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Luxemburg, 22 juni 2020  

 

Informatie voor de Participanten 
 

 
 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.  

Statutaire zetel: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. Luxemburg B 72. 925 

 

(de "Beheermaatschappij") 

 

handelend in eigen naam en namens 

 

CS Investment Funds 12 

Fonds commun de placement 

 

R.C.S. Luxemburg K671 

(het “Fonds”), een buitenlandse icbe opgenomen in het door de  

Autoriteit Financiële Markten gehouden register  

(te raadplegen via www.afm.nl/registers). 
 

I. Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de Participanten van het Fonds dat de Raad van bestuur van 

de Beheermaatschappij (de "Raad van bestuur") heeft besloten om hoofdstuk 2 "Samenvatting van 

Eenheidsklassen" en met name voetnoten (6) en (7) als volgt aan te passen met betrekking tot de definitie 

van D-eenheidsklasse: 

 

 Oude formulering Nieuwe formulering 

Voetnoot 

(6) 

Eenheidsklassen DA, DAH, DB en DBH 

kunnen alleen worden verkregen door 
beleggers die een discretionaire 

overeenkomst inzake vermogensbeheer 

hebben afgesloten met een 
dochteronderneming van Credit Suisse 

Group AG, zoals gedefinieerd door de 
Beheermaatschappij. Bovendien mogen 

Eenheidsklassen DA, DAH, DB en DBH 

ook worden verkregen met voorafgaande 

toestemming van de Beheermaatschappij 

door institutionele beleggers die een 
adviesovereenkomst of vergelijkbaar 
contract hebben afgesloten met een 

dochteronderneming van Credit Suisse 
Group AG, zoals gedefinieerd door de 

Beheermaatschappij. 
 

Eenheden van klasse DA, DAH, DB en DBH 

mogen alleen worden verkregen door beleggers die 
een goedgekeurde discretionaire overeenkomst 

inzake vermogensbeheer hebben afgesloten met 

een dochteronderneming van Credit Suisse Group 
AG. Eenheidsklassen DA, DAH, DB en DBH 

mogen tevens worden verkregen door institutionele 
beleggers onder een goedgekeurde overeenkomst 

afgesloten met een dochteronderneming van Credit 

Suisse Group AG. De overeenkomsten die in 

aanmerking komen voor deze eenheidsklassen 

worden bepaald door de Beheermaatschappij. 

 

Voetnoot 

(7) 

Eenheden van klasse DA, DAH, DB en 

DBH zijn niet onderworpen aan 
beheerskosten maar alleen aan een 

totaalbedrag aan beheerskosten, te betalen 
aan de Beheermaatschappij, waarmee alle 
vergoedingen en uitgaven zijn gedekt, met 

uitzondering van de vergoedingen die 

betaalbaar zijn aan de depositobank en die 

ten minste 0,03% per jaar maar niet meer 

dan 0,15% per jaar bedragen. 

Eenheden van klasse DA, DAH, DB en DBH zijn 

onderworpen aan beheerskosten, te betalen door 
het Fonds aan de Beheermaatschappij, waarmee 

alle vergoedingen en uitgaven zijn gedekt, zoals 
beschreven in hoofdstuk 9 "Uitgaven en 
belastingen" en die ten minste 0,03% per jaar maar 

niet meer dan 0,25% per jaar bedragen, hoewel in 

bepaalde gevallen de transactiekosten en de 

kosten van de correspondenten van de 

depositobank aanvullend kunnen worden 
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doorberekend. Aanvullende kosten worden direct in 

rekening gebracht bij de belegger volgens de 

voorwaarden van de afzonderlijke overeenkomst die 

is afgesloten tussen de belegger en de betreffende 

entiteit van Credit Suisse Group AG. 
 

 

 

Hierbij wordt ook een kennisgeving gedaan aan de Participanten van het Fonds dat de Raad van bestuur 

heeft besloten deze wijziging door te voeren in hoofdstuk 5 "Beleggen in CS Investment Funds 12" van het 

Prospectus onder de secties "Eenheidsklassen gericht op een specifiek type beleggers" en iii. "Terugkoop 

van Eenheden". 

