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Oznámení podílníkům CS Investment Funds 14   

 

Podílníkům podfondů Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (dále jen „Zanikající podfond“) a Credit Suisse 

(Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund (dále jen „Nástupnický podfond“) se tímto oznamuje, že Řídící společnost 

rozhodla o fúzi Zanikajícího podfondu do Nástupnického podfondu, v souladu s článkem 1 odst. 20 písm. a) a ustanoveními 

článku 8 lucemburského zákona o subjektech kolektivního investování ze dne 17. prosince 2010, na základě převodu 

veškerého obchodního jmění (majetku a závazků) Zanikajícího podfondu do Nástupnického podfondu s účinností k 15. září 

2016. 

Nástupnický podfond výměnou za převedené obchodní jmění Zanikajícího podfondu vydá bezplatně podíly. Podílníci, kteří jsou v 

současnosti držiteli podílů Zanikajícího podfondu, obdrží podíly Nástupnického podfondu, jak je uvedeno níže: 
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Zanikající podfond Nástupnický podfond 

Podílová 
třída  

Minimální 
podíl 

Maximální 

poplatek 
z prodeje 

Maximální 
změna čisté 

hodnoty 
aktiva 

Maximální poplatek 

za obhospodařování 
(roční) 

Výkonnostní 
poplatek 

Správní 
poplatek 

Syntetický 

ukazatel 
rizika 

a výnosu 

Podílová 
třída  

Minimální 
podíl 

Maximální 

poplatek 
z prodeje 

Maximální 
změna čisté 

hodnoty 
aktiva 

Maximální poplatek 

za obhospodařování 
(roční) 

Výkonnostní 
poplatek 

Správní 
poplatek 

Syntetický 

ukazatel 
rizika 

a výnosu 

A CHF 
nepoužije 

se 
5,00% 2,00% 0,90% 

nepoužije 

se 
0,55% 2 A CHF 

nepoužije 

se 
5,00% 2,00% 1,00% 

nepoužije 

se 
0,65% 2 

B CHF 
nepoužije 

se 
5,00% 2,00% 0,90% 

nepoužije 
se 

0,55% 2 B CHF 
nepoužije 
se 

5,00% 2,00% 1,00% 
nepoužije 

se 
0,65% 2 

EB CHF 
nepoužije 

se 
3,00% 2,00% 0,45% 

nepoužije 

se 
0,31% 2 EB CHF 

nepoužije 

se 
3,00% 2,00% 0,50% 

nepoužije 

se 
0,36% 2 

IB CHF 500.000 3,00% 2,00% 0,45% 
nepoužije 

se 
0,37% 2 IB CHF 500.000 3,00% 2,00% 0,50% 

nepoužije 
se 

0,40% 2 

UA CHF 
nepoužije 

se 
5,00% 2,00% 0,70% 

nepoužije 

se 
0,43% 2 UA CHF 

nepoužije 

se 
5,00% 2,00% 0,75% 

nepoužije 

se 
0,46% 2 

UB CHF 
nepoužije 

se 
5,00% 2,00% 0,70% 

nepoužije 
se 

0,43% 2 UB CHF 
nepoužije 

se 
5,00% 2,00% 0,75% 

nepoužije 
se 

0,46% 2 
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Podobnosti a rozdíly mezi investičními cíly a principy Zanikajícího podfondu a Nástupnického podfondu jsou uvedeny v tabulce 

níže: 

Zanikající podfond Nástupnický podfond 

Investiční cíle a investiční principy 

Cílem Podfondu je zejména dosáhnout vysokého pravidelného 

výnosu při zachování hodnoty aktiv a vysoké úrovně likvidity.   

Nejméně dvě třetiny celkových aktiv Podfondu budou investovány 

na základě principu rozložení rizik do dluhových nástrojů, 
dluhopisů, úpisů a jiných podobných cenných papírů s pevnou 

nebo pohyblivou úrokovou sazbou (včetně cenných papírů s 
diskontem) s krátkou dobou splatnosti nebo s krátkou zbývající 
dobou splatnosti, denominovaných v příslušné Referenční měně. 

Až třetina celkových aktiv Podfondu může být investována v  jiné 

než Referenční měně.  

Nejvýše 5% celkových aktiv Podfondu může být investováno 

do nástrojů podmíněného kapitálu. 

Investiční cíle a investiční principy 

Měna uvedená v názvu Podfondu je pouze Referenční měnou, 

ve  které se vypočítává výkonnost a čistá hodnota aktiv Podfondu, 
a nepředstavuje investiční měnu Podfondu.  

Investice mohou být denominovány v jakékoli měně.  

Cílem Podfondů je generovat pravidelný příjem v příslušné Referenční 

měně.   

Podfondy budou investovat zejména do dluhových nástrojů, 

dluhopisů, úpisů a jiných podobných cenných papírů s pevnou nebo 

pohyblivou úrokovou sazbou (včetně cenných papírů s diskontem) na 

celém světě s krátkou až střední dobou splatnosti.  

