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Kennisgeving aan de Aandeelhouders van Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Equities World Fundamental (het "Subfonds") 

 

Hierbij wordt medegedeeld dat de raad van bestuur van de Beleggingsinstelling 

heeft besloten om per 29 juni 2018 het liquidatieproces van het Subfonds in 

gang te zetten, omdat een effectief beheer van het Subfonds in het belang van 

de Aandeelhouders gezien de huidige geringe omvang van het totale 

nettovermogen van het Subfonds niet langer mogelijk is. 

De uitgifte en inkoop van aandelen in het Subfonds werd gesloten vanaf 29 juni 

2018, 15.00 uur MET. 

 

Alle (on)kosten in verband met de inkoop van alle aandelen in Credit Suisse Index 

Fund (Lux) Equities World Fundamental komen voor rekening van de Beheerder. 

 

De netto liquidatieopbrengsten van het Subfonds worden berekend op of rond 3 

juli 2018, en de betaling zal naar verwachting worden gedaan met valutadatum 5 

juli 2018, of op een latere datum zodra alle benodigde informatie beschikbaar is, 

en worden daarna medegedeeld aan de Aandeelhouders. 

 

Eventuele opbrengsten van de liquidatie en inkoop die bij afsluiting van de 

liquidatie niet aan de Aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd, zullen worden 

geplaatst bij de “Caisse de Consignation” in Luxemburg totdat de wettelijke 

verjaringstermijn is verstreken.  

 

Na afsluiting van de liquidatie zullen de boekhouding en boeken van het 

bovengenoemde Subfonds gedurende vijf jaar worden bewaard bij Credit Suisse 

Fund Services (Luxembourg) S.A. 

 

 

Luxemburg, 2 juli 2018 

 

 

De Raad van Bestuur 

 

 

 

Subfonds 

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental 

ISIN Categorie Valuta 

LU0760136753 DB USD 

LU1419774077 FB EUR 

LU1419773343 FB USD 

LU1004510183 QB EUR 

LU0760136910 QB USD 

 

Luxemburg, 2 juli 2018 

 

 

Informatie aan de Aandeelhouders van  

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental  

 

 

 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Beleggingsinstelling naar Luxemburgs 

recht met variabel kapitaal 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 167.524 

(de "Beleggingsinstelling"), een  

buitenlandse icbe opgenomen in het door de Autoriteit 
Financiële Markten gehouden register (te raadplegen 
via www.afm.nl/registers). 

 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. 

5, rue Jean Monnet 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 72 925 

 

 

 


