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Luxemburg, 28 april 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 CSIF (Lux) Equity Emerging 
Markets, CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue, CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum 
Volatility, CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local en CSIF (Lux) Bond Government 
Emerging Markets USD (voor het doel van deze sectie, het "Subfonds") dat de Raad van bestuur van 
het Bedrijf (de “Raad van bestuur”) heeft besloten het hoofdstuk “Informatie voor potentiële beleggers” 

te wijzigen teneinde een aanvullende verklaring hierin op te nemen over de afwezigheid van registratie van 
de Subfondsen in de Republiek India.  
 
II. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 
bestuur heeft besloten om (i) het hoofdstuk "Risicofactoren", en meer specifiek de secties met betrekking 
tot “Risico's die verband houden met beleggingen via de Stock Connect-regeling”, en (ii) nieuwe secties te 
creëren over “De Europese richtlijn tegen belastingontwijking (“ATAD”)”, “Multilateraal instrument” en “DAC 
6” na recentelijke regelgevende aanpassingen van deze onderwerpen. 

 
III. Bij deze worden de aandeelhouders van het Bedrijf tevens in kennis gesteld dat de Raad van bestuur 
heeft besloten om (i) het hoofdstuk “Uitgaven en belastingen”, en meer specifiek, de sectie “i. Belastingen” 
te wijzigen en (ii) een nieuwe sectie “ii. Belastinginformatie en belastingverplichting” te creëren na de 
recente regelgevende updates met betrekking tot belastingen. 
 

IV. Hierbij worden de aandeelhouders van het Bedrijf er tevens van in kennis gesteld dat de Raad van 
Bestuur heeft besloten het hoofdstuk “Informatie voor aandeelhouders” aan te passen teneinde het recht 
van de aandeelhouders om actuele informatie op te vragen bij de maatschappelijke zetel van het Bedrijf 
met betrekking tot het hoofdstuk “Depositobank” hierin op te nemen. 
 
V. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 

bestuur heeft besloten om het hoofdstuk “Bepaalde regelgevende en fiscale aangelegenheden” om een 
nieuwe sectie te introduceren over DAC 6, als gevolg van recentelijke regelgevende aanpassingen van dit 
onderwerp. 
 
VI. Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van het Bedrijf van CSIF (Lux) Equity 
China Total Market Blue en CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility (voor het doel 
van deze sectie het “Subfonds”) dat de Raad van bestuur heeft besloten om het Subfonds te 

herpositioneren. In deze context zijn de volgende wijzigen aan de speciale sectie van het Subfonds 
aangebracht. 
 

1. Wijziging van de naam van het Subfonds  
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Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van het Subfonds dat de Raad van bestuur 
heeft besloten het hoofdstuk “Subfonds” van het Prospectus te wijzigen om de wijziging van de naam van 

het Subfonds, zoals weergegeven in de onderstaande tabel, weer te geven en om het Subfonds te 
upgraden naar “artikel 8” Producten met de betekenis van verordening (EU) 2019/2088 van het Europees 
Parlement en de 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 het hoofdstuk “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: 
 

Oude naam van het subfonds  Nieuwe naam van het subfonds  

 

CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue 

 

 

CSIF (Lux) Equity China Total Market ESG Blue 

 

CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volat ility 

 

CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volat ility 

ESG Blue 

 

 
2. Wijziging van de benchmark index 

 
Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van CSIF (Lux) Equity China Total Market 
Blue dat de Raad van Bestuur heeft besloten om het hoofdstuk “Subfondsen” van het Prospectus te 
wijzigen om de benchmark-index aan te passen die wordt gevolgd door het eerder genoemde subfonds, 
zoals aangetoond in de onderstaande tabel: 
 

Oude naam van de benchmark  Nieuwe naam van de benchmark 

 

MSCI China All Shares Index  

 

MSCI China All Shares ESG Universal Index 

 
Als gevolg van de wijziging van de benchmark zijn ook de maximale jaarlijkse beheerkosten van de volgende 
aandelenklassen als volgt verhoogd: 
  

Naam van de 

aandelenklassen 

Oude maximale 

beheerkosten (per jaar) 

Nieuwe maximale 

beheerkosten (per jaar) 

DB CHF 0,1025% 0,13% 
DB USD 0,1025% 0,13% 
FB EUR 0,1525% 0,18% 
FB USD 0,1525% 0,18% 
QB USD 0,1025% 0,13% 

 
Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van CSIF (Lux) Equity Emerging Markets 
Minimum Volatility dat de Raad van Bestuur heeft besloten om het hoofdstuk “Subfondsen” van het 
Prospectus te wijzigen om de benchmark-index aan te passen die wordt gevolgd door het eerder genoemde 
subfonds, zoals aangetoond in de onderstaande tabel: 

 

Oude naam van de benchmark Nieuwe naam van de benchmark 

 

MSCI Emerging Markets Minimum Volat ility (USD) 

Index  

 

MSCI Emerging Markets ESG Leaders Minimum 

Volat ility (USD) Index 

 

Daarnaast is de wijziging van de benchmark-index die wordt gevolgd door de Subfondsen opgenomen in 

de speciale sectie van het Subfonds, en meer specifiek in de secties “Beleggingsdoelen” ,  
“Beleggingsprincipes” en “Beschrijving van de onderliggende index”.  

 

VII. Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van CSIF (Lux) Equity China Total 
Market Blue, CSIF (LUX) Equity Emerging Markets, CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue en 
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility ESG Blue dat de Raad van Bestuur heeft besloten 
om het hoofdstuk “Subfondsen” van het Prospectus te wijzigen om de volgende formulering hierin op te 
nemen met betrekking tot de investering in gestructureerde producten in de sectie “Beleggingsprincipes”:  
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“Daarnaast kan het Subfonds tot 15% van het totale netto vermogen beleggen in gestructureerde 
producten (certificaten, notes) op aandelen, aan aandelen verwante effecten, mandjes en indices van 

aandelen die voldoende liquide zijn en zijn uitgegeven door eersteklas banken (of door emittenten die een 
investeerdersbescherming bieden die vergelijkbaar is met de bescherming die door eersteklas banken 
wordt geboden). Deze gestructureerde producten dienen gekwalificeerd te kunnen worden als effecten op 
grond van artikel 41 van de Wet van 17 december 2010. Bovendien dienen deze gestructureerde 
producten regelmatig en transparant te worden gewaardeerd aan de hand van onafhankelijke bronnen. 
Gestructureerde producten mogen niet gepaard gaan met een hefboomwerking. De mandjes en indices 
van aandelen moeten niet alleen voldoende gediversifieerd zijn, maar ook voldoen aan de voorschriften met 
betrekking tot risicospreiding.” 
 
VIII. Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van CSIF (Lux) Bond Government 
Emerging Markets Local en CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD (voor het doel van deze 
sectie, het “Subfonds”) dat de Raad van bestuur heeft besloten het hoofdstuk “Subfondsen”, en meer 

specifiek de sectie inzake “Inschrijving, terugkoop en conversie van aandelen”, te wijzigen teneinde een 
nieuwe formulering op te nemen op te nemen over de afwezigheid van registratie van de Subfondsen in de 
Republiek India. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met de wijzigingen die worden genoemd in de punten VI en VII 
hierboven, kunnen hun aandelen tot 27 mei 2021 zonder extra kosten uitbetaald krijgen. Alle wijzigingen 
die hierboven zijn vermeld, worden van kracht op 28 mei 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, 28 april 2021 
 
 
De Raad van Bestuur 
 
 
 
 

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

