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Tímto oznamujeme Podílníkům CS Investičních fondů 11 – Credit Suisse (Lux) 

Small and Mid Cap Europe Equity Fund (pro účely tohoto bodu „Dílčího 

fondu“), že se představenstvo správcovské společnosti rozhodlo změnit investiční 

cíle a politiky dílčího fondu takto: 
 

Dosavadní investiční cíle a 

politika 

Nové investiční cíle a politika 

Alespoň dvě třetiny aktiv tohoto 

dílčího fondu jsou investovány do 

malých a středně velkých evropských 

podniků. Investiční region Evropy 

zahrnuje všechny země EU a ESVO. 

Malé a středně velké podniky jsou v 

době realizace investice definovány 

jako všechny společnosti s tržní 

kapitalizací nižší než 5 miliard EUR. 

Dílčí fond může dále investovat až 

jednu třetinu svých aktiv do jiných 

akcií a cenných papírů, které jsou 

předmětem investičních omezení 

stanovených v kapitole 6 „Investiční 

omezení“. 

 

Alespoň dvě třetiny aktiv tohoto dílčího 

fondu jsou investovány do malých a 

středně velkých evropských podniků. 

Investiční region Evropy zahrnuje 

všechny země EU a ESVO. 

Malé a středně velké podniky jsou 

definovány jako všechny společnosti, 

které nejsou obsaženy v indexu EURO 

STOXX 50. 

Dílčí fond může dále investovat až jednu 

třetinu svých aktiv do jiných akcií a 

cenných papírů, které jsou předmětem 

investičních omezení stanovených v 

kapitole 6 „Investiční omezení“. 

Dílčí fond bude investovat minimálně 51 

% svých celkových čistých aktiv do 

nástrojů způsobilého vlastního kapitálu. 
 

Podílníci, kteří s touto změnou nesouhlasí, mohou odkoupit své podíly bez 

poplatků do 04.06.2018 do 15.00 hodin středoevropského času. Výše uvedená 

změna nabývá účinnosti dne 05.06.2018. 

 

Tímto Podílníkům oznamujeme, že jakmile uvedené změny vstoupí v platnost, bude 

možné v sídle správcovské společnosti a na internetové adrese www.credit-

suisse.com bezplatně získat prospekt, klíčové informační dokumenty pro investory, 

poslední výroční a pololetní zprávy a kopie předpisů správy. 

Lucemburk, 04.05.2018 

 

 

Představenstvo správcovské společnosti, 

jménem fondu 

 

Lucemburk, 04.05.2018 
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CREDIT SUISSE FUND 
MANAGEMENT S.A. 
se sídlem: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lucembursko 

R.C.S. Luxembourg B 72. 925 

 

(„Správcovská společnost“) 

 

jednající vlastním jménem a jménem 

Investičních fondů CS 11 
Fonds commun de placement 

R.C.S. Luxembourg K668 

 

(„Fond“) 
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