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Informatie voor de aandeelhouders van 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Verhoging van de maximale swing factoren  

naar 2%  

Verhoging van de maximale uitgiftekosten naar 2% 

Verhoging van de maximale terugbetalingskosten 

 naar 2%  

 

 
Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Investeringsmaatschappij met variabel kapitaal onder de Luxemburgse wetgeving 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg, 

R.C.S. Luxemburg B 124.019 

 

(het "Bedrijf") een buitenlandse icbe opgenomen in het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden register (te raadplegen 

via www.afm.nl/registers). 
 

In overeenstemming met hoofdstuk 8. Nettovermogenswaarde / Aanpassing van de nettovermogenswaarde 

(enkele swing-prijs) van het huidige Prospectus van het Fonds,  

kan de nettovermogenswaarde per aandelenklasse van een Subfonds met een maximumpercentage ("swing 

factor") naar boven of naar beneden worden bijgesteld, zoals aangegeven in hoofdstuk 23, "Subfondsen" in geval 

van een netto-overschot aan inschrijvingen of terugbetalingsaanvragen op een bepaalde waarderingsdag om de 

bestaande Aandeelhouders te beschermen en met inachtneming van de voorwaarden die zijn uiteengezet in 

hoofdstuk 23, “Subfondsen”. In een dergelijk geval is dezelfde nettovermogenswaarde van toepassing op alle 

binnenkomende en uitgaande beleggers op die specifieke waarderingsdag. 

De aanpassing van de nettovermogenswaarde heeft met name, maar niet exclusief, als doel de transactiekosten, 

belastinglasten en de spreads tussen bied- en laatprijzen te dekken die worden gemaakt door het respectieve 

Subfonds vanwege inschrijvingen, terugbetalingen en/of conversies binnen en buiten het Subfonds. Bestaande 

Aandeelhouders hoeven deze kosten niet langer indirect te dragen, omdat deze zijn geïntegreerd in de berekening 

van de nettovermogenswaarde en daardoor worden gedragen door binnenkomende en uitgaande beleggers. De 

nettovermogenswaarde kan op elke waarderingsdag worden aangepast op basis van een nettodeal.  

 

Onder verwijzing naar de aandelenklassen "WA", "WAH", "WB", "WAX", "WAXH", "WBX" en "WBXH" en in 

overeenstemming met hoofdstuk 23, “Subfondsen” / Aanpassing van de nettovermogenswaarde (enkele swing-

prijs) van het huidige Prospectus van het Bedrijf, wordt de nettovermogenswaarde van de aandelen die is 

berekend conform hoofdstuk 8, "Nettovermogenswaarde" verhoogd met maximaal 1% per aandeel in geval van 

een netto-overschot van inschrijvingen of verlaagd met maximaal 1% in geval van een netto-overschot van 

terugbetalingsaanvragen met betrekking tot de aanvragen die zijn ontvangen op de respectieve waarderingsdag. 

 

In uitzonderlijke omstandigheden kan het Bedrijf besluiten de bovengenoemde maximale swing 

factor te verhogen in het belang van de Aandeelhouders. 
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Onder verwijzing naar aandelenklassen “A”, “B”, “DA”, “DB”, “DAH”, “DBH”, “IA”, “IAH”, “IB”, “IBH”, “QA”, “QB”, 

“QAH”, “QBH”, “QAX”, “QAXH”, “QBX”, “QBXH”, “FA”, “FB”, “FAH” en “FBH” en in overeenstemming met 

hoofdstuk 2, “Credit Suisse Index Fund (Lux) – Samenvatting van aandelenklassen”, worden uitgiftekosten (tot 

maximaal 1%), respectievelijk terugbetalingskosten (tot maximaal 1%), toegepast op de nettovermogenswaarde 

van de respectieve aandelenklasse en toegerekend aan het betreffende Subfonds, respectievelijk de 

terugbetaling van aandelen in het Subfonds.  

Deze bijdrage aan de kosten dekt de standaard bemiddelingskosten, wisselkosten en belastingen die worden 

gemaakt door het Subfonds in verband met de aankoop, respectievelijk de overeenkomende verkoop, van 

beleggingen.  

 

In overeenstemming met hoofdstuk 5, “Beleggen in het Credit Suisse Index Fund (Lux)”, sectie ii. “Inschrijving 

op Aandelen”, respectievelijk iii. Aflossing van Aandelen", 

is de Raad van bestuur van de Beheermaatschappij gerechtigd het bedrag van de uitgiftekosten, 

respectievelijk de terugbetalingskosten, alleen te verhogen wanneer uitzonderlijke omstandigheden 

of gebeurtenissen zich voordoen en beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat het 

maximumbedrag in dergelijke uitzonderlijke omstandigheden of gebeurtenissen kan worden 

overschreden, afhankelijk van een besluit van de Raad van bestuur van de Beheermaatschappij.  

