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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 11 

společnosti typu fonds commun  

de placement, 

zapsané v lucemburském obchodním 

rejstříku pod č.: K 668 

 

(dále jen „Fond”) 

 

 

 

 

 

 

 

I. Podílníkům Fondu se tímto oznamuje, že představenstvo Řídící společnosti (dále jen 

„Představenstvo“) rozhodlo o zavedení ročního poplatku za zajištění forexových transakcí, 

v maximální výši 0,10 % p.a., který bude splatný agentovi pro zajištění forexových transakcí  

(Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd.). Poplatek za zajištění forexových 

transakcí bude účtován u tříd alternativních měn všech podfondů Fondu. Kapitola 2 

„CS Investment Funds 11 – Přehled podílových tříd“ prospektu Fondu (dále jen „Prospekt“) 

se změní tak, aby specifikovala dotčené podílové třídy. Stejná změna se zohlední také 

v kapitole 5 „Investice do CS Investment Funds 11“ a v kapitole 9 „Náklady a daně“ 

Prospektu.    

 

II. Podílníkům Fondu se tímto dále oznamuje, že Představenstvo rozhodlo o aktualizaci profilu 

investora všech podfondů Fondu, jak je uveno níže: 

 

Název podfondu Původní profil investora  Nový profil investora 

Credit Suisse (Lux)  

Global Value Equity 

Fund 

Podfond je vhodný pro investory 

se zájmem podílet se na 
ekonomickém vývoji globálního 
akciového trhu. Pro investory se 

zájmem o vyváženou, širokou a 
diverzifikovanou expozici vůči 

světovému trhu vlastního kapitálu. 

Pro investory se zájmem o 
vyváženou, širokou a 

diverzifikovanou expozici vůči 
společnostem považovaným za 

hodnotové akcie (value stocks) 

příznivě oceněné podle základních 
ukazatelů jako je poměr ceny a 

účetní hodnoty akcie (price/book 

ratio), poměr ceny akcie k zisku 
na akcii (price/earnings ratio), 

dividendových výnosů a 

provozních peněžních toků. 
Investice se zaměřují na akcie, 

jejichž hodnota může podléhat 
velké fluktuaci, investoři by proto 

měli mít střednědobý až 

dlouhodobý investiční horizont. 

Podfond je vhodný pro 

investory s tolerancí pro 
vysoce rizikové investice 
s dlouhodobým výhledem a 

se zájmem investovat 
na globální úrovni do široce 

diverzifikovaného portfolia 

akciových cenných papírů. 
 

 

Credit Suisse (Lux)  

Italy Equity Fund 

Podfond je vhodný pro investory 

se zájmem podílet se na vývoji 
akciového trhu uvedeného 

v příslušné investiční strategii. Pro 

investory se zájmem o vyváženou, 
širokou a diverzifikovanou expozici 

vůči příslušné zemi nebo 
ekonomickému regionu.  
Investice se zaměřují na akcie, 

jejichž hodnota může podléhat 
velké fluktuaci, investoři by proto 

měli mít střednědobý až 
dlouhodobý investiční horizont. 

Podfond je vhodný pro 

investory s tolerancí pro 
vysoce rizikové investice 

s dlouhodobým výhledem a 

se zájmem investovat do 
široce diverzifikovaného 

portfolia akciových cenných 
papírů společností 
s  domicilem v Itálii. 
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Credit Suisse (Lux)  

Small and Mid Cap 

Europe Equity Fund 

Podfond je vhodný pro investory 

se zájmem podílet se na 
ekonomickém vývoji malých a 
středních společností na 

akciovém trhu uvedeném 
v příslušné investiční strategii. Pro 
investory se zájmem o vyváženou, 

širokou a diverzifikovanou expozici 

vůči příslušnému segmentu trhu. 

Investice se zaměřují na akcie, 
jejichž hodnota může podléhat 
velké fluktuaci, investoři by proto 

měli mít střednědobý až 

dlouhodobý investiční horizont. 

Podfond je vhodný pro 

investory s tolerancí pro 
vysoce rizikové investice 
s dlouhodobým výhledem a 

se zájmem investovat do 
široce diverzifikovaného 
portfolia malých a středních 

evropských společností. 

Credit Suisse (Lux) 

Small and Mid Cap 

Germany Equity 

Fund 

Podfond je vhodný pro investory 
se zájmem podílet se na 
ekonomickém vývoji malých a 

středních společností na 

akciovém trhu uvedeném 

v příslušné investiční strategii. Pro 
investory se zájmem o vyváženou, 

širokou a diverzifikovanou expozici 

vůči příslušnému segmentu trhu. 

Investice se zaměřují na akcie, 
jejichž hodnota může podléhat 

velké fluktuaci, investoři by proto 
měli mít střednědobý až 

dlouhodobý investiční horizont. 

Podfond je vhodný pro 
investory s tolerancí pro 
vysoce rizikové investice 

s dlouhodobým výhledem a 

se zájmem investovat do 

široce diverzifikovaného 
portfolia malých a středních 

společností s domicilem v 

Německu. 

Credit Suisse (Lux)  

USA Value Equity Fund 

Podfond je vhodný pro investory 
se zájmem podílet se na 

ekonomickém vývoji amerických 

společností považovaných za 

hodnotové společnosti (value 
stocks). Pro investory se zájmem 

o vyváženou, širokou a 

diverzifikovanou expozici vůči 

společnostem považovaným za 
hodnotové společnosti příznivě 

oceněnými podle základních 
ukazatelů jako je poměr ceny a 

účetní hodnoty akcie (price/book 
ratio), poměr ceny akcie k zisku 
na akcii (price/earnings ratio), 

dividendových výnosů a 
provozních peněžních toků. 
Investice se zaměřují na akcie, 

jejichž hodnota může podléhat 

velké fluktuaci, investoři by proto 

měli mít střednědobý až 
dlouhodobý investiční horizont. 

Podfond je vhodný pro 
investory s tolerancí pro 

vysoce rizikové investice 

s dlouhodobým výhledem a 

se zájmem investovat do 
široce diverzifikovaného 

portfolia amerických 

akciových cenných papírů. 

 

III. Podílníkům Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund (pro účely 

tohoto odstavce dále jen „Podfond“) se rovněž oznamuje, že Představenstvo rozhodlo 

o změně Investičních principů Podfondu pro ujasnění, že evropský investiční region zahrnuje 

kromě všech zemí EU a ESVO také Spojené království.  
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IV. Podílníkům Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund (pro 

účely tohoto odstavce dále jen „Podfond“) se oznamuje, že Představenstvo rozhodlo o 

změně Informací o zvláštních rizicích Podfondu pro ujasnění, že investice Podfondu čelí 

(mimo jiné) následujícím rizikům: riziku protistrany u individuálních transakcí, riziku volatility 

trhu či riziku nedostatečné likvidity, a že tato rizika mohou poškodit investice Podfondu. 

 

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

poplatku do 31. července 2019, 15:00 SEČ. Změny nabývají účinnosti dne 1. srpna 

2019. 

 

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

nový Prospekt, poslední výroční a pololetní zprávy a manažerské předpisy k dispozici v sídle 

Řídící společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními Prospektu. 

 

Tyto dokumenty jsou rovněž k dispozici na stránce www.credit-suisse.com.  

 

Lucemburk, 28. června 2019 

 

Představenstvo Řídící společnosti,  

jménem Fondu 

 

 

 

 

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

