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Kennisgeving aan de Participatiehouders van 

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund 

 

 

 

CREDIT SUISSE FUND 
MANAGEMENT S.A. 
Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 
R.C.S. Luxembourg: B 72.925 
 

(de "Beheerder") 

handelend in eigen naam en namens 

CS Investment Funds 13 
Fonds commun de placement 
 

(de "Beleggingsinstelling"), 

een buitenlandse icbe opgenomen in het door 

de Autoriteit Financiële Markten  

gehouden register (te raadplegen via 

www.afm.nl/registers). 

 

 Hierbij wordt de participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond 

Fund (het "Subfonds") medegedeeld dat de Beheerder heeft besloten om 

het Subfonds te herstructureren. In de context van de hierboven genoemde 

herstructurering zijn de volgende veranderingen doorgevoerd in het gedeelte 

dat betrekking heeft op het Subfonds: 

1. Wijziging van de naam van het Subfonds 

De Beheerder heeft besloten om de naam van het Subfonds te wijzigen van 

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund in Credit Suisse (Lux) Green 

Bond Fund. 

2. Wijziging van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid 

De Beheerder heeft besloten om de beleggingsdoelstelling en het 

beleggingsbeleid van het Subfonds te wijzigen.  

Huidige beleggingsdoelstelling en huidig beleggingsbeleid 

De doelstelling van dit Subfonds is primair om een zo hoog en stabiel 

mogelijk inkomen te genereren op basis van het rendement van obligaties 

met een middellange tot lange looptijd, waarbij wordt gestreefd naar 

waardebehoud van de activa.  

De beleggingen van het Subfonds kunnen in elke mogelijke valuta worden 

uitgedrukt. 

De selectie van de beleggingen is erop gericht om te voldoen aan 

internationale normen en standaarden op het gebied van ESG (Environment, 

Social and Corporate Governance). 

Daarnaast zijn effecten van emittenten die actief zijn op het gebied van onder 

andere (maar niet beperkt tot) clusterbommen of landmijnen of die een 

aanzienlijk deel van hun inkomsten genereren uit alcohol, tabak, gokken, 

wapens, vuurwapens, entertainment voor volwassenen of nucleaire energie, 

uitgesloten van beleggingen.  

Het totale netto vermogen van het Subfonds wordt hoofdzakelijk belegd in 

langlopend schuldpapier, obligaties, notes, vergelijkbare effecten met een 

vaste of variabele rente (met inbegrip van op discontobasis uitgegeven 

effecten) van publiekrechtelijke, particuliere en gedeeltelijk geprivatiseerde 

emittenten uit de investment-grade sector, in elke mogelijke valuta. 

Het Subfonds kan maximaal 25% van zijn totale nettovermogen beleggen in 

converteerbare obligaties, converteerbare notes en obligaties met 

aangehechte warrants, alsmede maximaal 10% van zijn totale nettovermogen 

in door onderpand of hypothecaire zekerheid gedekte obligaties van 

gemiddelde tot hoge kwaliteit (minimaal een BBB-rating volgens Standard & 

Poor’s of Baa3 volgens Moody’s).  

Het Subfonds kan naast directe beleggingen ook optie- en termijntransacties 

en swaptransacties (renteswaps) aangaan ter afdekking van de risico’s en 

ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer, mits voldoende rekening 

wordt gehouden met de in hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" vermelde 

beleggingsbeperkingen. 
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Bovendien kan het Subfonds zijn valuta- en kredietexposure actief beheren 

door gebruik te maken van deviezentermijn- en swaptransacties en credit 

default swaps. 

Het is de Beheerder overeenkomstig punt 3 g) en 3 h) van hoofdstuk 6 

"Beleggingsbeperkingen" toegestaan om effecten (credit-linked notes) en 

technieken en instrumenten (credit default swaps) te gebruiken ten behoeve 

van het beheer van de kredietrisico's. Dit Subfonds kan in verband met credit 

default swaps verplichtingen aangaan ter waarde van maximaal 100% van 

zijn totale nettovermogen, mits deze niet dienen voor het afdekken van 

risico's. Daarbij mogen de verplichtingen die voortvloeien uit de 

zekerheidsnemende en de zekerheidsgevende posities in totaal niet meer dan 

maximaal 100% van het totale nettovermogen van het Subfonds uitmaken. 

