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19 maart 2020  

 

Informatie voor de participanten van 

CS Investment Funds 13 

CS Investment Funds 14 

Verhoging van de maximale swing factoren 

naar 3%   
 

 

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. Luxembourg K681 

 

CS Investment Funds 14 

R.C.S. Luxembourg 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) 

 

In overeenstemming met hoofdstuk 8. Nettovermogenswaarde / Aanpassing van de nettovermogenswaarde 

(enkele swing-prijs) van het huidige Prospectus van de Fondsen,  

kan de nettovermogenswaarde per eenheidsklasse van een Subfonds met een maximumpercentage ("swing 

factor") naar boven of naar beneden worden bijgesteld, zoals aangegeven in hoofdstuk 22, "Subfondsen" in geval 

van een netto-overschot aan inschrijvingen of terugbetalingsaanvragen op een bepaalde waarderingsdag om de 

bestaande Participanten te beschermen en met inachtneming van de voorwaarden die zijn uiteengezet in 

hoofdstuk 22, “Subfondsen”. In een dergelijk geval is dezelfde nettovermogenswaarde van toepassing op alle 

binnenkomende en uitgaande beleggers op die specifieke waarderingsdag. 

De aanpassing van de nettovermogenswaarde heeft met name, maar niet exclusief, als doel de transactiekosten, 

belastinglasten en de spreads tussen bied- en laatprijzen te dekken die worden gemaakt door het respectieve 

Subfonds vanwege inschrijvingen, terugbetalingen en/of conversies binnen en buiten het Subfonds. Bestaande 

Participanten hoeven deze kosten niet langer indirect te dragen, omdat deze zijn geïntegreerd in de berekening 

van de nettovermogenswaarde en daardoor worden gedragen door binnenkomende en uitgaande beleggers. De 

nettovermogenswaarde kan op elke waarderingsdag worden aangepast op basis van een nettodeal.  

 

In overeenstemming met hoofdstuk 22, “Subfondsen” / Aanpassing van de nettovermogenswaarde (enkele 

swing-prijs) van het huidige Prospectus van de Fondsen, wordt de nettovermogenswaarde die is berekend 

conform hoofdstuk 8, "Nettovermogenswaarde" verhoogd met maximaal 2% per eenheid in geval van een netto-

overschot van inschrijvingen of verlaagd met maximaal 2% per eenheid in geval van een netto-overschot van 

terugbetalingsaanvragen met betrekking tot de aanvragen die zijn ontvangen op de respectieve waarderingsdag. 
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In uitzonderlijke omstandigheden kan de Beheermaatschappij besluiten de bovengenoemde 

maximale swing factor te verhogen in het belang van de Participanten. 

 

Zorgen over de uitbraak van het nieuwe coronavirus (“Covid-19”) en andere uitbraken van 

gezondheidsepidemieën en besmettelijke ziekten in het verleden, hebben ervoor gezorgd dat overheden op 

verschillende tijdstippen maatregelen hebben genomen om de verspreiding van virussen te voorkomen, 

waaronder beperkingen van reizen en openbaar vervoer en langdurige sluitingen van werkplekken. De uitbraak 

van overdraagbare aandoeningen, zoals Covid-19, op wereldwijde schaal heeft het investeringsklimaat aangetast 

en geresulteerd in volatiliteit op de wereldwijde kapitaalmarkten, respectievelijk de regionale of wereldwijde 

economieën negatief beïnvloed, waardoor de kosten van het Subfonds aanzienlijk stijgen en de activiteiten en 

financiële resultaten van het Subfonds negatief worden beïnvloed.  

 

 

 

 

Tijdens de beoordeling van de huidige marktomstandigheden in deze periode van de actuele financiële crises, 

werd een bijzonder forse afname van de liquiditeit van de specifieke vastrentende markten waargenomen en de 

credit spreads worden verruimd om het wereldwijd verhoogde kredietrisico te weerspiegelen, hetgeen meest 

recentelijk tot uiting komt in de opkomende markten en in de spreads op overheidspapier.  

 

Gezien het voorgaande en om de overblijvende beleggers in het Subfonds te beschermen en ervoor te zorgen 

dat zij niet worden beïnvloed door de transactiekosten die worden gemaakt als gevolg van een verhoging in 

volume en waarde van terugbetalingen, informeren wij de Participanten hierbij dat de Raad van bestuur 

heeft besloten de maximale swing factor tijdelijk te verhogen van 2% naar maximaal 3% voor de 

Subfondsen die hieronder worden vermeld. 

 

De Participanten worden geïnformeerd zodra de Raad van bestuur besluit de oorspronkelijke maximale swing 

factor weer toe te passen, overeenkomstig het huidige Prospectus van de Fondsen. 

 

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

 

 

CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund 3,00% 

CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund 3,00% 

CS Investment Funds 14 Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund 3,00% 

CS Investment Funds 14 Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund 3,00% 

 

 

 

Luxemburg, 19 maart 2020 

 

De Raad van bestuur van de Beheermaatschappij, namens de Fondsen 


