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Luxemburg, 10 augustus 2021  

 

Informatie voor de aandeelhouders 
 

 
CS Investment Funds 3 

Beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal naar Luxemburgs recht 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. Luxemburg B 89.370 

 

(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 "CS Investment Funds 3 - 

Samenvatting van Aandelenklassen" van het prospectus van het Bedrijf (het "Prospectus") en met name 

voetnoten (4) en (5) als volgt aan te passen met betrekking tot de definitie van D-aandelenklasse: 

 
 Oude formulering Nieuwe formulering 

Voetnoot (4) Aandelenklassen DA, DAH, DB, DP en 
DBH 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, DB, DP en 
DBH ook worden verkregen met 

voorafgaande toestemming van het 
Bedrijf door institutionele beleggers die 

een adviesovereenkomst of vergelijkbaar 

contract hebben afgesloten met een 

dochteronderneming van Credit Suisse 

Group AG, zoals gedefinieerd door de 
Beheermaatschappij. 

 

Aandelen van klasse DA, DAH, DB, DP 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.Aandelenklassen DA, DAH, DB, DP 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 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 niet 
onderworpen aan beheerskosten maar alleen aan 

een beheerskostenvergoeding, te betalen door het 
Bedrijf aan de Beheermaatschappij, waarmee alle 

vergoedingen en uitgaven zijn gedekt, zoals 
beschreven in hoofdstuk 9 "Uitgaven en belasting", 
en  die niet meer dan 0,35% per jaar 

bedragen.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. 
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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 3" van het 

Prospectus in de sectie "Algemene informatie over de aandelen" en "Aflossing van Aandelen". 

 

II. Tevens wordt een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van bestuur 

heeft besloten hoofdstuk 5 "Beleggen in CS Investment Funds 3" van het Prospectus, specifiek sectie vi. 

"Maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld", te wijzigen om bepaalde regelgevende 

ontwikkelingen te weerspiegelen. 

 

III. 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" van het Prospectus te wijzigen om item b), 

i) en j) van de lijst met kosten die het Bedrijf zal dragen als volgt te aan te passen: 

 

Oude formulering Nieuwe formulering 

b) Alle kosten van de aankoop en verkoop van effecten 
en andere activa, inclusief onder meer standaard 

courtagekosten, onderhoudskosten voor 
clearingrekeningen, tarieven van clearingplatforms en 

bankkosten 

b) Alle kosten van de aankoop en verkoop van effecten 
en andere activa, inclusief onder meer standaard 

courtagekosten, onderhoudskosten voor 
clearingrekeningen, tarieven van clearingplatforms en 

bankkosten en kosten met betrekking tot 

Continuous Linked Settlements (CLS); 

i) Uitgaven, waaronder de kosten voor juridisch advies die 

door het Bedrijf of de depositobank worden gemaakt 

als gevolg van de maatregelen die namens de 

aandeelhouders worden getroffen. 

i) Kosten, inclusief die van juridisch en fiscaal advies, die 

door het Bedrijf, de Beleggingsbeheerder of de 
Depositobank worden gemaakt als gevolg van 

maatregelen die namens de Aandeelhouders worden 

getroffen (zoals juridische of andere kosten in 

verband met transacties namens het Subfonds), 

almede licentiekosten te betalen aan 

licentiehouders van bepaalde handelsmerken, 

servicemerken of indexen; 

j) 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 
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; eventuele 

vergoedingen die betaald moeten worden aan 
verstrekkers van risicobeheersystemen of verstrekkers 

van gegevens voor die risicobeheersystemen die door 
de Beheermaatschappij worden gebruikt om te 

voldoen aan de reglementaire vereisten; de kosten 

voor het administreren en berekenen van de dagelijkse 
nettovermogenswaarde die niet hoger mag zijn dan 

0,10% per jaar, 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. 

j) 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 
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 vergoeding van de leden van de Raad van 

Bestuur en hun redelijke en met bewijsstukken 

gestaafde reis- en out-of-pocket-kosten, 

verzekeringsdekking (inclusief bestuurders-

/managersverzekering) (voor bepaalde 

Aandelenklassen worden deze kosten mogelijk 

volledig of ten dele gedragen door de 

Beheermaatschappij); eventuele licentiekosten die 
betaald moeten worden aan indexproviders; eventuele 

vergoedingen die betaald moeten worden aan 

verstrekkers van risicobeheersystemen of verstrekkers 
van gegevens voor die risicobeheersystemen die door 

de Beheermaatschappij worden gebruikt om te 
voldoen aan de reglementaire vereisten; de kosten 

voor het administreren en berekenen van de dagelijkse 

nettovermogenswaarde die niet hoger mag zijn dan 
0,10% per jaar, 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 
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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. 

