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Luxemburg, 26 oktober 2020  

 

Informatie voor de aandeelhouders van 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 
 

 
Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Investeringsmaatschappij met variabel kapitaal onder Luxemburgs recht 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg, 

R.C.S. Luxemburg B 167.524 

 

(het "Bedrijf"), 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 Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van bestuur 

van het Bedrijf (de "Raad van bestuur") heeft besloten om hoofdstuk 2 "Credit Suisse Index Fund (Lux) 

- Samenvatting van Aandelenklassen" van het prospectus van het Bedrijf (het "Prospectus") aan te passen 

om: 

 

i. de beheersvergoeding te verlagen van 0,1275% naar 0,0975% voor de aandelenklassen "IB", 

"IBH", "QA", "QAH", "QB", "QBH", "FA", "FAH", "FB", "FBH", "WA", "WAH", "WB", "WBH" en 

van 0,065% naar 0,05% voor de aandelenklassen "QAX", "QAXH", "QBX", "QBXH", "WAX", 

"WAXH", "WBX", "WBXH" met betrekking tot de subfondsen CSIF (Lux) Equity EMU, CSIF (Lux) 

Equity EMU Blue en CSIF (Lux) Equity Europe; 

 

ii. de beheersvergoeding te verlagen van 0,13% naar 0,10% voor de aandelenklassen "IB", "IBH", 

"QA", "QAH", "QB", "QBH", "FA", "FAH", "FB", "FBH", "WA", "WAH", "WB", "WBH" en van 

0,065% naar 0,05% voor de aandelenklassen "QAX", "QAXH", "QBX", "QBXH", "WAX", 

"WAXH", "WBX", "WBXH" met betrekking tot de subfondsen CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue, 

CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue en CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue; 

 

iii. de beheersvergoeding te verlagen van 0,1375% naar 0,1225% voor de aandelenklassen "IB", 

"IBH", "QA", "QAH", "QB", "QBH", "FA", "FAH", "FB", "FBH", "WA", "WAH", "WB", "WBH" en 

van 0,07% naar 0,065% voor de aandelenklassen "QAX", "QAXH", "QBX", "QBXH", "WAX", 

"WAXH", "WBX", "WBXH" met betrekking tot het subfonds CSIF (Lux) Equity Japan; 

 

iv. de beheersvergoeding te verlagen van 0,14% naar 0,125% voor de aandelenklassen "IB", "IBH", 

"QA", "QAH", "QB", "QBH", "FA", "FAH", "FB", "FBH", "WA", "WAH", "WB", "WBH" met 

betrekking tot het subfonds CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue; 

 

v. de beheersvergoeding te verlagen van 0,1375% naar 0,1175% voor de aandelenklassen "IB", 

"IBH", "QA", "QAH", "QB", "QBH", "FA", "FAH", "FB", "FBH", "WA", "WAH", "WB", "WBH" en 

van 0,07% naar 0,06% voor de aandelenklassen "QAX", "QAXH", "QBX", "QBXH", "WAX", 

"WAXH", "WBX", "WBXH" met betrekking tot het subfonds CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan; 

en 

 

vi. de beheersvergoeding te verlagen van 0,14% naar 0,12% voor de aandelenklassen "IB", "IBH", 

"QA", "QAH", "QB", "QBH", "FA", "FAH", "FB", "FBH", "WA", "WAH", "WB", "WBH" en van 

0,07% naar 0,06% voor de aandelenklassen "QAX", "QAXH", "QBX", "QBXH", "WAX", 

"WAXH", "WBX", "WBXH" met betrekking tot het subfonds CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan 

ESG Blue.  
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II. Bij deze wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van de volgende subfondsen  

 

 CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR; 

 CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue; 

 CSIF (Lux) Bond Government Global Blue; 

 CSIF (Lux) Bond Government USD Blue; 

 CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue;  

 CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue  

 CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue; 

 CSIF (Lux) Equity Canada; 

 CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue; 

 CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue; 

 CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility; 

 CSIF (Lux) Equity Emerging Markets; 

 CSIF (Lux) Equity EMU Blue; 

 CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue; 

 CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue; 

 CSIF (Lux) Equity EMU; 

 CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia; 

 CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue; 

 CSIF (Lux) Equity Europe; 

 CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue; 

 CSIF (Lux) Equity Japan; 

 CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan ESG Blue; 

 CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan; en 

 CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue.  

