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Informace pro podílníky 

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund 

 

 

 

CREDIT SUISSE FUND 
MANAGEMENT S.A. 
společnost 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 13 
společnosti typu fonds commun 
de placement 

 

(dále jen „Fond“) 

 

 Podílníkům podfondu Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund (dále jen 

„Podfond“) se tímto oznamuje, že Řídící společnost rozhodla 

o restrukturalizaci Podfondu. V kontextu uvedené restrukturalizace byly 

provedeny následující změny zvláštní části týkající se Podfondu: 

1. Změna názvu Podfondu 

Řídící společnost rozhodla o změně názvu Podfondu z Credit Suisse (Lux) 

Sustainable Bond Fund na Credit Suisse (Lux) Green Bond Fund. 

2.  Změna investičních cílů a investičních principů 

Řídící společnost rozhodla o změně investičních cílů a investičních principů 

Podfondu.  

Stávající investiční cíle a investiční principy 

Cílem Podfondu je zejména dosáhnout vysokého a stabilního výnosu 

na základě výkonnosti dluhopisů se střednědobou až dlouhodobou splatností 

při zachování hodnoty aktiv.   

Investice Podfondu mohou být denominovány v jakékoli měně.  

Volba investičních nástrojů se řídí mezinárodními předpisy a standardy 

v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a oblasti správy a řízení 

společnosti. 

Vyloučeny jsou tímto cenné papíry emitentů, kteří působí mimo jiné v oblasti 

výroby tříštivých bomb či nášlapných min, nebo získávají značnou část svých 

výnosů z alkoholu, tabáku, hazardních her, zbraní, střelných zbraní, zábavy pro 

dospělé nebo jaderného průmyslu.   

Svá celková čistá aktiva bude Podfond investovat především do středně- až 

dlouhodobých dluhových nástrojů, dluhopisů, směnek a jiných podobných 

cenných papírů s pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou (včetně 

diskontovaných cenných papírů) vydávaných státními, soukromými 

a polosoukromými emitenty kvality investičního stupně, denominovaných 

v jakékoli měně. 

Podfond může rovněž investovat až 25% svých celkových čistých aktiv 

do konvertibilních dluhopisů,  konvertibilních směnek a dluhopisů s warranty, 

a až 10% svých celkových čistých aktiv do dluhových cenných papírů krytých 

aktivy a hypotékami střední nebo vysoké kvality (s ratingem nejméně „BBB-“ 

v případě agentury Standard & Poor’s nebo „Baa3“ v případě agentury 

Moody’s). 

Kromě přímých investic může Podfond využívat také investice do futures 

kontraktů, opčních kontraktů a swapových transakcí (úrokových swapů) pro 

účely zajištění a efektivní správy portfolia, pod podmínkou dodržení 

investičních omezení stanovených v kapitole 6 „Investiční omezení“. 
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Podfond může rovněž aktivně řídit svou měnovou a úvěrovou expozici 

s využitím měnových futures, swapových transakcí a nástrojů CDS (credit 

default swaps). 

Pod podmínkou dodržení investičních omezení stanovených v kapitole 6 

„Investiční omezení“ v části 3 g) a 3 h) může Řídící společnost pro účely řízení 

úvěrového rizika využít zejména cenné papíry CLN (credit linked notes) 

a postupy a nástroje CDS. Podfond může rovněž přijímat závazky z nástrojů 

CDS, které neslouží jako zajištění, až do výše 100% svých celkových čistých 

aktiv, avšak závazky vyplývající z produktů koupeného zajištění (protection-

buying positions) a prodaného zajištění (protection-providing positions) nesmí 

celkem přesáhnout 100% celkových čistých aktiv Podfondu.  

Pro účely řízení duračního rizika může Podfond více využívat úrokové futures 

nástroje, pod podmínkou dodržení investičních omezení stanovených v 

kapitole 6 „Investiční omezení“, části 3). Bez ohledu na ustanovení kapitoly 6, 

části 3 e) „Investiční omezení“ může Podfond pro účely řízení úrokového rizika 

rovněž kupovat a prodávat úrokové futures kontrakty v jakékoli měně; 

uzavřené závazky mohou přesáhnout hodnotu cenných papírů v dané měně, 

nikoli však hodnotu celkových čistých aktiv Podfondu. 

V rámci výkonu svých konverzních a upisovacích práv nebo opcí a warrantů, 

které vlastní nezávisle na dluhopisech s warranty, může Podfond na časově 

omezenou dobu investovat až 10% svých příslušných celkových čistých aktiv 

do akcií a jiných kapitálových podílů, certifikátů na právo obdržet dividendu a 

jiných podobných cenných papírů kapitálového charakteru. 

 

Nové investiční cíle a investiční principy 

Cílem Podfondu je zejména dosáhnout výnosu a kapitálového zhodnocení 

dluhopisů a jiných dluhových cenných papírů při zachování hodnoty aktiv.   

Investice Podfondu mohou být denominovány v jakékoli měně.  

Nejméně dvě třetiny čistých aktiv Podfondu budou investovány do Zelených 

dluhopisů (Green Bonds) vydávaných státními, soukromými a polosoukromými 

emitenty na celém světě (včetně rozvíjejících se trhů). Zelené dluhopisy jsou 

definovány jako dluhové nástroje, jejichž výnosy se používají výhradně na 

projekty prospívající životnímu prostředí a/nebo klimatu. 

Volba Zelených dluhopisů se řídí mezinárodními předpisy a standardy v oblasti 

životního prostředí, sociální oblasti a oblasti správy a řízení společnosti.  

Vyloučeny jsou tímto cenné papíry emitentů, kteří působí mimo jiné v oblasti 

výroby tříštivých bomb či nášlapných min, nebo získávají značnou část svých 

výnosů z alkoholu, tabáku, hazardních her, zbraní, střelných zbraní, zábavy pro 

dospělé nebo jaderného průmyslu. 

