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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 13 

společnosti typu fonds commun  

de placement, 

zapsané v lucemburském obchodním 

rejstříku pod č. K681 

 

(dále jen „Fond”) 

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

„Představenstvo“) rozhodlo o změně profilu investora následujícího podfondu (pro účely 

tohoto odstavce dále jen „Podfond“), jak je uvedeno níže: 

 
Podfond Původní profil investora Nový profil investora 

Credit Suisse (Lux)  
Commodity Index  

Plus USD Fund 

Podfond je vhodný pro investory se zájmem 
o přístup na mezinárodní komoditní trhy a účast 

na jejich ekonomickém vývoji. Z hlediska 
historicky nízké korelace mezi komoditami a 
tradičními investičními třídami typu akcií a 

dluhopisů je Podfond rovněž ideální pro 
diverzifikaci investičního portfolia.   

Podfond je vhodný pro investory 
se středním rizikovým apetitem v 

dlouhodobém horizontu a se 
zájmem o expozici komoditnímu 
profilu výnosu a rizika. 

 

II. Podílníkům Fondu se rovněž oznamuje, že Představenstvo rozhodlo o změně 

odstavce ii „Náklady“ kapitoly 9 „Náklady a daně“ Prospektu, která zohlední, že Fond 

bude hradit veškeré licenční poplatky splatné poskytovatelům indexů a poplatky splatné 

poskytovatelům systémů řízení rizika nebo poskytovatelům dat pro systémy řízení rizika 

používané Řídící společností k plnění regulatorních požadavků.    

 

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

odkoupit do 30. září 2019, 15.00 SEČ.  

 

Tyto změny nabývají účinnosti dne 1. října 2019.  

 

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

bude nový Prospekt, sdělení klíčových informací (KIID), nejnovější výroční a pololetní 

zpráva a manažerské předpisy k dispozici v sídle Řídící společnosti v souladu 

s příslušnými ustanoveními prospektu. 

 

Tyto dokumenty jsou rovněž dostupné na adrese www.credit-suisse.com. 

 

 

Lucemburk, 30. srpna 2019 

 

 

Představenstvo Řídící společnosti, jménem Fondu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucemburk 

30. srpna 2019 

Informace pro podílníky 

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

