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Lucemburk, 6. prosince 2016 

 

 

Informace pro podílníky/akcionáře 

 

 

 

 

CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A. 

společnost typu société anonyme 

se sídlem 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lucemburk 

zapsaná v lucemburském obchodním 

rejstříku pod č.: B 72 925 

(dále jen „Řídící společnost“) 

 jednající vlastním jménem a jménem  

CS Investment Funds 11 

společnosti typu fonds commun 

de placement 

(dále jen „Fond“) 

********************************************* 

CS Investment Funds 2 

investiční společnost s proměnlivým 

kapitálem, založená podle 

lucemburského práva, 

 se sídlem 5, rue Jean Monnet,  

L-2180  Lucemburk  

 zapsaná v lucemburském obchodním 

rejstříku pod č.: B 124.019 

(dále jen „Společnost“) 

 

 Podílníkům podfondu „Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund“, 

podfondu CS Investment Funds 11, (dále jen „Zanikající podfond“) a akcionářům 

„Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser Equity Fund“, 

podfondu CS Investment Funds 2, (dále jen „Nástupnický podfond“), jehož  

název byl k 30. listopadu 2016 změněn na „Credit Suisse (Lux) Global Property 

Total Return Equity Fund“, se tímto oznamuje, že představenstva Řídící 

společnosti a Společnosti rozhodla o sloučení příslušných tříd podílů Zanikajícího 

podfondu s odpovídajícími třídami akcií Nástupnického podfondu v souladu 

s článkem 1 (20) a) a ustanoveními kapitoly 8 lucemburského zákona o subjektech 

kolektivního investování ze dne 17. prosince 2010, v platném znění, na základě 

převodu veškerého obchodního jmění (majetku a závazků) s účinností 

k 30. listopadu 2016. 

Směnný kurz pro převod tříd podílů Zanikajícího podfondu, které nebyly odkoupeny 

do 15:00 hod. (středoevropského času) dne 21. listopadu 2016, na třídy akcií 

Nástupnického podfondu vycházel z čisté hodnoty aktiv vyčíslené dne 30. listopadu 

2016 ze závěrečných cen ke dni 29. listopadu 2016, jak je uvedeno níže: 

Zanikající podfond 

CS Investment Funds 11 

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund 

Třída 
(Měna) 

 
ISIN 

 
Valor 

 
 Čistá hodnota aktiv 

B (EUR) LU0129337381 1235387 20,097060 

DB (EUR) LU0145376199 1403041 
1.508,210871 

(FX 1,06195) (= USD 1.601,644535) 

IB (EUR) LU0129337548 1235389 
2.351,356396 

(FX 1,06195) (= USD 2.497,022925) 

UB (EUR) LU1144401673 26378832 
8,520436 

(FX 1,06195) (= USD 9,048277) 

 

Nástupnický podfond 

CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund 

(dříve: Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser Equity Fund) 

Třída akcie  
(Měna) 

 
ISIN 

 
Valor 

 
Čistá hodnota aktiv 

BH (EUR) LU1483617970 33748645 20,097060 

DA (USD) LU1215828135 27799595 865,566723 

IB (USD) LU1483618358 33748652 2.497,022925 

UA (USD) LU1144416358 26377038 8,022799 
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Podílníkům Zanikajícího podfondu se dává na vědomí, že nejnovější verze 

prospektu, příslušné sdělení klíčových informací, nejnovější výroční a pololetní 

zprávy a manažerské předpisy Fondu jsou bezplatně k dispozici nebo k vyžádání 

v sídle Řídící společnosti a na internetové stránce www.credit-suisse.com. 

Akcionářům Nástupnického podfondu se dává na vědomí, že nový prospekt 

Společnosti, příslušné sdělení klíčových informací, nejnovější výroční a pololetní 

zprávy a stanovy Společnsoti jsou bezplatně k dispozici v souladu s ustanoveními 

prospektu v sídle Společnosti a na internetové stránce www.credit-suisse.com. 

Podílníkům Zanikajícího podfondu a akcionářům Nástupnického podfondu se 

doporučuje, aby se informovali o případných daňových povinnostech v souvislosti 

s výše uvedeným sloučením, které jim mohou vzniknout v zemi, ve které mají sídlo 

nebo domicil, nebo které jsou občany. 

Řídící společnost 

Představenstvo Společnosti 

 

 

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