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

 

dat de Raad van bestuur heeft besloten om hoofdstuk 2 "Credit Suisse Index Fund (Lux) - Samenvatting 

van Aandelenklassen" van het prospectus aan te passen om de maximale swing factor te verhogen van 

1% naar 2% voor de "W"-type aandelenklassen van de Subfondsen.  

 

Hoofdstuk 23, "Subfondsen" is eveneens bijgewerkt overeenkomstig het bovenstaande en om de nieuwe 

maximale swing factor van 1% naar 2% te verhogen in de sectie "Aanpassing van de 

nettovermogenswaarde (enkele swing prijsbepaling)" van de Subfondsen. 

 

Verder wordt hierbij een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van de Subfondsen dat de Raad 

van bestuur heeft besloten om hoofdstuk 2 "Credit Suisse Index Fund (Lux) – Samenvatting van 

Aandelenklassen" van het Prospectus te wijzigen om het maximumbedrag van de uitgiftekosten en de 

maximale terugkoopkosten te verhogen van 1% naar 2% voor de aandelenklassen "A", "B", "DA", "DB", 

"DBA", "DAH", "DBH", "IA", "IAH", "IB", "IBH", "QA", "QAH", "QB", "QBH", "QAX", "QAXH", "QBX", 

"QBXH", "FA", "FB", "FAH" en "FBH".  

 

III. De Aandeelhouders van het Bedrijf worden tevens in kennis gesteld dat de Raad van bestuur heeft 

besloten hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" van het Prospectus, met name onderdeel 5), te wijzigen 

om te verduidelijken (a) dat de Beheermaatschappij ook een beheersvergoeding in rekening kan brengen 

voor beleggingen in Doelfondsen die worden beschouwd als Gelieerde fondsen en dat een 

prestatievergoeding indirect in rekening kan worden gebracht aan de activa van het Subfonds ten aanzien 

van de Doelfondsen die hierin zijn opgenomen; (b) dat de cumulatieve beheersvergoeding op het niveau 

van het subfonds en het doelfonds voor subfondsen die meer dan 10% van de totale netto activa beleggen 

in doelfondsen zal worden gespecificeerd in de bijlage van het betreffende subfonds in hoofdstuk 23 

"Subfondsen" van het Prospectus. 

 

IV. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 

bestuur heeft besloten om hoofdstuk 9 "Uitgaven en belasting" te wijzigen om item g) van de lijst met 

kosten die het Bedrijf zal dragen als volgt te aan te passen: 

 

Oude formulering Nieuwe formulering 

De kosten voor het voorbereiden, deponeren en 

publiceren van de statuten en andere documenten met 

betrekking tot het Bedrijf, waaronder kennisgevingen 

voor registratie, het document met essentiële 

De kosten voor het voorbereiden, deponeren en 

publiceren van de statuten en andere documenten met 

betrekking tot het Bedrijf, waaronder kennisgevingen 

voor registratie, het document met essentiële 
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beleggersinformatie, prospectussen of memoranda 

voor alle overheidsinstanties en aandelenbeurzen 

(waaronder lokale verenigingen van effectenmakelaars) 

die vereist zijn met betrekking tot het Bedrijf of met het 

aanbieden van de Aandelen; de kosten voor het 

afdrukken en distribueren van jaarlijkse en halfjaarlijkse 

rapporten voor de Aandeelhouders in alle vereiste talen, 

samen met de kosten voor het afdrukken en 

distribueren van alle andere rapporten en documenten 

die door de betreffende wetgeving of voorschriften van 

de hierboven genoemde instanties verplicht zijn 

gesteld; eventuele licentiekosten die betaald moeten 

worden aan indexproviders; de kosten voor het 

administreren en berekenen van de dagelijkse 

nettovermogenswaarde, de kosten voor 

kennisgevingen aan Aandeelhouders, inclusief de 

publicatie van tarieven voor de Aandeelhouders, de 

vergoedingen en kosten van de auditors en juridisch 

adviseurs van het Bedrijf, en alle andere soortgelijke 

administratieve uitgaven, en alle andere kosten die 

rechtstreeks worden gemaakt in verband met het 

aanbieden en verkopen van aandelen, waaronder de 

kosten voor het afdrukken van kopieën van de eerder 

genoemde documenten of rapporten die worden 

gebruikt bij het marketen van de aandelen van het 

Bedrijf. De kosten voor het adverteren kunnen 

eveneens in rekening worden gebracht. 

