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Lucemburk 

9. ledna 2020  

 

Informace pro podílníky  
 

 

 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.  

Sídlo: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lucemburk 

R.C.S. Lucemburk B 72. 925 

 

(dále jen „správní společnost“) 

 

jednající svým jménem a jménem investičních fondů 

 

CS Investment Funds 14 

Fonds commun de placement 

 

R.C.S. Lucembursko K673 

(dále jen „fond“) 

 

 

Tímto oznamujeme podílníkům Fondu 

 

1. Tímto oznamujeme podílníkům Fondu, že představenstvo správní společnosti (dále jen „ 

představenstvo“) se rozhodlo změnit profil investora jednotlivých podfondů tohoto Fondu následovně: 

 

Podfond Starý profil investora Nový profil investora 

Fondy Credit Suisse (Lux) 

Corporate Short Duration EUR 

Bond Fund, 

Fond Credit Suisse (Lux) 

Corporate Short Duration CHF 

Bond Fund a  

Fond Credit Suisse (Lux) 

Corporate Short Duration USD 

Bond Fund 

(dále jen „podfondy“) 

 

Tyto podfondy jsou vhodné pro investory hledající 

investici, která nabízí stejný výnos jako investice do 

krátkodobých dluhopisů, ale bez nutnosti čelit 

riziku změny úrokové sazby, které je běžně 

spojováno s takovýmto výnosem. 

Tyto podfondy jsou vhodné pro 

investory, kteří se zaměřují na 

krátkodobé investice se středním 

rizikem a chtějí investovat do široké 

nabídky různých dluhopisů. 

Fond Credit Suisse (Lux) Inflation 

Linked CHF Bond Fund 

Tento podfond je vhodný pro investory se zájmem 

o rentabilní investici do dluhopisů a zároveň pro ty, 

kteří se chtějí se chránit proti riziku inflace. 

Umožňují investorům svěřit časově náročné úkoly 

výběru a sledování cenných papírů týmu 

kvalifikovaných odborníků. Tyto podfondy jsou 

vhodné pro diverzifikaci portfolia. 

 

Tento podfond je vhodný pro 

investory, kteří se zaměřují na 

krátkodobé investice se středním 

rizikem a chtějí investovat do široké 

nabídky různých dluhopisů. 

Fond Credit Suisse (Lux) Swiss 

Franc Bond Fund 

Tento podfond je vhodný pro investory se zájmem 

o hlavní investice do obligací v příslušné referenční 

měně podfondu, ale zároveň chtějí svěřit časově 

náročné úkoly výběru a sledování cenných papírů 

profesionálnímu týmu odborníků, což jim umožní 

investovat při nízkých nákladech na kapitálovém 

trhu, který je vhodný pro diverzifikaci portfolia. 

 

Tento podfond je vhodný pro 

investory, kteří se zaměřují na 

krátkodobé investice se středním 

rizikem a chtějí investovat do široké 

nabídky různých dluhopisů. 
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2. Tímto oznamujeme podílníkům, že představenstvo rozhodlo o zavedení ročního FX zajišťovacího 

poplatku až 0,10 % p.a., který bude vyplácen FX zajišťovacímu agentovi (Credit Suisse Asset 

Management (Switzerland) Ltd.). FX zajišťovací poplatek bude účtován za třídy alternativních měn 

všech podfondů Fondu. Kapitola 2 „Investiční fondy CS 14 – Shrnutí tříd akcií“ prospektu fondu (dále 

jen „prospekt“) bude změněna a bude uvádět příslušné třídy akcií. Kapitola 5 „Investování 

do investičních fondů CS 14“, kapitola 9 „Výdaje a daně“ a kapitola 18 „Regulační prohlášení“ 

prospektu budou také změněny tak, aby odrážely výše uvedené. 

 

3. Tímto oznamujeme podílníkům Fondu také to, že představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 9 „Výdaje a 

daně“, část ii. Část „Výdaje“ prospektu má za úkol zveřejnit, že veškeré licenční poplatky splatné 

poskytovatelům indexů a veškeré poplatky splatné poskytovatelům systémů řízení rizik nebo 

poskytovatelům dat pro tyto systémy řízení rizik, které používá správní společnost za účelem splnění 

právních požadavků, budou hrazeny z fondu. 

