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CS Investment Funds 2 

Investiční společnost s variabilním 

kapitálem podle lucemburského práva 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lucemburk 

R.C.S. Lucembursko B 124019 

 

(dále jen „Společnost“) 

I. Tímto akcionářům společnosti oznamujeme, že představenstvo společnosti 

(„představenstvo“) rozhodlo o změně profilu investora následujících podfondů (pro 

účely této části „podfondy“) takto: 

 

 Podfond  Starý profil investora  Nový profil investora 

Credit Suisse (Lux) 
Robotics Equity Fund 

Tento podfond je vhodný pro investory s 
vysokou tolerancí vůči riziku a se 
dlouhodobým horizontem, kteří chtějí 

investovat do široce diverzifikovaného 
portfolia akciových cenných papírů po 
celém světě. 

Tento podfond je vhodný pro investory s 
vysokou tolerancí vůči riziku a se 
dlouhodobým horizontem, kteří chtějí 

investovat do široce diverzifikovaného 
portfolia akciových cenných papírů v 
odvětví robotiky. 

Credit Suisse (Lux)  
Security Equity Fund 

Tento podfond je vhodný pro investory s 

vysokou tolerancí vůči riziku a se 
dlouhodobým horizontem, kteří chtějí 
investovat do široce diverzifikovaného 

portfolia akciových cenných papírů po 
celém světě. 

Tento podfond je vhodný pro investory s 

vysokou tolerancí vůči riziku a se 
dlouhodobým horizontem, kteří chtějí 
investovat do široce diverzifikovaného 

portfolia akciových cenných papírů v 
odvětví zabezpečení. 

 

II. Dále oznamujeme akcionářům následujících podfondů 

 

 Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund, 

 Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund, 

 Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund, 

 Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund, 

 Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, 

(pro účely této části „podfondy“), 

 

že představenstvo ve světle právního a regulačního rámce upravujícího trvale udržitelné 

finance rozhodlo snažit se použít úvahy trvalé udržitelnosti každého z těchto podfondů 

zohledněním určitých environmentálních, sociálních a řídicích (ESG) faktorů, jakož i rizik 

trvalé udržitelnosti v procesu investičního rozhodování. Informujeme investory, že tyto 

faktory ESG netvoří část investičních omezení ve smyslu kapitoly 6, „Investiční omezení“ 

prospektu společnosti („prospekt“). Podrobnější informace o ESG se nachází na 

adrese www.credit-suisse.com/esg. 

 

III. Dále tímto akcionářům společnosti oznamujeme, že představenstvo společnosti 

(„představenstvo“) rozhodlo o změně znění pojmu likvidní aktiva v investičních 

zásadách následujících podfondů (pro účely této části „podfondy“) takto: 
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 Podfond  Staré znění  Nové znění 

Credit Suisse (Lux) 
Asia Pacific Income 

Equity Fund 

Tento podfond může investovat až 
třetinu svých čistých aktiv do hotovosti, 
vkladů na viděnou či termínovaných 

vkladů, do nástrojů peněžního trhu, do 
cenných papírů s pevným výnosem, což 
může mimo jiné zahrnovat obligace, 

směnky a podobné cenné papíry s 
pevnou nebo proměnnou úrokovou 
mírou, diskontované cenné papíry 

upisované veřejnými, soukromými a 
polosoukromými upisovateli po celém 
světě (včetně nově vznikajících trhů). 

Cenné papíry v sektoru neinvestiční 
třídy mohou představovat až 15 % 
celkových čistých aktiv podfondu a až 

10 % celkových čistých aktiv podfondu 
může být investováno do obligací s 
ratingem nižším než „B-“ dle Standard & 

Poor nebo „B3“ dle Moody. 

Tento podfond může investovat až 
třetinu svých čistých aktiv do akcií a 
akciových cenných papírů společností, 

které nesplňují výše uvedené 
požadavky, do hotovosti, vkladů na 
viděnou či termínovaných vkladů, do 

nástrojů peněžního trhu, do cenných 
papírů s pevným výnosem, což může 
mimo jiné zahrnovat obligace, směnky a 

podobné cenné papíry s pevnou nebo 
proměnnou úrokovou mírou, 
diskontované cenné papíry upisované 

veřejnými, soukromými a 
polosoukromými upisovateli po celém 
světě. Cenné papíry v sektoru 

neinvestiční třídy mohou představovat 
až 15 % celkových čistých aktiv 
podfondu a až 10 % celkových čistých 

aktiv podfondu může být investováno do 
obligací s ratingem nižším než „B-“ dle 
Standard & Poor nebo „B3“ dle Moody. 

