
 

 
 

1. Hierbij wordt aan de aandeelhouders van de Beleggingsinstelling medegedeeld dat 

de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling (de "Raad van Bestuur") heeft 

besloten dat 2 januari van ieder jaar niet langer een "Handelsdag" is voor de 

subfondsen of aandelencategorieën van de Beleggingsinstelling. Op die datum 

vindt er geen uitgifte, terugkoop of omwisseling van aandelen van de subfondsen 

of aandelencategorieën van de Beleggingsinstelling plaats.  
 

2. Hierbij wordt aan de aandeelhouders van Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Equities Europe Small Caps (ten behoeve van dit punt te noemen: het  

"Subfonds") medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling 

heeft besloten om de naam en referentie-index van het Subfonds als volgt te 

wijzigen:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Het beleggingsbeleid van het Subfonds wordt zodanig aangepast dat de nieuwe 

referentie-index erin wordt opgenomen. 

 

3. Hierbij wordt aan de aandeelhouders van Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Corporate Bonds EUR (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") 

medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling heeft besloten 

om de servicevergoeding voor de categorie "DB-EUR" en het beheershonorarium 

en de servicevergoeding voor de categorie "FB-EUR" aan te passen zoals 

hieronder aangegeven. Deze wijzigingen leiden niet tot veranderingen in de totale 

vergoedingen die de Aandeelhouders verschuldigd zijn, aangezien de verhoging van 

de servicevergoeding voor de categorie "FB-EUR" wordt gecompenseerd door een 

evenredige verlaging van het Beheershonorarium. 
 

Actieve aandelencategorieën op de datum van deze kennisgeving. 

 

Aandelen-

categorie 
ISIN 

Huidige 

service-

vergoeding 

Gewijzigde 

service-

vergoeding 

Huidig 

beheers-

honorarium 

Gewijzigd 

beheers-

honorarium 

DB-EUR LU1479966837 0,06% p.j. 0,03% p.j. n.v.t. n.v.t. 

FB-EUR LU1479968452 0,11% p.j. 0,08% p.j. 0,11% p.j. 0,14% p.j. 

 

4. Hierbij wordt aan de aandeelhouders van Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Equities EMU Small Caps (voorheen: Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities 

Europe Small Caps, en ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") 

medegedeeld dat de Raad van Bestuur heeft besloten om de servicevergoeding 

voor de categorie "DB-EUR" en het beheershonorarium en de servicevergoeding 

voor de categorieën "FB-EUR" en "QB-EUR" aan te passen zoals hieronder 

aangegeven. Deze wijzigingen leiden niet tot veranderingen in de totale 

vergoedingen die de Aandeelhouders verschuldigd zijn, aangezien de verhoging van 

de servicevergoeding voor de categorieën "FB-EUR" en "QB-EUR" wordt 

gecompenseerd door een evenredige verlaging van het Beheershonorarium. 
 

  

Luxemburg, 29 maart 2018 

 

 

Kennisgeving aan de Aandeelhouders van  

Credit Suisse Index Fund (Lux) 

 

 

 

 Naam fonds Index 
Oud Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities 

Europe Small Caps 
MSCI Europe Small 

Cap (NR) 
Nieuw Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities 

EMU Small Caps 
MSCI EMU Small 

Cap (NR) 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 
Beleggingsinstelling naar Luxemburgs 

recht met variabel kapitaal 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 167524 

(de 'Beleggingsinstelling') 

een buitenlandse icbe opgenomen in het 
door de Autoriteit Financiële Markten 
gehouden register (te raadplegen via 

www.afm.nl/registers). 
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Actieve aandelencategorieën op de datum van deze kennisgeving. 

 
Aande-

len-

cate-

gorie 

ISIN 
Huidige 

service-

vergoeding 

Gewijzigde 

service-

vergoeding 

Huidig 

beheers-

honorarium 

Gewijzigd 

beheers-

honorarium 

DB-
EUR 

LU126804849
0 

0,1025% p.j. 0,0325% p.j. n.v.t. n.v.t. 

FB-

EUR 

LU141976940

8 
0,1525% p.j. 0,0825% p.j. 0,1475% p.j. 0,2175% p.j. 

QB-
EUR 

LU139024621
0 

0,1025% p.j. 0,0325% p.j. 0,1475% p.j. 0,2175% p.j. 

 

Aandeelhouders die niet instemmen met onder punt 2 genoemde wijziging, kunnen 

tot 30 april 2018 hun aandelen kosteloos ter terugkoop aanbieden. Alle 

bovengenoemde wijzigingen worden van kracht op 1 mei 2018. 

 

Aandeelhouders worden erop gewezen dat, zodra bovengenoemde wijzigingen van 

kracht worden, het nieuwe prospectus van de Beleggingsinstelling, de essentiële 

beleggersinformatie en de statuten gratis verkrijgbaar zijn ten kantore van de 

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

overeenkomstig het bepaalde in het prospectus. 

 

Luxemburg, 29 maart 2018 

 

 

De Raad van Bestuur 

 

 

 

 

 

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

