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Informatie voor de participanten van 

CS Investment Funds 13 

CS Investment Funds 14 

Verlaging van de maximale swingfactoren 

 naar 2%   
 

 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.  

Statutaire zetel: 5 rue Jean Monnet 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. Luxemburg B 72. 925 

(de "Beheermaatschappij") 

 

handelend in eigen naam en namens 

 

CS Investment Funds 13 

R.C.S. Luxemburg K681 

CS Investment Funds 14 

R.C.S. Luxemburg K673 

 

Fonds commun de placement 

(het “Fonds”) een buitenlandse icbe opgenomen in het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden 

register (te raadplegen via www.afm.nl/registers) 

 

Er wordt verwezen naar de kennisgeving van de raad van bestuur van de Beheermaatschappij (de “Raad van 

bestuur”) van 19 maart 2020 (de “Eerdere kennisgeving”). Deze informeert de participanten van de hieronder 

genoemde subfondsen (de “Subfondsen”) over het besluit om de maximale swingfactor van de Subfondsen op 

tijdelijke basis van 2% naar 3% te verhogen om de investeerders van de Subfondsen te beschermen tegen 

verwatering als gevolg van transactiekosten door verkrappende liquiditeit in de onderliggende assets, alsmede 

verhoogde trading spreads als gevolg van de verspreiding van Covid-19. 

 

CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund 

CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund 

CS Investment Funds 14 Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund 

CS Investment Funds 14 Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund 

 

Sinds de Eerdere kennisgeving zijn de volatiliteit en liquiditeit in specifieke segmenten van vaste-

inkomstenmarkten gestabiliseerd en zijn de credit spreads hersteld. Daarnaast zijn het volume en de waarde van 

terugbetalingen gestabiliseerd. Dienovereenkomstig heeft de Raad van bestuur besloten om de uitzonderlijke 

toepassing van een swingfactor van maximaal 3% te beëindigen en opnieuw de maximale swingfactor van 2% 

te hanteren, zoals beschreven in het prospectus van het Fonds. 

 

De Participanten hoeven geen actie te ondernemen met betrekking tot de hierboven beschreven wijzigingen. 

 

Luxemburg, 11 mei 2020 

 

De Raad van bestuur van de Beheermaatschappij, namens de Fondsen 


