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Lucemburk, 21. července 2017 

 

 

Informace pro akcionáře 

Oznámení o fúzi 

 

 

 

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 

 
CS Investment Funds 4 
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 134 528 

(společně dále jen „Společnosti“) 

 Akcionářům Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund, podfondu CS 

Investment Funds 4, (dále jen „Zanikající podfond“) a akcionářům Credit Suisse (Lux) 

Global Prestige Equity Fund, podfondu CS Investment Funds 2, (dále jen „Nástupnický 

podfond“) se tímto oznamuje, že představenstva Společností rozhodla o  fúzi Zanikajícího 

podfondu a Nástupnického podfondu v souladu s článkem 1 (20) a) lucemburského 

zákona ze dne 17. prosince 2010 (dále jen „Fúze“).  

I. Druh fúze 

V souladu se zákonem o subjektech kolektivního investování ze dne 17. prosince 2010, 

v platném znění (dále jen „Zákon z roku 2010“), článkem 26 stanov společnosti CS 

Investment Funds 4 a článkem 26 stanov společnosti CS Investment Funds 2 rozhodla 

představenstva Společností o realizaci Fúze. 

 

Nástupnický podfond výměnou za převedené obchodní jmění (majetek a závazky) 

Zanikajícího podfondu vydá bezplatně akcie a akcionáři, kteří nyní vlastní akcie Zanikajícího 

podfondu, obdrží akcie Nástupnického podfondu. 

 

Obchodní jmění Zanikajícího podfondu bude vloženo do Nástupnického podfondu dne 

28. srpna 2017 (dále jen „Datum účinnosti“). 

 
II. Důvod fúze 

 

Fúze je realizována s cílem zjednodušit stávající produktovou řadu Credit Suisse, navýšit 

majetkovou základnu Nástupnického podfondu a zajistit, že aktiva Zanikajícího podfondu 

budou spravována efektivněji při vyšší operativní výkonnosti dvou relativně podobných 

produktů. 

III. Dopad na akcionáře Zanikajícího podfondu a akcionáře Nástupnického 

podfondu 

 

Akcionáři Zanikajícího podfondu obdrží akcie příslušné třídy Nástupnického podfondu, jak 

je uvedeno v tabulce níže. 

Nastavení velké části portfolia  Zanikajícího podfondu se v rámci Fúze změní při začlenění 

portfolia  Zanikajícího podfondu do portfolia Nástupnického podfondu, jak je podrobněji 

uvedeno níže. Investorům Zanikajícího podfondu se dává na vědomí, že transakční náklady 

související se změnou nastavení portfolia ponese Zanikající podfond. Začlenění portfolia 

Zanikajícího podfondu do Nástupnického podfondu zajistí, že investoři zůstanou plně 

zainvestováni do akcií a jiných podobných nástrojů a že níže uvedené investiční cíle a 

principy / strategie Zanikajícího podfondu a Nástupnického podfondu budou srovnatelné a 

povedou ke srovnatelné tržní expozici brzy po ukončení odkupu akcií Zanikajícího podfondu. 

Výše uvedená změna nastavení portfolia proběhne v době od data ukončení odkupu akcií 

Zanikajícího podfondu, jak je uvedeno níže, do Data účinnosti.   
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Zanikající podfond 

CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity 

Fund 

Nástupnický podfond 

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund 

Třída akcie ISIN 
Minimální 

podíl 

Maximální 

poplatek 

z prodeje 

Maximální 

změna čisté 

hodnoty 

aktiva 

Maximální 

poplatek za 

obhospodařování 

(roční) 

Správní 

poplatek 

Syntetický 

ukazatel 

rizika 

a výnosu 

Třída akcie ISIN 
Minimální 

podíl 

Maximální 

poplatek 

z prodeje 

Maximální 

změna čisté 

hodnoty 

aktiva 

Maximální poplatek 

za obhospodařování 

(roční) 

