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(de "Beleggingsinstelling"), een buitenlandse icbe opgenomen in het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden 

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

 

Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Fixed 

Maturity Bond Fund 2021 S-II (het "Subfonds") 

 

Gezien het aanzienlijke bedrag aan inschrijvingen dat door het Subfonds werd ontvangen na de introductie, 

heeft de raad van bestuur besloten het Subfonds vanaf 30 november 2018, 15.00 uur CET te sluiten voor 

verdere inschrijvingen. 

 

Vanwege de veranderende marktomstandigheden heeft de investeringsmanager van het Subfonds nu 

verdere investeringsmogelijkheden geïdentificeerd binnen de investeringsportefeuille van het Subfonds. Om 

die reden heeft de raad van bestuur besloten het Subfonds tijdelijk opnieuw te openen voor inschrijvingen 

vanaf 27 maart 2020, 15.00 uur CET.  

 

Aandeelhouders moeten er rekening mee houden dat de raad van bestuur naar eigen goeddunken en op 

elk moment kan besluiten het Subfonds opnieuw te sluiten voor verdere inschrijvingen. In dat geval worden 

de aandeelhouders geïnformeerd in overeenstemming met hoofdstuk 14 "Informatie voor aandeelhouders" 

van het prospectus. 

 

Aflossingen blijven te allen tijde mogelijk. 

 

De volgende aandelenklassen worden beïnvloed door deze maatregel: 
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Subfunds 
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Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II 

  

Klasse Valuta ISIN 

A USD LU1578306273 

B USD LU1578307164 

BH EUR LU1578307248 

CBH EUR LU1879518014 

DA USD LU1578308055 

EB USD LU1578308303 

IA USD LU1578308485 

IAH EUR LU1578308568 

IAH SGD LU1578308998 

IB USD LU1578309459 

IBH EUR LU1578309533 

UA USD LU1578314293 

UB USD LU1578314616 

 

 

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

bijgewerkte Key Investor Information Document (KIID) beschikbaar is op de statutaire zetel van de 

Beleggingsinstelling, in overeenstemming met de voorwaarden van het Prospectus. 

 

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

 

Luxemburg, 27 maart 2020 

De raad van bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