Credit Suisse (Lux) 
European Dividend 

Plus Equity Fund 

 

Likvidní aktiva, držená tímto dílčím 

fondem ve formě vkladu na viděnou či 
termínovaného vkladu, spolu s 
dluhovými nástroji, které generují 

úrokové výnosy a SKIPCP, jež samy 
investují do krátkodobých 
termínovaných vkladů a nástrojů 

finančního trhu, nesmějí překročit 15 % 
čistých aktiv dílčího fondu. 

Tento podfond může investovat až 

třetinu svých čistých aktiv do akcií a 
akciových cenných papírů společností, 
které nesplňují výše uvedené 

požadavky, do hotovosti, vkladů na 
viděnou či termínovaných vkladů, do 
nástrojů peněžního trhu, do cenných 

papírů s pevným výnosem, což může 
mimo jiné zahrnovat obligace, směnky a 
podobné cenné papíry s pevnou nebo 

proměnnou úrokovou mírou, 
diskontované cenné papíry upisované 
veřejnými, soukromými a 

polosoukromými upisovateli po celém 
světě. 

Credit Suisse (Lux) 
Eurozone Active 

Opportunities Equity 

Fund 

Likvidní aktiva, držená tímto dílčím 
fondem ve formě vkladu na viděnou či 

termínovaného vkladu, spolu s 
dluhovými nástroji, které generují 
úrokové výnosy a SKIPCP, jež samy 

investují do krátkodobých 
termínovaných vkladů a nástrojů 
finančního trhu, nesmějí překročit 25 % 

čistých aktiv dílčího fondu. 

Tento podfond může investovat až 
třetinu svých čistých aktiv do akcií a 

akciových cenných papírů společností, 
které nesplňují výše uvedené 
požadavky, do hotovosti, vkladů na 

viděnou či termínovaných vkladů, do 
nástrojů peněžního trhu, do cenných 
papírů s pevným výnosem, což může 

mimo jiné zahrnovat obligace, směnky a 
podobné cenné papíry s pevnou nebo 
proměnnou úrokovou mírou, 

diskontované cenné papíry upisované 
veřejnými, soukromými a 
polosoukromými upisovateli po celém 

světě. 

Credit Suisse (Lux) 
Global Dividend Plus 

Equity Fund 

Likvidní aktiva, držená tímto dílčím 
fondem ve formě vkladu na viděnou či 
termínovaného vkladu, spolu s 

dluhovými nástroji, které generují 
úrokové výnosy a SKIPCP, jež samy 
investují do krátkodobých 

termínovaných vkladů a nástrojů 
finančního trhu, nesmějí překročit 15 % 
čistých aktiv dílčího fondu. 

Tento podfond může investovat až 
třetinu svých čistých aktiv do akcií a 
akciových cenných papírů společností, 

které nesplňují výše uvedené 
požadavky, do hotovosti, vkladů na 
viděnou či termínovaných vkladů, do 

nástrojů peněžního trhu, do cenných 
papírů s pevným výnosem, což může 
mimo jiné zahrnovat obligace, směnky a 

podobné cenné papíry s pevnou nebo 
proměnnou úrokovou mírou, 
diskontované cenné papíry upisované 

veřejnými, soukromými a 
polosoukromými upisovateli po celém 
světě. 
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Credit Suisse (Lux)  

Japan Value Equity 

Fund 

Likvidní aktiva, držená tímto dílčím 

fondem ve formě vkladu na viděnou či 

termínovaného vkladu, spolu s 

dluhovými nástroji, které generují 

úrokové výnosy a SKIPCP, jež samy 

investují do krátkodobých 

termínovaných vkladů a nástrojů 

finančního trhu, nesmějí překročit 25 % 

čistých aktiv dílčího fondu. 