 

IV. Tevens wordt een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Emerging 

Market Corporate Bond Fund en Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond 

Fund (ten behoeve van deze sectie de "Subfondsen" genoemd) dat de Raad van bestuur heeft besloten 

de Subfondsen te upgraden naar "artikel 8"-producten binnen de betekenis van verordening (EU) 

2019/2088 van het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 november 2019 inzake 

openbaarmakingen ten aanzien van duurzaamheid in de sector financiële dienstverlening ("SFDR").Voor dit 

doel heeft de Raad van bestuur besloten de speciale sectie van het Subfonds in hoofdstuk 23, 

“Subfondsen”, van het Prospectus te wijzigen om een speciale verwijzing te maken in de sectie 

“Beleggingsprincipes” waarin onder andere wordt aangegeven dat de Subfondsen milieutechnische en 

sociale kenmerken binnen de betekenis van SFDR promoten. 

 

V. Hierbij worden de aandeelhouders van de volgende subfondsen (in dit item te noemen de 

"Subfondsen") in kennis gesteld dat de Raad van bestuur van het Fonds heeft besloten om Hoofdstuk 23 

"Subfondsen" van het Prospectus te wijzigen teneinde een nieuwe formulering in de sectie 

"Beleggingsdoel" van het Subfonds in kwestie te wijzigen ter naleving van de nieuwe Q&A voor Benchmarks 

van de European Securities and Markets Authority (ESMA). Deze wijziging luidt als volgt: 

 

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund 

Oude Beleggingsdoelstelling  Nieuwe Beleggingsdoelstelling 

De belangrijkste doelstelling van het Subfonds is het 

behalen van een hoger rendement dan de obligatiemarkt 

in opkomende markten door te beleggen in in 
Amerikaanse dollars luidende of door Amerikaanse dollars 

afgedekte schuldbewijzen en soortgelijke 
schuldinstrumenten van beleggingskwaliteit en onder 

beleggingskwaliteit uitgegeven door kredietnemers door 

instellingen en bedrijven die hun hoofdkantoor hebben, of 
een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitoefenen, in 

landen in opkomende markten. 
Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te 
generen dan de JP Morgan Corporate Emerging Markets 

Bond Index Broad Diversified Composite benchmark. 
Het Subfonds wordt actief beheerd. De Benchmark 

wordt als referentiepunt voor de samenstelling van de 
portefeuille gebruikt.Het merendeel van de 

deelnemingen van het Subfonds in obligaties zal 

verwijzen naar en heeft wegingen die zijn afgeleid van de 

Benchmark. De Beleggingsbeheerder kan naar eigen 
goeddunken beleggen in obligaties die niet in de 

Benchmark zijn opgenomen om specifieke 

beleggingskansen te benutten.Daardoor wordt verwacht 

dat de prestaties van het Subfonds wezenlijk zullen 

afwijken van de Benchmark. 

De belangrijkste doelstelling van het Subfonds is het 

behalen van een hoger rendement dan de obligatiemarkt 

in opkomende markten door te beleggen in in 
Amerikaanse dollars luidende of door Amerikaanse dollars 

afgedekte schuldbewijzen en soortgelijke 
schuldinstrumenten van beleggingskwaliteit en onder 

beleggingskwaliteit uitgegeven door kredietnemers door 

instellingen en bedrijven die hun hoofdkantoor hebben, of 
een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitoefenen, in 

landen in opkomende markten. 
Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te 
generen dan de JP Morgan Corporate Emerging Markets 

Bond Index Broad Diversified Composite benchmark. Het 
Subfonds wordt actief beheerd. De benchmark wordt 

gebruikt als referentiepunt voor de samenstelling van de 

portefeuille en als basis voor het bepalen van 

risicobeperkingen en/of het vaststellen van een 

prestatievergoeding.Het merendeel van de 

deelnemingen van het Subfonds in obligaties zal niet 

noodzakelijkerwijs bestaan uit componenten van 

verwijzen naar, en of wegingen hebben die zijn afgeleid 

van de benchmark.De Beleggingsbeheerder kan naar 

eigen goeddunken wezenlijk afwijken van de weging 

van bepaalde componenten van de benchmark en 

kan in grote mate beleggen in obligaties die niet zijn 

opgenomen in de benchmark om specifieke 

beleggingskansen te benutten. Daardoor wordt verwacht 
dat de prestaties van het Subfonds wezenlijk zullen 

afwijken van de Benchmark. 

