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Luxemburg 

30 april 2020  

 

Informatie voor de aandeelhouders  
 

 
CS Investment Funds 1 

Investeringsmaatschappij met variabel kapitaal onder de Luxemburgse wetgeving  

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. Luxemburg B 131.404 

 

(het "Bedrijf"), 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 het Bedrijf 

 

1. Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van de volgende subfondsen: 

 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund 

 Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund 

 Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund 

 Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund 

 Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund 

 Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund 

(voor het doel van deze sectie, het "Subfonds"),  
 

dat de Raad van bestuur van het Bedrijf (de "Raad van bestuur") in het licht van de ontwikkelingen van 

het wettelijk en reglementair kader voor duurzame financiering, heeft besloten om voor elk van deze 

Subfondsen duurzaamheidsoverwegingen toe te passen door in het besluitvormingsproces voor 

beleggingen rekening te houden met bepaalde milieu-, sociale en governancefactoren (ESG-factoren) en 

duurzaamheidsrisico's. Beleggers worden in kennis gesteld dat dergelijke ESG-factoren geen deel 

uitmaken van de beleggingsrestricties zoals beschreven in hoofdstuk 6, "Beleggingsrestricties", in het 

prospectus van het Bedrijf (het "Prospectus"). Meer informatie over ESG is beschikbaar op www.credit-

suisse.com/esg. 

 

De Raad van bestuur heeft tevens besloten in hoofdstuk 23 "Subfondsen" van het Prospectus de bijlagen 

van het Subfonds te wijzigen om een speciale verwijzing te maken in de sectie "Beleggingsprincipes" van 

de bijlagen van de Subfondsen waarin wordt aangegeven dat de Subfondsen worden beheerd met 

inachtneming van bepaalde ESG-factoren. 

 

2. Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van het Credit Suisse (Lux) Euro 

Corporate Bond Fund en het Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund (voor het doel van deze 

sectie, het "Subfonds") dat de Raad van bestuur heeft besloten dat de vermogensbeheerder van het 

Subfonds kwantitatieve technologieën zal gebruiken voor het beleggingsproces van het Subfonds om het 

beleggingsuniversum te screenen en zodoende systematisch effecten te selecteren op basis van de 

beleggingsbeginselen voor kwaliteit en waarde. De kwantitatieve technologie zal worden geleverd door een 

externe serviceprovider. De afzonderlijke kosten van maximaal 0,10% per jaar zullen in rekening worden 

gebracht aan het Subfonds. 

 

3. In het licht van de wijzigingen die worden genoemd onder punt 2, zal het Subfonds als volgt worden 

hernoemd: 

Oude naam Nieuwe naam 

Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund 
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4. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 

bestuur heeft besloten om hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen", en met name item 5), te wijzigen om te 

verduidelijken dat de Beheermaatschappij ook een beheersvergoeding in rekening kan brengen voor 

beleggingen in "Doelfondsen" die worden beschouwd als "Gelieerde fondsen" (zoals gedefinieerd in het 

Prospectus) en dat een prestatievergoeding indirect kan worden doorberekend aan de activa van het 

Subfonds met betrekking tot de Doelfondsen die hierin zijn opgenomen. 

 

Verder zal 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 worden gespecificeerd 

(indien van toepassing) in de bijlage van het betreffende Subfonds in hoofdstuk 23, "Subfondsen". 

 

5. Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van bestuur 

heeft besloten om hoofdstuk 2 "CS Investment Funds 1 - Samenvatting van Aandelenklassen" en met 

name voetnoten (4), (5) en (6) als volgt aan te passen met betrekking tot de definitie van D-

aandelenklasse: 

 
 Oude formulering Nieuwe formulering 

Voetnoot (4) Aandelenklassen DA, DAH, DAP, DAHP, DB, 

DBH, DBP en DBHP mogen 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 
Aandelenklassen DA, DAH, DAP, DAHP, DB, 

DBH, DBP en DBHP 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. 

Aandelenklassen DA, DAH, DAP, DAHP, DB, 

DBH, DBP en DBHP mogen alleen worden 
verkregen door beleggers die een goedgekeurde 
discretionaire overeenkomst inzake 

vermogensbeheer hebben afgesloten met een 
dochteronderneming van Credit Suisse Group AG. 
Aandelenklassen DA, DAH, DAP, DAHP, DB, 

DBH, DBP en DBHP mogen eveneens worden 
verkregen door institutionele beleggers die een 

goedgekeurde overeenkomst hebben afgesloten 
met een dochteronderneming van Credit Suisse 
Group AG. 

De overeenkomsten die in aanmerking komen 
voor deze aandelenklassen worden bepaald door 
de Beheermaatschappij. 

Voetnoot (5) Aandelenklassen 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. 

Aandelenklassen DA, DAH, DB en DBH zijn 
onderworpen aan beheerskosten, te betalen door 
het Bedrijf 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 
doorberekend. 
Aanvullende kosten voor beheer en distributie van 

de belegging 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. 

Voetnoot (6) Aandelenklassen DAP, DAHP, DBP en DBHP 
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 en een 
prestatievergoeding te betalen aan de 

Beheermaatschappij. 

Aandelenklassen DAP, DAHP, DBP en DBHP 
zijn onderworpen aan beheerskosten, te betalen 
door het Bedrijf 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 
doorberekend, en een prestatievergoeding te 

betalen aan de Beheermaatschappij. 
Aanvullende kosten voor beheer en distributie van 
de belegging 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. 
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Hierbij wordt ook een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van bestuur 

heeft besloten deze wijziging door te voeren in hoofdstuk 5 "Beleggen in CS Investment Funds 1" onder 

de secties "Aandelenklassen gericht op een specifiek type beleggers" en "iii. Aflossing van Aandelen". 

 

6. Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van bestuur 

heeft besloten hoofdstuk 5 "Beleggen in CS Investment Funds 1", en meer specifiek sectie vii inzake 

"Maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld" en sectie viii "Uitgesloten personen, gedwongen 

terugkoop en overdracht van aandelen", te wijzigen om bepaalde regelgevende ontwikkelingen te 

weerspiegelen. 

 

 

De Aandeelhouders van het relevante Subfonds die niet instemmen met de hierboven genoemde wijzigingen 

onder punten 1, 2, 3, 4 en 5 kunnen tot 29 mei 2020, vóór de relevante sluitingstijd, hun aandelen gratis laten 

uitbetalen. 

 

Alle wijzigingen gaan in wanneer het nieuwe prospectus van het Bedrijf van kracht wordt. 

 

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

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 credit-suisse.com. 

 

Luxemburg, 30 april 2020 

 

 

De Raad van bestuur 

 

 