 

II. Voorts wordt een kennisgeving gedaan aan de Participanten van het Fonds dat de Raad van Bestuur 

heeft besloten de formulering met betrekking tot de "Duitse Wet Investeringsbelasting" te wijzigen naar 

aanleiding van de door de Duitse wetgever in zijn Jahressteuergesetz 2019 geïntroduceerde recente 

ontwikkelingen in wetgeving. 

 

III. Hierbij wordt ook een kennisgeving gedaan aan de Participanten van het Fonds dat de Raad van Bestuur 

heeft besloten om hoofdstuk 18 “Regelgeving betreffende Openbaarmaking” van het Prospectus en meer 

in het bijzonder het onderdeel met betrekking tot het “Uitoefenen van Stemrechten” te wijzigen na het van 

kracht worden van de Tweede Richtlijn betreffende de Rechten van Aandeelhouders.  

 

IV. Voorts wordt een kennisgeving gedaan aan de Participanten van Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund 

Balanced EUR, Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF en Credit Suisse (Lux) Portfolio 

Balanced USD (voor het doel van deze sectie, de "Subfondsen") van de wijziging van sectie 

"Beleggingsbeleid" in de bijlage van de Subfondsen bij hoofdstuk 22 "Subfondsen" van het Prospectus om 

de bewoording inzake het Duitse belastingpercentage op eigen vermogen toe te voegen waarin wordt 

aangegeven dat "De Subfondsen ten minste 25% van de waarde van hun totale netto activa zullen 

beleggen in Kwalificerende Eigenvermogensinstrumenten". 

 

V. Voorts wordt een kennisgeving gedaan aan de Participanten van Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund 

Growth EUR, Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF en Credit Suisse (Lux) Portfolio 

Growth USD (voor het doel van deze sectie, de "Subfondsen") van de wijziging van sectie 

"Beleggingsbeleid" in de bijlage van de Subfondsen bij hoofdstuk 22 "Subfondsen" van het Prospectus om 

de bewoording inzake het Duitse belastingpercentage op eigen vermogen toe te voegen waarin wordt 

aangegeven dat "De Subfondsen meer dan 50% van de waarde van hun totale netto activa zullen beleggen 

in Kwalificerende Eigenvermogensinstrumenten". 

 

VI. Tot slot wordt een kennisgeving gedaan aan de Participanten van Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund 

Yield EUR (voor het doel van deze sectie, het "Subfonds") dat de Raad van bestuur heeft besloten de 

sectie "Vermogensbeheerder" in de bijlage van het Subfonds bij hoofdstuk 22 "Subfonds" van het 

Prospectus te wijzigen om Credit Suisse (Italy) S.p.A. met ingang van 1 juli 2020 aan te wijzen als de 

nieuwe gezamenlijke vermogensbeheerder van het Subfonds, samen met Credit Suisse Asset Management 

(Schweiz) AG. De vermogensbeheerders zullen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het nemen van 

beleggingsbeslissingen ten aanzien van de beleggingsportefeuille van het Subfonds. 

 

Participanten die niet instemmen met de wijzigingen die hierboven worden genoemd onder punten I. - V. 

kunnen hun eenheden tot 22 juli 2020, 13.00 uur CET, zonder extra kosten uitbetaald krijgen. 

 

Participanten dienen zich ervan bewust te zijn dat, zodra de hierboven genoemde wijzigingen van kracht 

zijn, het nieuwe prospectus van het Fonds, het Key Investor Information Document (KIID) (Essentiële-

informatiedocument, EID), de laatste jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten en de beheervoorschriften 

beschikbaar zullen zijn voor de statutaire zetel van de Beheermaatschappij, in overeenstemming met de 

voorwaarden van het Prospectus. 

 

Deze documenten zijn ook beschikbaar op credit-suisse.com. 

 

Luxemburg, 22 juni 2020 

 

 

De Raad van bestuur van de Beheermaatschappij, namens het Fonds 