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund 

Oude Beleggingsdoelstelling  Nieuwe Beleggingsdoelstelling 

De belangrijkste doelstelling van het Subfonds is het 
behalen van een hoger rendement dan de obligatiemarkt 

in opkomende markten door te beleggen in in 
Amerikaanse dollars luidende of door Amerikaanse 
dollars afgedekte schuldbewijzen en soortgelijke 

schuldinstrumenten van hoofdzakelijk beleggingskwaliteit 
uitgegeven door kredietnemers door instellingen en 

bedrijven die hun hoofdkantoor hebben, of een aanzienlijk 

De belangrijkste doelstelling van het Subfonds is het 
behalen van een hoger rendement dan de obligatiemarkt 

in opkomende markten door te beleggen in in 
Amerikaanse dollars luidende of door Amerikaanse dollars 
afgedekte schuldbewijzen en soortgelijke 

schuldinstrumenten van hoofdzakelijk beleggingskwaliteit 
uitgegeven door kredietnemers door instellingen en 

bedrijven die hun hoofdkantoor hebben, of een aanzienlijk 
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deel van hun activiteiten uitoefenen, in landen in 
opkomende markten. 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te 

generen dan de JP Morgan Corporate Emerging Markets 

Bond Index Broad Diversified High Grade benchmark. 

Het Subfonds wordt actief beheerd. De Benchmark 
wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de 

portfolio en als basis voor het bepalen van 

risicobeperkingen.Het merendeel van de deelnemingen 
van het Subfonds in obligaties zal verwijzen naar en heeft 

vergelijkbare wegingen ten opzichte van de Benchmark. 
De Beleggingsbeheerder kan naar eigen goeddunken 

beleggen in obligaties die niet in de Benchmark zijn 

opgenomen om specifieke beleggingskansen te 
benutten.Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van 

het Subfonds in beperkte mate zullen afwijken van de 
Benchmark.  

deel van hun activiteiten uitoefenen, in landen in 
opkomende markten. 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te 

generen dan de JP Morgan Corporate Emerging Markets 

Bond Index Broad Diversified High Grade benchmark. Het 

Subfonds wordt actief beheerd. De benchmark is 

geselecteerd omdat deze representatief is voor het 

beleggingsuniversum van het Subfonds en daardoor 

een geschikte prestatievergelijker is. De Benchmark 

wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de 
portfolio en als basis voor het bepalen van 

risicobeperkingen.Het merendeel van de deelnemingen 

van het Subfonds in obligaties zal waarschijnlijk bestaan 

uit componenten van verwijzen naar, en of soortgelijke 

wegingen hebben die zijn afgeleid van de benchmark.De 

Beleggingsbeheerder kan tot op zekere hoogte naar 

eigen goeddunken een overweging of onderweging 

aanhouden in bepaalde componenten van de 

benchmark en in mindere mate beleggen in obligaties 

die niet zijn opgenomen in de benchmark om specifieke 
beleggingskansen te benutten.Daardoor wordt verwacht 

dat de prestaties van het Subfonds in beperkte mate van 

de Benchmark zullen kunnen afwijken. 

 

VI. Tot slot wordt een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Emerging 

Market Corporate Bond Fund dat de Raad van Bestuur heeft besloten om hoofdstuk 23, "Subfondsen" van 

het Prospectus te wijzigen door de bewoording in de sectie "Beleggingsprincipes" als volgt te wijzigen: 

 

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund 

Oude formulering  Nieuwe formulering 

Een aanzienlijk deel van het nettovermogen van het 

Subfonds zal luiden in of worden afgedekt door 

Amerikaanse dollars. Voor het overige deel kan het 
Subfonds actief de valutablootstelling en 

kredietblootstelling beheren door gebruik van futures in 

vreemde valuta of kredietswaps. 
Bovendien kan het Subfonds gebruikmaken van total 

return swaps ten behoeve van efficiënt 
portefeuillebeheer. 

Een aanzienlijk deel van het nettovermogen van het 

Subfonds zal luiden in of worden afgedekt door 

Amerikaanse dollars.Voor het overige deel kan het 

Subfonds termijn- en optiecontracten aangaan 

alsmede swap-transacties (renteswaps, 

inflatieswaps en total return swaps) ten behoeve 

van afdekking en efficiënt portefeuillebeheer, onder 

voorwaarde van inachtneming van de 

beleggingsbeperkingen die worden beschreven in 

hoofdstuk 6, "Beleggingsbeperkingen". 

 

Aandeelhouders die niet instemmen met de hierboven genoemde wijzigingen onder punt I., III., IV. en V., 

kunnen hun aandelen tot 9 september 2021 vóór de relevante sluitingstijd zonder extra kosten uitbetaald 

krijgen.Deze wijzigingen worden van kracht op 10 september 2021. 

 

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, 10 augustus 2021 

 

 

De Raad van Bestuur 