Tento podfond může investovat až 

třetinu svých čistých aktiv do akcií a 

akciových cenných papírů společností, 

které nesplňují výše uvedené 

požadavky, do hotovosti, vkladů na 

viděnou či termínovaných vkladů, do 

nástrojů peněžního trhu, do cenných 

papírů s pevným výnosem, což může 

mimo jiné zahrnovat obligace, směnky a 

podobné cenné papíry s pevnou nebo 

proměnnou úrokovou mírou, 

diskontované cenné papíry upisované 

veřejnými, soukromými a 

polosoukromými upisovateli po celém 

světě. 

Credit Suisse (Lux) 

Robotics Equity Fund 

Likvidní aktiva, držená tímto dílčím 

fondem ve formě vkladu na viděnou či 

termínovaného vkladu, spolu s 

dluhovými nástroji, které generují 

úrokové výnosy a SKIPCP, jež samy 

investují do krátkodobých 

termínovaných vkladů a nástrojů 

finančního trhu, nesmějí překročit 25 % 

celkových čistých aktiv dílčího fondu. 

Tento podfond může investovat až 

třetinu svých čistých aktiv do akcií a 

akciových cenných papírů společností, 

které nesplňují výše uvedené 

požadavky, do hotovosti, vkladů na 

viděnou či termínovaných vkladů, do 

nástrojů peněžního trhu, do cenných 

papírů s pevným výnosem, což může 

mimo jiné zahrnovat obligace, směnky a 

podobné cenné papíry s pevnou nebo 

proměnnou úrokovou mírou, 

diskontované cenné papíry upisované 

veřejnými, soukromými a 

polosoukromými upisovateli po celém 

světě. 

Credit Suisse (Lux) 
Security Equity Fund 

 

Likvidní aktiva, držená tímto dílčím 

fondem ve formě vkladu na viděnou či 

termínovaného vkladu, spolu s 

dluhovými nástroji, které generují 

úrokové výnosy a SKIPCP, jež samy 

investují do krátkodobých 

termínovaných vkladů a nástrojů 

finančního trhu, nesmějí překročit 25 % 

čistých aktiv dílčího fondu. 

Tento podfond může investovat až 

třetinu svých čistých aktiv do akcií a 

akciových cenných papírů společností, 

které nesplňují výše uvedené 

požadavky, do hotovosti, vkladů na 

viděnou či termínovaných vkladů, do 

nástrojů peněžního trhu, do cenných 

papírů s pevným výnosem, což může 

mimo jiné zahrnovat obligace, směnky a 

podobné cenné papíry s pevnou nebo 

proměnnou úrokovou mírou, 

diskontované cenné papíry upisované 

veřejnými, soukromými a 

polosoukromými upisovateli po celém 

světě. 

Credit Suisse (Lux)  
Small Cap 

Switzerland Equity 

Fund  
 

Tento podfond může investovat až 
třetinu svých čistých aktiv do akcií a 
akciových cenných papírů společností, 

které nesplňují výše uvedené 
požadavky, do hotovosti, vkladů na 
viděnou či termínovaných vkladů, do 

nástrojů peněžního trhu, do cenných 
papírů s pevným výnosem, což může 
mimo jiné zahrnovat obligace, směnky a 

podobné cenné papíry s pevnou nebo 
proměnnou úrokovou mírou, 
diskontované cenné papíry upisované 

veřejnými, soukromými a 
polosoukromými upisovateli po celém 
světě. 

(…)  
Likvidní aktiva, držená tímto dílčím 
fondem ve formě vkladu na viděnou či 

termínovaného vkladu, spolu s 
dluhovými nástroji, které generují 
úrokové výnosy a SKIPCP, jež samy 

investují do krátkodobých 
termínovaných vkladů a nástrojů 
finančního trhu, nesmějí překročit 25 % 

čistých aktiv dílčího fondu.  

