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Luxemburg, 29 januari 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) 

 

 

Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van het Bedrijf dat de raad van bestuur van 

het Bedrijf, samen met de beheermaatschappij van het Bedrijf, overweegt de dienstverlener voor 

bewaardiensten te wijzigen van Credit Suisse (Luxembourg) S.A naar Brown Brothers Harriman 

(Luxembourg) S.C.A. ("BBH") en voor de centrale administratiediensten van Credit Suisse Fund Services 

(Luxembourg) S.A. naar BBH (de "Migratie").  

 

Om te kunnen garanderen dat de voorgenomen Migratie soepel verloopt, wordt verwacht dat alle gegevens 

en documenten die zijn verzameld in het aandeelhoudersregister (waaronder en zonder beperking de 

aanvraagformulieren, besluiten ten aanzien van autoriteiten met tekeningsbevoegdheid, kopieën van 

documenten) voorafgaand aan de datum van de Migratie met BBH worden gedeeld. Dergelijke gegevens 

kunnen persoonsgegevens bevatten (zoals deze term is gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679 van 

het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen 

met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens) van 

de aandeelhouders (en hun gemachtigde vertegenwoordigers) en, naargelang het geval, de onderliggende 

uiteindelijk gerechtigden (gezamenlijk "Persoonsgegevens" genoemd) en deze worden door het Bedrijf 

openbaar gemaakt aan BBH en de verschillende dienstverleners binnen dezelfde kapitaalgroep, waaronder 

externe dienstverleners die met dezelfde kapitaalgroep werken en die onderhevig zijn aan de passende 

geheimhoudingsovereenkomsten. 

 

Deze overdracht van persoonsgegevens is in het legitieme belang van het Bedrijf. Meer informatie over het 

verwerken van Persoonsgegevens door het Bedrijf kan worden teruggevonden in de kennisgeving inzake 

gegevensbescherming, beschikbaar op https://www.credit-suisse.com  

 

Wanneer aandeelhouders informatie of persoonsgegevens van een bepaalde persoon hebben verstrekt 

aan het Bedrijf, moeten zij deze persoon informeren dat dergelijke informatie en persoonsgegevens in het 

kader van de Migratie bekendgemaakt kunnen worden aan BBH. 

 

Luxemburg, 29 januari 2021 

 

 

De raad van bestuur van het Bedrijf 