Správní 

poplatek 

Syntetický 

ukazatel 

rizika 

a výnosu 

B USD 
LU05221912

45 
n/a 5,00% 

2,00% 

1,92% 2,37% 6 B USD 
LU1193861

017 
n/a 5,00% 

2,00% 

1,92% 2,20% 5 

BH EUR 
LU05221921

36 
n/a 5,00% 1,92% 2,32% 6 B EUR 

LU1193860

985 
n/a 5,00% 1,92% 2,20% 5 

BH GBP 
LU05548570

44 
n/a 5,00% 1,92% 2,32% 6 B EUR 

LU1193860

985 
n/a 5,00% 1,92% 2,20% 5 

BH CHF 
LU05221923

00 
n/a 5,00% 1,92% 2,32% 6 BH CHF 

LU1193861

108 
n/a 5,00% 1,92% 2,20% 5 

EB USD 
LU05221916

74 
n/a 3,00% 0,70% 0,23% 6 EB EUR 

LU1193861

447 
n/a 3,00% 0,90% 1,15% 5 

IB USD 
LU05221917

57 
500.000 3,00% 0,70% 1,06% 6 IB EUR 

LU1193861

793 
500.000 3,00% 0,90% 1,18% 5 

IBH EUR 
LU05221924

82 
500.000 3,00% 0,70% 1,13% 6 IB EUR 

LU1193861

793 
500.000 3,00% 0,90% 1,18% 5 

UB USD 
LU11444214

32 
n/a 5,00% 1,50% 1,60% 6 UB EUR 

LU1198564

426 
n/a 5,00% 1,50% 1,45% 5 

UBH EUR 
LU11444216

06 
n/a 5,00% 1,50% 1,66% 6 UB EUR 

LU1198564

426 
n/a 5,00% 1,50% 1,45% 5 

UBH CHF 
LU11444215

15 
n/a 5,00% 1,50% 1,59% 6 UBH CHF 

LU1198564

699 
n/a 5,00% 1,50% 1,45% 5 

 

 

Podobnosti a rozdíly mezi investičními cíly a principy Zanikajícího podfondu a Nástupnického podfondu jsou uvedeny v tabulce níže: 

Investiční cíle, principy a strategie 

Zanikající podfond 

CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity 

Fund  

 

Nástupnický podfond 

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund 

 

Investiční cíle 

Cílem podfondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu při zachování optimálního rozložení 
rizik na základě investic do portfolia majetkových cenných papírů vydávaných zejména společnostmi 

poskytujícími spotřební zboží nebo služby zákazníkům na globálních rozvíjejících se trzích. Cílem 
podfondu může být rovněž dosáhnout expozice na jiné strategie standardně používané 

spravovanými futures fondy.  

 
Investiční principy 

Investiční cíle 

Cílem podfondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení v EUR (referenční měna) při dodržení zásady 
rozložení rizik, bezpečnosti investovaného kapitálu a likvidity investovaných aktiv.  

 
Investiční principy 
Nejméně dvě třetiny aktiv bude podfond investovat v rámci celého světa do společností nabízejících 

luxusní a prestižní produkty nebo služby.  

Podfond může rovněž investovat do společností, které většinu svých výnosů získávají z financování 
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Za účelem dosažení investičních cílů jsou aktiva podfondu investována převážně do akcií (equities) 

a jiných podobných nástrojů (včetně ADR a GDR) vydaných společnostmi, které mají domicil nebo 
sídlo nebo vykonávají převážnou část své obchodní činnosti na globálních rozvíjejících se trzích, 

nebo subjekty s účastí převážně v těchto společnostech, a které vyrábějí a poskytují zboží a služby 

zejména spoltřebitelům s domicilem v rozvíjejících se zemích.   
 

Rozložení aktiv 

Podfond bude investovat nejméně 67% svých čistých aktiv přímo či nepřímo do akcií (equities) 

a akciových cenných papírů (equity-type securities), v souladu s výše uvedenými principy. Zbývající 
část portfolia může podfond investovat do nástrojů s pevným výnosem a investičních nástrojů s 
expozicí na nemovitosti nebo komodity, včetně drahých kovů (dále jen „alternativní třídy aktiv“) nebo 

formou likvidních aktiv. Pokud má být expozice na alternativní třídy aktiv dosažena prostřednictvím 
derivátů, podkladem použitých derivátů musí být finanční index.  