Tento podfond může investovat až 
třetinu svých čistých aktiv do akcií a 
akciových cenných papírů společností, 

které nesplňují výše uvedené 
požadavky, do hotovosti, vkladů na 
viděnou či termínovaných vkladů, do 

nástrojů peněžního trhu, do cenných 
papírů s pevným výnosem, což může 
mimo jiné zahrnovat obligace, směnky a 

podobné cenné papíry s pevnou nebo 
proměnnou úrokovou mírou, 
diskontované cenné papíry upisované 

veřejnými, soukromými a 
polosoukromými upisovateli po celém 
světě. 
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IV. Tímto dále oznamujeme akcionářům společnosti, že bude FX zajišťovacímu agentu 

(společnost Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd.) splatný roční poplatek 

na zajištění devizového rizika ve výši až 0,10 % ročně. Tento poplatek na zajištění 

devizového rizika bude účtován alternativním třídám měn všech podfondů společnosti, 

kromě podfondu Credit Suisse (Lux) Active Beta Commodity Fund. Kapitola 2 

„Investiční fondy CS Investment Funds 2 – Shrnutí tříd akcií“ prospektu bude změněna a 

bude uvádět příslušné třídy akcií. Kapitola 5 „Investování do investičních fondů CS 

Investment Funds 2“ a kapitola 9 „Výdaje a daně“ prospektu budou také změněny tak, 

aby odrážely výše uvedené. 

 

V. Dále také akcionářům společnosti 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 společnost.  

 

VI. Dále oznamujeme akcionářům podfondu Credit Suisse (Lux) Digital Health 

Equity Fund (pro účely této části „podfond“), že představenstvo rozhodlo o změně 

investičních zásad podfondu upřesněním významu pojmu „společnosti digitálního zdraví“ 

takto: 

 

Staré znění                                   Nové znění 

Společnosti digitálního zdraví znamenají v tomto 
kontextu zejména biotechnologické a farmaceutické 
(včetně IT) společnosti, které přímo nebo přes 

společnosti, které ovládají, nebo ve spojení s partnery 
typu joint-venture ve velké míře využívají biologické 
metody při výzkumu, vývoji nebo výrobě léčiv a 
podobných výrobků. Tímto se tedy stanoví, že 

podfond může investovat do společností, jejichž 
výzkumné a vývojové metody se ve velké míře 
soustředí na biotechnologie, ale v jejichž aktuální 

výrobě a aktuálních prodejích stále převažují léčiva, 
která nebyla vyvinuta nebo vyrobena pomocí 
biotechnologických metod. Cenné papíry se vybírají 

bez ohledu na jejich tržní kapitalizaci. 

Společnosti digitálního zdraví značí v tomto kontextu 
společnosti, které působí v oblasti zdravotní péče s 
podporou technologií. Ekoprostor „digitální zdraví“ 

může být rozdělen do tří dílčích témat – výzkum a 
vývoj (R&D), léčba a účinnost. 

 

VII. Tímto dále oznamujeme akcionářům podfondů Credit Suisse (Lux) Global Digital 

Health Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund a Credit 

Suisse (Lux) Global Security Equity Fund (pro účely této části „podfondy“), že 

představenstvo rozhodlo o přejmenování těchto podfondů takto: 

 

Staré názvy podfondů Nové názvy podfondů 

Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund 

 

VIII. Tímto oznamujeme akcionářům podfondů Credit Suisse (Lux) Europe Equity 

Absolute Return Fund a Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha 

Long/Short Fund (pro účely této části „podfondy“), že představenstvo rozhodlo o 

změně investičních zásad podfondu za účelem vyjasnění, že evropský region zahrnuje 

kromě zemí EU a EFTA také Velkou Británii. 

 

IX. Tímto oznamujeme akcionářům podfondů Credit Suisse (Lux) 

CommodityAllocation Fund, Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return 

Fund a Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund (pro 

účely této části „podfondy“), že představenstvo rozhodlo o změně části „Investiční 

zásady“ podfondů za účelem vyjasnění znění aktivního přiřazení měny uvedením, že 

významná část čistých aktiv podfondu bude denominována v jeho referenční měně nebo 

vůči této měně zajištěna. Ve zbývající části může podfond aktivně spravovat svou 

měnovou expozici. 
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Akcionáři, kteří s výše uvedenými změnami nesouhlasí, mohou své akcie odkoupit bez 

poplatků do 31. července 2019 před příslušnou uzávěrkou. Tyto změny nabývají 

účinnosti dne 1. srpna 2019. 

 

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

možné v sídle společnosti získat v souladu s ustanoveními prospektu nový prospekt 

společnosti, dokument Klíčové informace pro investory (KIID), poslední výroční a 

pololetní zprávy a stanovy společnosti.  

 

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

 

V Lucemburku, 2. července 2019 

 

 

Představenstvo 

 

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