 

4. Tímto oznamujeme podílníkům Fondu, že se představenstvo vzhledem k vyvíjejícímu se právnímu 

a regulačnímu rámci, kterým se řídí udržitelné financování, rozhodlo uplatnit u každého z uvedených 

podfondů hlediska udržitelnosti tím, že vezme v úvahu konkrétní faktory týkající se životního prostředí, 

společnosti a správních záležitostí (faktory ESG), a také vezme v úvahu rizika udržitelnosti spojená 

s rozhodováním o investicích. Investoři jsou informováni, že tyto faktory ESG netvoří součást 

investičních omezení ve smyslu kapitoly 6 „Investiční omezení“ prospektu. Více informací o faktorech 

ESG najdete na adrese www.credit-suisse.com/esg. 

 

Představenstvo také rozhodlo změnit v kapitole 22 „Podfondy“ dodatek ke všem podfondům Fondu 

(pro účely této části „podfondy“), aby byl uveden konkrétní odkaz do části „Investiční cíl a investiční 

politika“ doplňků podfondů, která uvádí, že podfondy jsou spravovány s přihlédnutím k určitým faktorům 

ESG. 

 

5. Tímto také oznamujeme podílníkům jednotlivých podfondů Fondu, že se představenstvo rozhodlo změnit 

kapitolu 22 „Podfondy“, v níž uvádí nové znění části „Investiční cíl“ příslušných podfondů tak, aby bylo 

v souladu s novými otázkami a odpověďmi ESMA ohledně srovnávacích ukazatelů, a to následovně: 

 

Název podfondu Nové znění ukazatele 

Fond Credit Suisse 

(Lux) Corporate 

Short Duration 

EUR Bond Fund 

Tento podfond si klade za cíl překročit návratnost ukazatele BofA ML EMU Corporates 1-3Y.Jedná 

se o aktivně spravovaný podfond. Referenční ukazatelé slouží jako vodítko k sestavování portfolia. 

Expozice podfondu, pokud jde o dluhopisy, bude z větší části vztahována k referenčnímu ukazateli 

a její váha bude od něj odvozována. Investiční správce může za účelem využití konkrétních 

investičních příležitostí podle svého uvážení investovat do dluhopisů, které nejsou součástí 

referenčního ukazatele. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele 

významně odchýlí. 

Fond Credit Suisse 

(Lux) Corporate 

Short Duration 

CHF Bond Fund 

Tento podfond si klade za cíl překročit návratnost ukazatele SBI AAA-BBB 1-3Y (TR). Jedná se 

o aktivně spravovaný podfond. Referenční ukazatelé slouží jako vodítko k sestavování portfolia. 

Expozice podfondu, pokud jde o dluhopisy, bude z větší části vztahována k referenčnímu ukazateli 

a její váha bude od něj odvozována. Investiční správce může za účelem využití konkrétních 

investičních příležitostí podle svého uvážení investovat do dluhopisů, které nejsou součástí 

referenčního ukazatele. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele 

významně odchýlí. 

Fond Credit Suisse 

(Lux) Corporate 

Short Duration 

USD Bond Fund 

Tento podfond si klade za cíl překročit návratnost ukazatele ICE BofAML 1-3 Year US Corporate. 

Jedná se o aktivně spravovaný podfond. Referenční ukazatelé slouží jako vodítko k sestavování 

portfolia. Expozice podfondu, pokud jde o dluhopisy, bude z větší části vztahována k referenčnímu 

ukazateli a její váha bude od něj odvozována. Investiční správce může za účelem využití konkrétních 

investičních příležitostí podle svého uvážení investovat do dluhopisů, které nejsou součástí 

referenčního ukazatele. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele 

významně odchýlí. 

Fond Credit Suisse 

(Lux) Inflation 

Linked CHF Bond 

Fund 

Tento podfond si klade za cíl překročit návratnost referenčních ukazatelů SBI Foreign AAA-BBB 

1-3Y (TR) a SBI Foreign AAA-BBB 3-5Y (TR). Jedná se o aktivně spravovaný podfond. 

