
 

 

 

  

 

    
         

          

        
 

 

    

 

 

 

 

 

             

      
 

 

          

           

              

           

            

          

            

  

 

           

        

              

            

            

            

  

 

           

  

 

           

            

            

   

 

 

 

 

 

 

Luxemburg, 29 april 2021 

Informatie voor de aandeelhouders 
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF, 

Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF en 

Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF 
CS Investment Funds 2 

Investeringsmaatschappij met variabel kapitaal naar Luxemburgs recht 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. Luxemburg B 124019 

(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 Credit Suisse (Lux) Systematic Index 

Fund Balanced CHF, Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF en Credit Suisse (Lux) 

Systematic Index Fund Yield CHF (de "Subfondsen") dat de Raad van bestuur van het Bedrijf (de "Raad 

van bestuur") heeft besloten de contractuele relatie met Credit Suisse International ("CSI") als 

dienstverlener die is aangewezen om de vermogensbeheerder van de Subfondsen (d.w.z. Credit Suisse Asset 

Management (Schweiz) AG, Zürich (de "Vermogensbeheerder") door middel van het systematische model 

voor allocatie van activa van de Subfondsen te assisteren, met ingang van 30 april 2021 (de 

"Ingangsdatum") te beëindigen. 

De aandeelhouders van de Subfondsen worden erop gewezen dat de bovenstaande wijziging geen invloed 

heeft op het beleggingsproces, noch op het beleggingsbeleid van de Subfondsen. De aandeelhouders 

worden er tevens op gewezen dat de afzonderlijke kosten à tien (10) basispunten voor de geleverde diensten 

door CSI vanaf de ingangsdatum niet langer in rekening worden gebracht aan de Subfondsen en dat de 

totale kostenratio van de Subfondsen daardoor met maximaal tien (10) basispunten zal afnemen. Het is 

verder niet de bedoeling om het bedrag aan beheerkosten dat van toepassing is op de Subfondsen te 

verhogen. 

Gezien het bovenstaande is de Raad van Bestuur van mening dat deze wijziging in het belang van de 

aandeelhouders van de Subfondsen wordt doorgevoerd. 

Aandeelhouders dienen zich er tot slot van 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. 

Luxemburg, 29 april 2021 

De Raad van Bestuur 
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