beleggersinformatie, prospectussen of memoranda 

voor alle overheidsinstanties en aandelenbeurzen 

(waaronder lokale verenigingen van effectenmakelaars) 

die vereist zijn met betrekking tot het Bedrijf of met het 

aanbieden van de Aandelen; de kosten voor het 

afdrukken en distribueren van jaarlijkse en halfjaarlijkse 

rapporten voor de Aandeelhouders in alle vereiste talen, 

samen met de kosten voor het afdrukken en 

distribueren van alle andere rapporten en documenten 

die door de betreffende wetgeving of voorschriften van 

de hierboven genoemde instanties verplicht zijn gesteld; 

de vergoedingen voor de leden van de Raad van 

bestuur en hun redelijke en gedocumenteerde 

reiskosten en andere uitgaven, 

verzekeringsdekking (inclusief een verzekering 

voor directeuren/managers);  eventuele 

licentiekosten die betaald moeten worden aan 

indexproviders; de kosten voor het administreren en 

berekenen van de dagelijkse nettovermogenswaarde, 

de kosten voor kennisgevingen aan Aandeelhouders, 

inclusief de publicatie van tarieven voor de 

Aandeelhouders, de vergoedingen en kosten van de 

auditors en juridisch adviseurs van het Bedrijf, en alle 

andere soortgelijke administratieve uitgaven, en alle 

andere kosten die rechtstreeks worden gemaakt in 

verband met het aanbieden en verkopen van aandelen, 

waaronder de kosten voor het afdrukken van kopieën 

van de eerder genoemde documenten of rapporten die 

worden gebruikt bij het marketen van de aandelen van 

het Bedrijf. De kosten voor het adverteren kunnen 

eveneens in rekening worden gebracht. 

 

De Aandeelhouders dienen er rekening mee te houden dat deze kosten al zijn opgenomen in de maximale 

beheersvergoeding die door het Bedrijf wordt betaald aan de Beheermaatschappij. 

 

V. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 

bestuur heeft besloten om hoofdstuk 22 "Voornaamste partijen" te wijzigen om de samenstelling van de 

Raad van bestuur aan te passen en de benoeming via coöptatie van Freddy Brausch te weerspiegelen als 

onafhankelijk directeur vanaf 1 oktober 2020 als vervanger van Rudolf Kömen. 

 

VI. Kennisgeving wordt hierbij tevens gedaan aan de Aandeelhouders van elk subfonds van het Bedrijf, 

uitgezonderd (1) CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue, (2) CSIF (Lux) Bond Government Global Blue, 

(3) CSIF (Lux) Bond Government USD Blue en (4) CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue (voor het 

doel van deze sectie, de "Subfondsen"), dat de Raad van bestuur heeft besloten om hoofdstuk 23, 

"Subfondsen" te wijzigen en met name de sectie "Beleggingsbeleid" om te implementeren dat de 

Subfondsen, in overeenstemming met bepaling a) van dezelfde sectie, maximaal 10% kunnen investeren 

in activa van bedrijven die niet zijn opgenomen in de benchmark-index maar die soortgelijke 

beleggingskenmerken hebben met een overeenkomend risicoprofiel. 

 

VII. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het CSIF (Lux) Bond 

Government Emerging Markets Local (voor het doel van dit onderdeel, het "Subfonds") dat de Raad 

van Bestuur heeft besloten om hoofdstuk 23, "Subfondsen" en met name de sectie "Beleggingsprincipes" 

te wijzigen om de volgende verduidelijking aan te brengen: 

 

Oude formulering Nieuwe formulering 

Het Subfonds: 

a) investeert in obligaties in Amerikaanse dollars en in 

andere schuldbewijzen met een vaste of variabele 

rente, Global Depositary Notes (GDN's) en rechten van 

private, semi-private en openbare emittenten die zijn 

opgenomen in de benchmark-index of daar een 

onderliggende positie in hebben; 