Dit Subfonds kan ten behoeve van durationbeheer meer gebruik maken van 

rentefutures, zulks met inachtneming van de beleggingsbeperkingen als 

vermeld in punt 3) van hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen". In afwijking van 

het in punt 3 e) van hoofdstuk 6 “Beleggingsbeperkingen” gestelde kan het 

Subfonds – teneinde zich in te dekken tegen renterisico's – in elke valuta 

rente-termijncontracten verwerven en verkopen, waarbij de verplichtingen die 

hieruit voortvloeien, de waarde van de in deze valuta aangehouden effecten 

mogen overschrijden zonder echter het totale nettovermogen van het 

Subfonds te overschrijden. 

Door uitoefening van conversie- en inschrijfrechten, of opties en warrants 

mag maximaal 10% van het totale vermogen van het Subfonds tijdelijk 

worden belegd in aandelen, andere participatie-instrumenten, certificaten die 

recht geven op dividend en vergelijkbare effecten met kenmerken van een 

deelneming. 

Nieuwe beleggingsdoelstelling en nieuw beleggingsbeleid 

De doelstelling van dit Subfonds is primair om inkomsten en 

vermogensaanwas te realiseren uit obligaties en ander schuldpapier, met 

waardebehoud van de vermogenswaarden.  

De beleggingen van het Subfonds kunnen in elke mogelijke valuta worden 

uitgedrukt. 

Minimaal twee derde van het nettovermogen van het Subfonds wordt belegd 

in Green Bonds van particuliere, publiekrechtelijke of gedeeltelijk 

geprivatiseerde emittenten van over de hele wereld (met inbegrip van 

opkomende markten). Green Bonds zijn schuldinstrumenten waarbij de 

opbrengsten uitsluitend worden gebruikt voor projecten met positieve milieu- 

en/of klimaateffecten.  

De selectie van Green Bonds is erop gericht om te voldoen aan internationale 

normen en standaarden op het gebied van ESG (Environment, Social and 

Corporate Governance).  

Daarnaast zijn effecten van emittenten die actief zijn op het gebied van onder 

andere (maar niet beperkt tot) clusterbommen of landmijnen of die een 

aanzienlijk deel van hun inkomsten genereren uit alcohol, tabak, gokken, 

wapens, vuurwapens, entertainment voor volwassenen of nucleaire energie, 

uitgesloten van beleggingen. 

De vermogenswaarden van het Subfonds hebben gemiddeld minimaal een 

BBB- (Standard & Poor’s) of Baa3 (Moody’s) rating, een individuele rating 

van minimaal CCC- (Standard & Poor’s) of Caa3 (Moody’s), of het betreft 

schuldinstrumenten die naar het oordeel van de Beheerder ten tijde van de 

belegging een gelijkwaardige kredietkwaliteit hebben. Vermogenswaarden 

met een lagere investment-grade-rating mogen maximaal 25% van de netto 

intrinsieke waarde uitmaken. 
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Het Subfonds mag maximaal 10% van zijn totale nettovermogen beleggen in 

converteerbare obligaties, converteerbare notes en obligaties met 

aangehechte warrants, alsmede maximaal 10% van zijn totale nettovermogen 

in door onderpand of hypothecaire zekerheid gedekte obligaties van 

gemiddelde tot hoge kwaliteit (minimaal BBB- volgens Standard & Poor’s of 

Baa3 volgens Moody’s).  

Het Subfonds kan naast directe beleggingen ook optie- en termijntransacties 

en swaptransacties (renteswaps) aangaan ter afdekking van de risico’s en 

ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer, mits voldoende rekening 

wordt gehouden met de in hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" vermelde 

beleggingsbeperkingen. 

Bovendien kan het Subfonds zijn valuta- en kredietexposure actief beheren 

door gebruik te maken van valutaforwards, futures, swaptransacties en credit 

default swaps. 