Aktiva Podfondu budou mít průměrný rating nejméně „BBB–“ v případě 

agentury Standard & Poor’s nebo „Baa3“ v případě agentury Moody’s 

a individuální rating nejméně  „CCC-“ v případě agentury Standard & Poor’s 

nebo „Caa3“ v případě agentury Moody’s, nebo dluhové nástroje, které podle 

názoru Řídící společnosti v okamžiku investice dosahují podobné úvěrové 

kvality. Aktiva s nižším ratingem než odpovídá kvalitě investičního stupně 

nepřesáhnou 25% hodnoty čistých aktiv. 

Podfond může investovat až 10% svých celkových čistých aktiv 

do konvertibilních dluhopisů, konvertibilních směnek a dluhopisů s warranty, 

a až 10% svých celkových čistých aktiv do dluhových cenných papírů krytých 

aktivy a hypotékami střední nebo vysoké kvality (s ratingem nejméně „BBB–“ 

v případě agentury Standard & Poor’s nebo „Baa3“ v případě agentury 

Moody’s). 
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Kromě přímých investic může Podfond využívat také investice do futures 

kontraktů, opčních kontraktů a swapových transakcí (úrokových swapů) pro 

účely zajištění a efektivní správy portfolia, pod podmínkou dodržení 

investičních omezení stanovených v kapitole 6 „Investiční omezení“. 

Podfond může rovněž aktivně řídit svou měnovou a úvěrovou expozici 

s využitím měnových forwards, futures, swapových transakcí a nástrojů CDS 

(credit default swaps). 

Pod podmínkou dodržení investičních omezení stanovených v kapitole 6 

„Investiční omezení“ v části 3 g) a 3 h) může Řídící společnost pro účely řízení 

úvěrového rizika využít zejména cenné papíry CLN (credit linked notes) 

a postupy a nástroje CDS. Podfond může rovněž přijímat závazky z nástrojů 

CDS, které neslouží jako zajištění, až do výše 100% svých celkových čistých 

aktiv, avšak závazky vyplývající z produktů koupeného zajištění (protection-

buying positions) a prodaného zajištění (protection-providing positions) nesmí 

celkem přesáhnout 100% celkových čistých aktiv Podfondu. 

Pro účely řízení duračního rizika může Podfond více využívat úrokové futures 

nástroje, pod podmínkou dodržení investičních omezení stanovených v 

kapitole 6 „Investiční omezení“, části 3). Bez ohledu na ustanovení kapitoly 6, 

části 3 e) „Investiční omezení“, může Podfond pro účely řízení úrokového rizika 

rovněž kupovat a prodávat úrokové futures kontrakty v jakékoli měně; 

uzavřené závazky mohou přesáhnout hodnotu cenných papírů v dané měně, 

nikoli však hodnotu celkových čistých aktiv Podfondu. 

V rámci výkonu svých konverzních a upisovacích práv nebo opcí a warrantů, 

které vlastní nezávisle na dluhopisech s warranty, může Podfond na časově 

omezenou dobu investovat až 10% svých příslušných celkových čistých aktiv 

do akcií a jiných kapitálových podílů, certifikátů na právo obdržet dividendu a 

jiných podobných cenných papírů kapitálového charakteru. 

3. Upřesnění informací o zvláštních rizicích 

Upozornění na rizika spojená s investicemi v rozvíjejících se zemích bylo 

upřesněno v tom smyslu, že zahrnuje reálná rizika spojená s příslušnými 

investicemi: 

 

„Potenciální investoři by zejména měli vzít na vědomí, že pravděpodobná 

návratnost u cenných papírů vydávaných emitenty z rozvíjejících se trhů je 

obecně vyšší než návratnost podobných cenných papírů vydávaných 

odpovídajícími emitenty z rozvinutých průmyslových zemí. Vyšší návratnost 

však představuje kompenzaci vyššího rizika, kterému jsou investoři vystaveni.“ 

 

4. Změna referenční měny  

Konečně, Řídící společnost rozhodla o změně referenční měny Podfondu 

z EUR na USD. V důsledku toho se podílníkům aktivních tříd podílů dává 

na vědomí, že jejich příslušné třídy se změní na zajištěné třídy, jak je uvedeno 

v tabulce níže, za účelem zajištění měnového rizika mezi referenční měnou 

třídy podílu a referenční měnou Podfondu, kterému by podílníci byli jinak 

vystaveni. Podílníci ponesou dodatečné náklady související s daným 

zajištěním, jak je uvedeno v kapitole 9 „Výdaje a daně“, části ii „Výdaje“ 

prospektu. 

 
ISIN 

Stávající měna  

třídy podílu  

 

Nová měna  

třídy podílu 

  

LU0230911603 B EUR BH EUR   

LU0533765334 EB EUR EBH EUR   
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LU0230912163 IB EUR IBH EUR   

LU1144407282 UB EUR UBH EUR   

LU1582334287 BH USD B USD   

 

Podílníci Podfondu, kteří nesouhlasí se změnami uvedenými v bodech 2. a 4., 

mohou své podíly odkoupit bez poplatku do 31. května 2017. Všechny změny 

nabývají účinnosti dne 1. června 2017.  

Podílníkům se dává na vědomí, že poté, co výše uvedené změny nabudou 

účinnosti, bude nový prospekt Fondu, sdělení klíčových informací 

a manažerské předpisy v souladu s ustanoveními prospektu k dispozici v sídle 

Řídící společnosti nebo na internetové adrese www.credit-suisse.com. 

Lucemburk, 24. dubna 2017  

Řídící společnost 

 

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