Likvidní aktiva mohou být, pod podmínkou dodržení omezení stanovených v kapitole 6 „Investiční 

omezení“,  investována do nástrojů peněžního trhu povolených nebo obchodovaných na 

regulovaném trhu a oficiálním devizovém trhu nebo do vypověditelných vkladů u úvěrových institucí, 

se splatností nejvýše dvanáct měsíců. Podíl likvidních aktiv a dluhových nástrojů generujících 

úrokový výnos ve smyslu evropské směrnice 2003/48/ES nesmí přesáhnout 25% podfondu.  
 

Investiční nástroje 

Za účelem dosažení investičních cílů může podfond podle výše uvedených investičních principů 

používat jakékoli nástroje uvedené v § 1 kapitoly 6 „Investiční omezení“, bez ohledu na měnu, 

avšak v souladu se zásadou rozložení rizika, tj. mimo jiné níže uvedené nástroje: akcie (equities) 
a akciové cenné papíry (equity-type securities): nejméně 67% čistých aktiv podfondu; dluhopisy, 

úpisy a jiné podobné cenné papíry s pevným nebo proměnlivým výnosem (včetně převoditelných 
dluhopisů, převoditelných úpisů, dluhopisů s warranty, warrantů na cenné papíry a warrantů 

veřejných, soukromých a polosoukromých emitentů s domicilem v zemi OECD: až 33% čistých 
aktiv podfondu.  

výše uvedených činností, a do rozvíjejících se trhů, jak jsou definovány v části „Informace o rizicích“ 

níže. 
Pro účely zajištění rizika a v zájmu efektivní správy portfolia mohou mít výše uvedené investice rovněž 

formu derivátů, pod podmínkou dodržení omezení stanovených v kapitole 6 „Investiční omezení“. 

Podfond dále může investovat až 15% svých čistých aktiv do strukturovaných produktů (certifikátů, 
dluhopisů) navázaných na akcie (equities), akciové cenné papíry (equity-type securities), koše akcií a 

akciové indexy, které jsou dostatečně likvidní a které vydávají přední banky (nebo emitenti nabízející 
ochranu investora srovnatelnou s ochranou poskytovanou předními bankami). Tyto strukturované 

produkty musí odpovídat klasifikaci cenných papírů dle článku 41 zákona ze 17. prosince 2010 a 

musí být pravidelně a transparentně oceňovány nezávislými zdroji. Strukturované produkty nesmí 
využívat efektu finanční páky, tzv. leverage effect. Koše akcií a akciové indexy musí odpovídat 

předpisům regulujícím rozložení rizik a musí být dostatečně diverzifikovány. 

Za účelem zajištění měnového rizika a orientace aktiv na jednu nebo více cizích měn může podfond 

rovněž využívat devizové deriváty FX forward a jiné měnové deriváty v souladu s § 3 kapitoly 6 

„Investiční omezení“. 

Indexy, na které budou tyto deriváty navázány, budou vybrány v souladu s článkem 9 Vyhlášky 
Lucemburského velkovévodství ze dne 8. února 2008. 

Podíl likvidních aktiv podfondu ve formě vkladů na viděnou, termínovaných vkladů a dluhových 
nástrojů generujících úrokový výnos ve smyslu evropské směrnice 2003/48/ES a směrnice SKIPCP 

investovaných do krátkodobých termínovaných vkladů a nástrojů peněžního trhu nesmí přesáhnout 

25% čistých aktiv podfondu. 
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Zanikající podfond a Nástupnický podfond mají stejné poskytovatele služeb, včetně 

řídící společnosti, depozitáře, správce a auditora.   

Příslušné třídy akcií Nástupnického podfondu jsou v některých ohledech jiné než 

odpovídající třídy akcií Zanikajícího podfondu co se týče (i)  příslušných poplatků, (ii) 

syntetického ukazatele rizika a výnosu, (iii)  referenční měny a (iv) zajištění, jak je 

uvedeno v tabulce výše. Emise akcií po Fúzi může rovněž vést k oslabení podílů 

stávajících akcionářů Nástupnického podfondu.   

