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Luxemburg, 25 mei 2021  

 

Informatie voor de aandeelhouders van 

Credit Suisse Index Fund (Lux)  
 

 
 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Investeringsmaatschappij met variabel kapitaal naar 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 de centrale administratie te wijzigen van Credit 

Suisse Fund Services (Luxemburg) S.A. naar Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A. om het 
Bedrijf de mogelijkheid te bieden te profiteren van BBH's specifieke deskundigheid op het gebied van 
beursverhandelde fondsen. Hoofdstukken "Het Bedrijf", "Centrale administratie", "Regelgeving 
betreffende openbaarmaking" en "Voornaamste partijen" van het Prospectus van het Bedrijf (het 
"Prospectus") zullen eveneens worden aangepast om het voorgaande weer te geven.  
 
II. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 
Bestuur van het Bedrijf heeft besloten de depositobank te wijzigen van Credit Suisse (Luxemburg) S.A. 
naar Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A. (de "Depositobank"),  Hoofdstuk "Risicofactoren", 
hoofdstukken "Informatie voor aandeelhouders",  "Depositobank", "Regelgeving betreffende 

openbaarmaking" en  "Voornaamste partijen" zullen eveneens worden aangepast om het voorgaande 
weer te geven. 
 
Daarnaast zal de depositobank tevens diensten van een uitbetalingsinstantie leveren aan het Bedrijf, zoals 
verder aangegeven in hoofdstukken "Depositobank" en  "Uitbetalingsinstantie". 
 
III. Bij deze worden de aandeelhouders van het Bedrijf in kennis gesteld dat de Raad van Bestuur heeft 
besloten, gezien de wijziging in dienstverleners zoals uiteengezet in punten I en II hierboven en de 
genoemde migratie, alle Subfondsen van het Bedrijf vanaf 21 juni 2021 te sluiten voor inschrijvingen. 
Aflossingen blijven te allen tijde mogelijk. 
 
Vanaf 28 juini 2021 moeten nieuwe inschrijvings- en terugkoopaanvragen worden ingediend bij Brown 
Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., waarvan de contactgegevens afzonderlijk aan de 
aandeelhouders van de Vennootschap zullen worden meegedeeld voorafgaand aan de datum van 

inwerkingtreding van de migratie. 
 
IV. Hierbij worden de aandeelhouders van het Bedrijf er tevens van in kennis gesteld dat de Raad van 
Bestuur heeft besloten het hoofdstuk "Beleggingsbeleid" van het Prospectus en in het bijzonder de 
paragraaf over effectenbelening te wijzigen teneinde weer te geven dat J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A. zal optreden als agent voor effectenbelening van de subfondsen die effectenleningstransacties 
mogen verrichten, en (ii) de verdeling van de inkomsten uit dergelijke transacties tussen de agent voor 
effectenbelening en het deelnemende subfonds. 
 
Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 
Bestuur heeft besloten om hoofdstukken "Beleggingsbeleid" en  "Risicofactoren" te wijzigen om de 
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affiliatie binnen de Credit Suisse Group (Credit Suisse (Schweiz) AG of Credit Suisse (AG) te verwijderen 
als de voornaamste agent voor effectenbelening.  

 
V. Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 
Bestuur heeft besloten om het hoofdstuk "Uitgaven en belasting" van het Prospectus en meer bepaald 
de rubriek "iii. Uitgaven", te wijzigen om item f) van de lijst met kosten die het Bedrijf zal dragen als volgt 
aan te passen:  
 
Oude formulering Nieuwe formulering 

De eerdergenoemde kosten voor de 

beheerwerkzaamheden bestaan uit de kosten die 

hieronder worden gespecificeerd: 

[…] 

f) 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. 

De eerdergenoemde kosten voor de 

beheerwerkzaamheden bestaan uit de kosten die 

hieronder worden gespecificeerd: 

[…] 

f) Uitgaven, waaronder de kosten voor juridisch en 

fiscaal advies die door het Bedrijf, de 

vermogensbeheerder of de depositobank worden 

gemaakt vanwege  maatregelen die namens de 

aandeelhouders worden getroffen (zoals wettelijke 

en andere kosten die geassocieerd zijn met 

transacties namens het bedrijf) 

 

 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met de wijzigingen die worden genoemd in de punten I, II en IV, 

kunnen hun aandelen tot 25 juni 2021 zonder extra kosten uitbetaald krijgen. Alle wijzigingen die 
hierboven zijn vermeld, worden van kracht op 28 juni 2021. 
 
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, 25 mei 2021 
 
De Raad van Bestuur 
 
 
 

 

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

