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CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A. 

Sídlo: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lucemburk 

R.C.S. Lucemburk B 72 925 

 

(dále jen „Správcovská společnost“) 

 

jednající vlastním jménem a jménem 

 

CS Investment Funds 12 

Fonds commun de placement 

R.C.S. Lucemburk K671 

 

(dále jen „Fond“) 

 

I. Tímto oznamujeme podílníkům Fondu, že představenstvo Správcovské společnosti 

(„Představenstvo“) rozhodlo zavést roční poplatek za zajištění devizového rizika ve výši až 

0,10 % p.a., který bude splatný agentovi zajišťujícímu devizové riziko (společnost Credit Suisse 

Asset Management (Switzerland) Ltd.). Poplatek za zajištění devizového rizika bude účtován 

všem Alternativním třídám měn ve všech podfondech Fondu. Kapitola 2 „Investiční fondy CS 

12 – Shrnutí tříd podílů“ prospektu Fondu („Prospekt“) bude změněna a bude uvádět příslušné 

třídy podílů. Kapitola 5 „Investování do investičních fondů CS 12“ a kapitola 9 „Výdaje a daně“ 

prospektu budou také změněny tak, aby odrážely výše uvedené. 

 

II. Dále také podílníkům Fondu oznamujeme, že Představenstvo rozhodlo upravit v°Prospektu 

v°kapitole 9 „Výdaje a°daně“ sekci ii „Výdaje“ tak, aby bylo zřejmé, že veškeré licenční poplatky 

a°jakékoli jiné poplatky splatné poskytovatelům systémů správy rizik nebo poskytovatelům dat 

pro tyto systémy správy rizik, které používá Správcovská společnost pro účely splnění 

regulačních požadavků, ponese Fond. 

 

III. Také oznamujeme podílníkům podfondu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito 

EUR, že Představenstvo rozhodlo následujícím způsobem změnit profil investora Credit Suisse 

(Lux) Portfolio Fund Reddito EUR: 

 

Starý profil investora Nový profil investora 

Tento Podfond je vhodný pro investory, kteří 

tolerují střední riziko, mají střednědobý výhled a 

hledají expozici na riziko a vlastnosti výnosů 

charakteristické pro smíšená aktiva. 

Tento Podfond je vhodný pro investory, kteří 

tolerují nízké riziko, mají střednědobý výhled a 

hledají expozici na riziko a vlastnosti výnosů 

charakteristické pro smíšená aktiva 

 
Podílníci, kteří s°výše uvedenými změnami nesouhlasí, mohou své podíly odkoupit bez poplatků 

do 31. července 2019 ve 13:00 SEČ.  

 

Tyto změny nabývají účinnosti dne 1. srpna 2019. 

 

Tímto podílníkům oznamujeme, že jakmile uvedené změny vstoupí v°platnost, bude možné v 

sídle Správcovské společnosti získat v souladu s ustanoveními Prospektu nový Prospekt 

Fondu, dokument Klíčové informace pro investory (KIID), poslední výroční a pololetní zprávy a 

předpisy správy.  

 

Tyto dokumenty jsou k dispozici i na stránkách www.credit-suisse.com.  

 

V Lucemburku, 2. července 2019 

 

 

Představenstvo Správcovské společnosti, jménem Fondu 

 

 

Lucemburk 
 

2. července 2019 

Informace pro podílníky 

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