Finanční rok CS Investment Funds 4 končí vždy 30. listopadu; finanční rok 

CS Investment Funds 2 končí vždy 31. května. 

Upisování akcií Zanikajícího podfondu bude akceptováno do 15:00 hod. 

(středoevropského času) dne 21. července 2017. 

 

Akcionáři Zanikajícího podfondu a Nástupnického podfondu, kteří nesouhlasí s Fúzí, 

mohou žádat o odkoupení všech nebo části svých akcií bez poplatku, s výjimkou 

nákladů na snížení investice, s tím, že odkoupení bude bezplatné po dobu jednoho 

měsíce od data zveřejnění tohoto oznámení, tj. od 21. července 2017, do 15:00 

hod. (středoevropského času) dne 21. srpna 2017. 

Akcionáři Zanikajícího podfondu mohou případně žádat o převod svých akcií na akcie 

jiných podfondů příslušné Společnosti, v souladu s článkem o převodu akcií 

příslušného prospektu.   

 
Upisování a odkupování akcií Nástupnického podfondu bude pozastaveno 

v době od 21. srpna 2017 do 25. srpna 2017 včetně. Pokud bude potřeba, 

aby  bylo pozastavení v jiné dny a/nebo aby bylo prodlouženo z důvodu 

nepředvídaných okolností, budou akcionáři v tomto smyslu informováni.   

 

Poslední čistá hodnota aktiv Zanikajícího podfondu bude vypočtena dne 

28. srpna 2017. 

 

Akcionáři Zanikajícího podfondu, kteří nepožádali o odkoupení akcií, obdrží k Datu 

účinnosti příslušný počet nových akcií odpovídající třídy Nástupnického podfondu 

podle kurzu uvedeného níže (dále jen „Nové akcie“) bez upisovacího poplatku. 

Akcionáři mohou se svými Novými akciemi nakládat již před doručením potvrzení 

o přidělení Nových akcií.  

 

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 a dalších administrativních nákladů. 

 

Akcionářům se doporučuje, aby se informovali o případných daňových povinnostech, 

které jim mohou v souvislosti s výše uvedenými změnami vzniknout v zemi, ve které 

mají sídlo nebo domicil, nebo které jsou občany. 

 

 
IV. Kritéria pro ocenění obchodního jmění ke dni výpočtu směnného kurzu  

 

Aktiva Zanikajícího podfondu a Nástupnického podfondu budou oceněna v souladu s 

pravidly uvedenými ve stanovách a aktuálních prospektech Společností. 

 

 

V. Způsob výpočtu směnného kurzu  

 

Počet akcií, které mají být přiděleny akcionářům Zanikajícího podfondu, bude 

stanoven na základě směnného kurzu podle odpovídající čisté hodnoty aktiv 

příslušných tříd akcií Zanikajícího podfondu a Nástupnického podfondu, vypočítané 

podle prospektu jednotlivých Společností a auditované auditory Společností k Datu 

účinnosti.  
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Směnný kurz bude vypočítán dne 28. srpna 2017 na základě čisté hodnoty aktiv 

ke dni 25. srpna 2017. 

 

VI. Další informace pro akcionáře 

 

Další informace o Fúzi mohou akcionáři získat v sídle Společností na adrese 5 rue 

Jean Monnet, L-2180 Lucemburk.  

 

Kopie obecných podmínek Fúze přijatých představenstvy Společností v souvislosti s 

Fúzí a stanovisko auditora k podmínkám Fúze bude poté, co bude k dispozici, 

bezplatně zpřístupněno v sídle Společností.  

 

Nejnovější verze prospektů, sdělení klíčových informací, stanovy a nejnovější výroční 

a pololetní zprávy Společností jsou k dispozici v souladu s příslušnými prospekty 

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

 

Představenstva Společností  

Lucemburk, 21. července 2017 

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