Referenční ukazatelé slouží jako vodítko k sestavování portfolia. Expozice podfondu, pokud jde o 

dluhopisy, bude z větší části vztahována k referenčnímu ukazateli a její váha bude od něj 

odvozována. Investiční správce může za účelem využití konkrétních investičních příležitostí podle 

svého uvážení investovat do dluhopisů, které nejsou součástí referenčního ukazatele. Proto lze 

očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Fond Credit Suisse 

(Lux) Swiss Franc 

Bond Fund 

Tento podfond si klade za cíl překročit návratnost ukazatele SBI Foreign AAA-BBB (TR). Jedná 

se o aktivně spravovaný podfond. Referenční ukazatel slouží jako vodítko pro sestavování portfolia 

a jako východisko pro nastavení míry rizikovosti. Expozice podfondu, pokud jde o dluhopisy, bude 

http://www.credit-suisse.com/esg
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z převážné části vztahována k referenčnímu ukazateli a bude mít podobnou váhu. Investiční správce 

může za účelem využití konkrétních investičních příležitostí podle svého uvážení investovat do 

dluhopisů, které nejsou součástí referenčního ukazatele. Proto lze očekávat, že výkonnost 

podfondu se od referenčního ukazatele v omezené míře odchýlí. Existují však tržní podmínky, které 

mohou vést k tomu, že se výkonnost podfondu bude blížit výkonnosti referenčního ukazatele. 

 

6. Tímto oznamujeme podílníkům fondu také to, že představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 5 „Investice 

do investičních fondů CS 14“ a konkrétněji oddíl vi. o „Opatřeních k boji proti praní špinavých peněz“ a 

oddíl viii „Zakázané osoby, povinné zpětné odkupy a převody podílových jednotek“ s cílem zohlednit 

nedávný vývoj v oblasti právních předpisů. 

 

7. Tímto oznamujeme podílníkům Fondu to, že se správní rada rozhodla změnit kapitolu 6 „Omezení 

investic“, zejména bod 5), aby objasnila (a), že správní společnost může také účtovat poplatek za správu 

investic v cílových fondech považovaných za přidružené fondy; (b) kumulativní poplatek za správu na 

úrovni podfondu a cílového fondu pro podfondy investující více než 10 % celkových čistých aktiv do 

cílových fondů bude upřesněn v dodatku k příslušným podfondům v kapitole 22 „Podfondy“. 

 

8. Tímto oznamujeme podílníkům Fondu také to, že představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 7 „Rizikové 

faktory“ s cílem zavést nové rizikové faktory související s (a) rizikem udržitelných investic a (b) sankcemi. 

Představenstvo také rozhodlo zahrnout své standardní prohlášení o vyloučení odpovědnosti pro cenné 

papíry 144A. 

 

9. Tímto oznamujeme podílníkům Fondu, že představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 5 „Investice do 

investičních fondů CS 14“, část iii. „Odkup akcií“, s cílem sladit prospekt se souběžnou aktualizací 

právních předpisů o správě fondu („Předpisy o správě“), jež byly schváleny komisí Commission de 

Surveillance du Secteur Financier (komise „CSSF“). 

 

10. A konečně tímto oznamujeme podílníkům fondu, že představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 8 

„Hodnota čistých aktiv“ tak, aby sladilo prospekt se souběžnou aktualizací právních předpisů o správě 

fondu schválených komisí CSSF. 

 

Podílníci, kteří s výše uvedenými změnami nesouhlasí, mohou odkoupit své akcie bez poplatku do 7. února 

2020 do 15:00 SEČ. Tyto změny vstupují v platnost dne 10. února 2020. 

 

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

společnosti získat v souladu s ustanoveními prospektu nový prospekt, relevantní dokument Klíčové 

informace pro investory (KIID), poslední výroční a pololetní zprávy a stanovy. 

 

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

 

Lucemburk, 9. ledna 2020 

 

 

Představenstvo správní společnosti jménem fondu 

 

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

