
 

 
Toto oznámení je určeno pouze informativní a nevyžaduje žádnou reakci.  

Tímto Vám oznamujeme, že prospekt Společností/Fondů obsahuje níže uvedený text, 

který představenstvo Společností / Řídící společnost nebo Hlavního administrátora 

opravňuje požadovat jakékoli informace ohledně jakéhokoli investora (včetně 

konečného ekonomického vlastníka), které představenstvo Společností / Řídící 

společnost nebo Hlavní administrátor považuje za nezbytné (i) k určení, zda příslušný 

investor je nebo se stane Zakázanou osobou a (ii) k povinnému odkupu příslušného 

investora – akcionáře/podílníka, který takové informace neposkytne.  

„Zakázaná osoba” znamená jakoukoli osobu, korporaci, společnost s ručením omezením, 
trust, společenství nebo jiné uspořádání, pokud podle výlučného názoru Řídící společnosti 
vlastnictví akcií/podílů příslušného podfondu může být ke škodě zájmů stávajících 
akcionářů/podílníků příslušného podfondu; nebo pokud může vést k porušení jakéhokoli 
zákonného či právního (lucemburského či jiného) předpisu; nebo pokud v jeho důsledku 
příslušný podfond, dceřiná společnost či (případně) jiná investiční struktura může čelit 
daňovému či jinému právnímu, regulatornímu či administrativnímu znevýhodnění, poplatku 
či pokutě, která by jinak nevznikla; nebo pokud v jeho důsledku příslušný podfond, dceřiná 
společnost či (případně) jiná investiční struktura, Řídící společnost a/nebo Společnost/Fond 
může mít povinnost plnit jakékoli registrační požadavky či požadavky na předložení 
dokumentů v jakékoli jurisdikci, které by jinak nebyla povinna plnit. Výraz „Zakázaná osoba” 
zahrnuje (i) jakéhokoli investora, který neodpovídá (případné) definici „Vhodného investora” 
daného podfondu stanovené v příslušném prospektu, (ii) jakéhokoli občana USA nebo (iii) 
jakoukoli osobu, která neposkytne informace či prohlášení požadovaná Řídící společností 
nebo Společností/Fondem do jednoho kalendářního měsíce od doručení příslušné žádosti.  
 
Pokud představenstvo Společnosti / Řídící společnost kdykoli zjistí, že konečný vlastník 
akcií/podílů je přímo či nepřímo Zakázanou osobou, sám či společně s jinými subjekty, 
představenstvo Společnosti / Řídící společnost má právo podle vlastního uvážení 
a bez jakékoli odpovědnosti přistoupit k povinnému odkupu příslušných akcií/podílů v souladu 
s pravidly uvedenými ve stanovách Společnosti / manažerských předpisech Fondu s tím, že 
po odkupu Zakázaná osoba nebude nadále vlastníkem příslušných akcií/podílů. 
 
Představenstvo Společnosti / Řídící společnost má právo žádat akcionáře Společnosti / 
podílníka Fondu o poskytnutí jakýchkoli informací, které může považovat za nezbytné 
k určení, zda vlastník příslušných akcií/podílů je nebo se stane Zakázanou osobou.  
Akcionáři/podílníci mají rovněž povinnost okamžitě informovat Společnost / Řídící společnost, 
pokud se konečný vlastník akcií/podílů daných akcionářů/podílníků stane Zakázanou osobou. 
 
Představenstvo Společnosti / Řídící společnost má právo podle vlastního uvážení zamítnout 
jakýkoli převod, postoupení nebo prodej akcií/podílů, pokud představenstvo Společnosti / 
Řídící společnost důvodně shledá, že by takový převod, postoupení nebo prodej v přímém 
důsledku nebo v budoucnosti vedl k vlastnictví akcií/podílů Zakázanou osobou. 
Hlavní administrátor má právo jakýkoli převod akcií/podílů zamítnout a převod tak nenabude 
účinnosti, dokud nabyvatel neposkytne požadované informace podle platných předpisů 
o identifikaci klienta (know your customer – KYC) a praní špinavých peněz.  
 

 
Lucemburk, 12. prosince 2017 

 

Společnosti / Řídící společnost 

 

Lucemburk, 12. prosince 2017 

 

 

 

Informace pro podílníky a akcionáře 

Právo požadovat informace podle předpisů o identifikaci klienta a praní špinavých peněz  

 

 

 

 
CS Investment Funds 1  

společnost zapsaná v lucemburském  
obchodním rejstříku pod č.: B 131.404 

 
CS Investment Funds 2  

společnost zapsaná v lucemburském  
obchodním rejstříku pod č.: B 124.019 
 

se sídlem 5, rue Jean Monnet, 
L-2180 Lucemburk 
 

(dále jen „Společnosti”) 
 
– A – 

 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT 

S.A. 

 

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 
 
CS Investment Funds 12 

společnosti typu fonds commun  
de placement 

 
CS Investment Funds 13 

společnosti typu fonds commun  
de placement 
 
CS Investment Funds 14 

společnosti typu fonds commun  

de placement 
 

(dále jen „Fondy”) 