Het is de Beheerder overeenkomstig punt 3 g) en 3 h) van hoofdstuk 6 

"Beleggingsbeperkingen" toegestaan om effecten (credit-linked notes) en 

technieken en instrumenten (credit default swaps) te gebruiken ten behoeve 

van het beheer van de kredietrisico's. Dit Subfonds kan in verband met credit 

default swaps verplichtingen aangaan ter waarde van maximaal 100% van 

zijn totale nettovermogen, mits deze niet dienen voor het afdekken van 

risico's. Daarbij mogen de verplichtingen die voortvloeien uit de 

zekerheidsnemende en de zekerheidsgevende posities in totaal niet meer dan 

maximaal 100% van het totale nettovermogen van het Subfonds uitmaken. 

Dit Subfonds kan ten behoeve van durationbeheer kiezen voor een 

intensiever gebruik van rentefutures, zulks met inachtneming van de 

beleggingsbeperkingen als vermeld in punt 3) van hoofdstuk 6 

"Beleggingsbeperkingen". In afwijking van het in punt 3 e) van hoofdstuk 6 

“Beleggingsbeperkingen” gestelde kan het Subfonds – teneinde zich in te 

dekken tegen renterisico's – in elke valuta rente-termijncontracten verwerven 

en verkopen, waarbij de verplichtingen die hieruit voortvloeien, de waarde van 

de in deze valuta aangehouden effecten mogen overschrijden zonder echter 

het totale nettovermogen van het Subfonds te overschrijden. 

Door uitoefening van conversie- en inschrijfrechten, of opties en afzonderlijk 

van obligaties met aandelenkooprecht gehouden warrants mag maximaal 

10% van het totale vermogen van het Subfonds tijdelijk worden belegd in 

aandelen, andere participatie-instrumenten, certificaten die recht geven op 

dividend en vergelijkbare effecten met kenmerken van een deelneming. 

3. Toelichting op informatie over specifieke risico's 

De risicowaarschuwing met betrekking tot beleggingen in opkomende landen 

is nader toegelicht, zodat deze nu ook de feitelijke risico's in verband met 

dergelijke beleggingen omvat. 

 

"Potentiële beleggers worden er met name op gewezen dat de te verwachten 

rendementen uit effecten van emittenten uit opkomende landen in het 

algemeen hoger zijn dan rendementen uit vergelijkbare effecten die door 

gelijkwaardige emittenten uit ontwikkelde industrielanden worden uitgegeven. 

Dit rendement dient echter te worden beschouwd als compensatie voor het 

grotere risico dat de beleggers lopen." 

 

4. Wijziging van referentievaluta  

Ten slotte heeft de Beheerder besloten om de referentievaluta van het 

Subfonds te wijzigen van EUR in USD. Dit heeft tot gevolg dat 

participatiehouders van de actieve participatiecategorieën zullen merken dat 



4 

de betreffende categorieën zijn gewijzigd in een hedged-categorie (zie 

onderstaande tabel), om het valutarisico af te dekken waaraan beleggers 

anders bloot zouden staan als gevolg van het verschil tussen de 

referentievaluta van de participatiecategorie en die van het Subfonds. De 

extra kosten als gevolg van deze hedging komen voor rekening van de 

participatiehouders, een en ander zoals beschreven in Hoofdstuk 9, 

“Onkosten en belastingen”, punt ii, "Onkosten” van het Prospectus. 

ISIN Huidige valuta 
participatiecategorie 

 

Nieuwe valuta 
participatiecategorie 

  

LU0230911603 B EUR BH EUR   

LU0533765334 EB EUR EBH EUR   

LU0230912163 IB EUR IBH EUR   

LU1144407282 UB EUR UBH EUR   

LU1582334287 BH USD B USD   

 

Participatiehouders van het Subfonds die niet instemmen met de in punt 2 en 

4 genoemde wijzigingen, kunnen hun participaties tot 31 mei 2017 kosteloos 

ter inkoop aanbieden. Alle wijzigingen worden op 1 juni 2017 van kracht. 

Participatiehouders worden erop gewezen dat zodra de wijzigingen van kracht 

worden, het nieuwe prospectus van de Beleggingsinstelling, de essentiële 

beleggersinformatie en het beheersreglement verkrijgbaar zijn ten kantore van 

de Beheerder of via internet: www.credit-suisse.com, een en ander 

overeenkomstig het bepaalde in het prospectus. 

Luxemburg, 24 april 2017 

De Beheerder 

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