Het Subfonds: 

a) investeert in obligaties in Amerikaanse dollars en 

plaatselijke valuta en in andere schuldbewijzen met 

een vaste of variabele rente, Global Depositary Notes 

(GDN's) en rechten van private, semi-private en 

openbare emittenten die zijn opgenomen in de 

benchmark-index of daar een onderliggende positie in 

hebben; 
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b) kan tijdelijk beleggen in obligaties in Amerikaanse 

dollars en andere schuldbewijzen met een vaste of 

variabele rente, en rechten die niet zijn opgenomen in 

de benchmark-index maar waarvoor een grote kans 

bestaat dat deze effecten worden opgenomen in de 

JPM GBI-EM Global Diversified Index op basis van de 

acceptatiecriteria; 

b) kan tijdelijk beleggen in obligaties in Amerikaanse 

dollars en plaatselijke valuta en in andere 

schuldbewijzen met een vaste of variabele rente, en 

rechten die niet zijn opgenomen in de benchmark-index 

maar waarvoor een grote kans bestaat dat deze 

effecten worden opgenomen in de JPM GBI-EM Global 

Diversified Index op basis van de acceptatiecriteria; 

 

Deze wijziging is alleen doorgevoerd voor doeleinden van verduidelijking en transparantie en houdt geen 

wijziging in van de beleggingsprincipes van het Subfonds. 

 

VIII. Tot slot wordt hierbij een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van de volgende subfondsen: 

 

 CSIF (Lux) Bond Corporate USD; en 

 CSIF (Lux) Bond Corporate Global  

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

 

dat de Raad van bestuur heeft besloten de speciale secties van de Subfondsen te wijzigen en met name 

de sectie "Inschrijving, Terugkoop en Conversie van Aandelen" om de drempel voor uitstel te verlagen die 

is toegepast op de netto inschrijving en terugkooporders van USD 50 miljoen naar USD 20 miljoen. 

 

Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het subfonds CSIF (Lux) Bond 

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

de speciale sectie van het Subfonds te wijzigen en met name de sectie "Inschrijving, Terugkoop en 

Conversie van Aandelen" om de drempel voor uitstel te verlagen die is toegepast op de netto inschrijving 

en terugkooporders van EUR 50 miljoen naar EUR 20 miljoen.  

 

Verder wordt hierbij tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het subfonds CSIF (Lux) 

Bond Green Bond Global Blue (voor het doel van deze sectie, het "Subfonds") dat de Raad van bestuur 

heeft besloten de speciale sectie van het Subfonds te wijzigen en met name de sectie "Inschrijving, 

Terugkoop en Conversie van Aandelen" om een uitstelmechanisme te implementeren met een drempel van 

USD 20 miljoen die van toepassing zal zijn op de netto inschrijving en terugkooporders.  

 

Tot slot wordt hierbij tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het subfonds CSIF 

(Lux) Bond Aggregate EUR (voor het doel van deze sectie, het "Subfonds") dat de Raad van bestuur 

heeft besloten de speciale sectie van het Subfonds te wijzigen en met name de sectie "Inschrijving, 

Terugkoop en Conversie van Aandelen" om een uitstelmechanisme te implementeren met een drempel van 

EUR 50 miljoen die van toepassing zal zijn op de netto inschrijving en terugkooporders.  

 

Aandeelhouders die niet instemmen met de wijzigingen die worden genoemd in de punten II, III, VI, VII en 

VIII hierboven, kunnen hun aandelen tot 26 november 2020 zonder extra kosten uitbetaald krijgen. Alle 

hierboven genoemde wijzigingen worden op 1 december 2020 van kracht. 

 

Aandeelhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat zodra de hierboven genoemde wijziging van kracht 

wordt, het nieuwe prospectus van het Bedrijf, het Key Investor Information Document (KIID) (Essentiële-

informatiedocument, Eid), de laatste jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten en de statuten beschikbaar zijn 

aan de statutaire zetel van het Bedrijf, in overeenstemming met de voorwaarden van het Prospectus. 

 

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

 

Luxemburg, 26 oktober 2020 

 

 

De Raad van bestuur 

 

 

http://www.credit-suisse.com/