Nejméně dvě třetiny celkových čistých aktiv každého Podfondu 

budou investovány do výše uvedených cenných papírů s pevným 
výnosem, a to od nižšího investičního stupně (s ratingem nejméně 

„BBB–“ v případě agentury Standard & Poor’s nebo „Baa3“ v 
případě agentury Moody’s, nebo dluhových nástrojů, které mají dle 

Řídící společnosti podobnou úvěrovou kvalitu) až po vysoce kvalitní 
dluhové nástroje korporátních emitentů. 

Podfondy mohou využívat metody a nástroje pro snížení úrokového 

rizika dluhových nástrojů s delší dobou splatnosti, pod podmínkou 

dodržení investičních omezení stanovených v prospektu.  

 

Rozhodnutí o fúzi Zanikajícího podfondu do Nástupnického podfondu bylo přijato v zájmu podílníků s cílem zjednodušit stávající 

produktovou řadu Credit Suisse prostřednictvím reorganizace spravovaných aktiv. Fúze navýší majetkovou základnu 

Nástupnického podfondu a zajistí, že aktiva Zanikajícího podfondu a Nástupnického podfondu budou spravována efektivněji při 

vyšší operativní výkonnosti dvou podobných produktů. Vzhledem k tomu, že investiční zásady a obchodní jmění Zanikajícího 

podfondu a Nástupnického podfondu jsou podobné, nepředpokládá se, že fúze bude mít jakýkoli podstatný dopad na výkonnost 

Nástupnického podfondu. Podílníkům Zanikajícího podfondu se dává na vědomí, že maximální poplatek za obhospodařování a 

správní poplatek Nástupnického podfondu je vyšší než příslušné poplatky Zanikajícího podfondu, jak je uvedeno v tabulce výše. 

Zanikající podfond a Nástupnický podfond nebudou měnit nastavení svého portfolia před ani po datu účinnosti fúze. Podrobnější 

informace o Nástupnickém podfondu naleznou podílníci ve sdělení klíčových informací Nástupnického podfondu, které je bezplatně 

k dispozici nebo na vyžádání v sídle Řídící společnosti a na internetové stránce www.credit-suisse.com. 

  

http://www.credit-suisse.com/
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Veškeré náklady související s fúzí (s výjimkou jakýchkoli transakčních nákladů, nákladů na audit, různých jiných nákladů a daní 

z převodu příslušného obchodního jmění a nákladů na převod úschovy) ponese Řídící společnost, a to včetně nákladů na služby 

právních a účetních poradců, kolkovného a dalších administrativních nákladů.  

Upisování podílů Zanikajícího podfondu bude akceptováno do 15:00 hod. (středoevropského času) dne vydání tohoto oznámení, 

tj. 8. srpna 2016. Podílníci však budou moci odkoupit podíly Zanikajícího podfondu do 7. září 2016, tj. žádosti o odkoupení 

mohou být podávány do 15:00 hod. (středoevropského času) dne 7. září 2016 a budou vyřizovány bezplatně. 

Výměna podílů bude provedena na základě čisté hodnoty aktiv vypočítané dne 15. září 2016 podle závěrečných cen ze dne 

14. září 2016 a bude zveřejněna, jakmile to bude možné. Zlomky podílů Nástupnického podfondu mohou být vydávány při 

zaokrouhlení na tři desetinná místa. 

Podílníkům Zanikajícího podfondu, kteří nepředloží své podíly k odkoupení do 15:00 hod. (středoevropského času) dne 7. září 

2016, budou dne 15. září 2016 přiděleny odpovídající podíly v Nástupnickém podfondu v hodnotě ke dni 19. září 2016. 

Podíly Nástupnického podfondu je možné nadále upisovat a přijímat k odkoupení v kterýkoli bankovní den v Lucemburku. 

Řídící společnost jmenovala společnost PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, se sídlem 2, rue Gerhard Mercator, L-

2182 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, nezávislým auditorem Fondu a pověřila ji vypracováním zprávy potvrzující splnění 

podmínek fúze podle lucemburského zákona o subjektech kolektivního investování ze dne 17. prosince 2010. 

Podílníkům se dává na vědomí, že poslední verze prospektu, příslušného sdělení klíčových informací, kopie obecných podmínek 

fúze schválených Řídící společností pro účely fúze, kopie potvrzení depozitáře Fondu vydaného pro účely fúze, kopie zprávy 

auditora potvrzující splnění podmínek fúze podle lucemburského zákona o subjektech kolektivního investování ze dne 17. prosince 

2010, poslední výroční a pololetní zprávy a manažerské předpisy Fondu jsou bezplatně k dispozici nebo na vyžádání v sídle Řídící 

společnosti.  

Podílníkům se doporučuje, aby se informovali o případných daňových povinnostech v souvislosti s výše uvedenou fúzí, které jim  

mohou vzniknout v zemi, ve které mají sídlo nebo domicil, nebo které jsou občany. 

Podílníci Podfondů, kteří s výše uvedenými změnami nesouhlasí, mají možnost odkoupit veškeré své podíly nebo jakoukoli jejich 

část bez poplatku do 15:00 hod. (středoevropského času) dne 7. září 2016. 

 

 

Lucemburk, 8. srpna 2016  

 

Řídící společnost 

 

 