 

 

Zorgen over de uitbraak van het nieuwe coronavirus (“Covid-19”) hebben ervoor gezorgd dat overheden 

maatregelen hebben genomen om de verspreiding van virussen te voorkomen, waaronder beperkingen van reizen 

en openbaar vervoer en langdurige sluitingen van werkplekken. De uitbraak van overdraagbare aandoeningen, 

zoals Covid-19, op wereldwijde schaal heeft het investeringsklimaat aangetast en geresulteerd in volatiliteit op 

de wereldwijde kapitaalmarkten, respectievelijk de regionale of wereldwijde economieën negatief beïnvloed, 

waardoor de kosten voor het handelen in het Subfonds aanzienlijk stijgen.  

Tijdens de beoordeling van de huidige marktomstandigheden in deze periode van de huidige financiële crises, 

werd een aanzienlijke afname van de liquiditeit van specifieke vastrentende markten waargenomen en zijn de 

credit spreads verruimd om het wereldwijd verhoogde kredietrisico te weerspiegelen, hetgeen meest recentelijk 

tot uiting is gekomen in de opkomende markten en in de spreads op overheidspapier.  

 

Gezien het voorgaande en om de overblijvende beleggers in het Subfonds te beschermen en ervoor te zorgen 

dat zij niet worden beïnvloed door de transactiekosten die worden gemaakt als gevolg van een verhoging in 

volume en beleggersstromen, 

 

heeftde Raad van Bestuur besloten de maximale swing-factor te verhogen van 1% naar 2% voor de 

aandelenklassen “WA”, “WAH”, “WB”, “WBH”, “WAX”, “WAXH”, “WBX” en “WBXH” voor de 

Subfondsen die hieronder worden genoemd. 

 

Verder informeren wij de Aandeelhouders hierbij dat het besluit is genomen om ook het 

maximumbedrag van de uitgiftekosten, respectievelijk de terugbetalingskosten, te verhogen van 1% 

naar 2% voor aandelenklassen “A”, “B”, “DA”, “DB”, “DAH”, “DBH”, “IA”, “IAH”, “IB”, “IBH”, “QA”, 

“QB”, “QAH”, “QBH”, “QAX”, “QAXH”, “QBX”, “QBXH”, “FA”, “FB”, “FAH” en “FBH” voor de 

Subfondsen die hieronder worden genoemd. 

 

De Aandeelhouders zijn geïnformeerd dat het prospectus van het Bedrijf is bijgewerkt in overeenstemming met 

de wijziging van hoofdstuk 2. “Credit Suisse Index Fund (Lux) – Overzicht van Aandelenklassen” en 

hoofdstuk 5. “Beleggen in Credit Suisse Index Fund (LUX)”, sectie ii. ”Inschrijven op aandelen”, sectie iii. 

“Terugbetaling van Aandelen” en sectie iv. “Conversie van Aandelen” om te verduidelijken dat de kosten 

met name, maar niet uitsluitend, de transactiekosten, belastinglasten en spread tussen bied- en laatprijzen 

dekken die zijn gemaakt door het Subfonds vanwege inschrijvingen, terugbetalingen en/or conversies die 

in en uit het Subfonds hebben plaatsgevonden.. 

Verder is hoofdstuk 23, “Subfonds” dienovereenkomstig bijgewerkt om de nieuwe maximale swing-factor 

van 1% naar 2% op te nemen in de sectie “Wijziging van de nettovermogenswaarde (enkele swing-prijs)” 

met betrekking tot het swing-prijsmechanisme. 

Deze wijzigingen worden met onmiddellijke ingang van kracht voor de nettovermogenswaarden die vanaf 

31 maart 2020 zijn berekend. 
 

De Aandeelhouders hoeven geen actie te ondernemen met betrekking tot de hierboven beschreven wijzigingen. 

 

 

ISIN Naam van het Subfonds en Aandelenklasse 

LU1479966837 CSIF (Lux) Bond Corporate EUR - DB EUR 

LU1479968452 CSIF (Lux) Bond Corporate EUR - FB EUR 

LU2043966121 CSIF (Lux) Bond Corporate EUR - WB EUR 
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LU1808485848 CSIF (Lux) Bond Corporate Global - DB EUR 

LU1808486572 CSIF (Lux) Bond Corporate Global - FB EUR 

LU1815004335 CSIF (Lux) Bond Corporate USD - DB USD 

LU2060604258 CSIF (Lux) Bond Corporate USD - WBX USD 

LU2060604332 CSIF (Lux) Bond Corporate USD - WBXH EUR 

LU1928509592 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - DA USD 

LU1831055824 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - DB CHF 

LU1808484445 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - DB USD 

LU1808484957 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - FB USD 

LU2049552636 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - QAX USD 

LU1884803575 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - QB CHF 

LU1808484791 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - QB USD 

LU2054449801 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - QBX USD 

LU1963848715 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - DA USD 

LU1808485178 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - DB USD 

LU1825533018 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - DBH EUR 

LU1808485509 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - FB USD 

LU2049552719 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QAX USD 

LU1808485335 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QB USD 

LU2054449983 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QBX USD 

LU2076205058 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QBXH CHF 

LU2076204671 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QBXH EUR 

LU2043966717 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - WB EUR 

LU2043972525 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - WBH EUR 

 

 

 

Luxemburg, 31 maart 2020 

 

 

De Raad van bestuur 


