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(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 

 

1. Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Credit Suisse (Lux) Credit 

Special Situation Fund en het Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund (voor het doel van deze 

sectie de “Subfondsen”) dat het algemene gebruik van het LIBOR-rentetarief per 31 december 2021 

zal worden stopgezet.  

 

In licht van het bovenstaande zal de hurdle rate-indexwaarde, die wordt gebruikt voor het berekenen 

van de prestatievergoeding die van toepassing is op de aandelenklassen van de Subfondsen die een 

prestatievergoeding in rekening brengen, niet langer zijn samengesteld uit het driemaandelijkse LIBOR-

rentetarief maar uit de relevante referentievoet die volgens de onderstaande tabel door de 

benchmarkbeheerder wordt vastgesteld: 

 
Referentievaluta van de 

aandelenklasse  
Referentievoet Benchmarkbeheerder  

USD  SOFR  FED  

EUR  ESTR  ECB  

CHF  SARON  SIX  

GBP  SONIA  BOE  

JPY  TONAR  BOJ  

 

De vervanging van de hurdle rate-indexwaarde wordt vanaf 1 januari 2022 van kracht. 
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2. Daarnaast worden de Aandeelhouders van het Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund (voor het 

doel van deze sectie het “Subfonds”) er hierbij van in kennis gesteld dat, in licht van de stopzetting van 

het LIBOR-rentetarief, de referentiebenchmark van het Subfonds zal wijzigen van de LIBOR USD 3M 

in de SOFR (Secured Overnight Financing Rate). In de toekomst zal het Subfonds zich daarom richten 

op het overtreffen van het rendement van de SOFR-benchmark + 1,00% per jaar. 

 

De vervanging van de referentiebenchmark van het Subfonds wordt vanaf 1 januari 2022 van kracht. 

 

De vervanging van de hurdle rate-indexwaarde voor de Subfondsen, respectievelijk de referentiebenchmark van 

het Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund, zal in de volgende update van het prospectus van het Bedrijf 

worden opgenomen. 

 

 

Luxemburg, 31 december 2021 
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