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Lucemburk, 11. prosince 2020  

 

Informace pro akcionáře 
 

 
CS Investment Funds 2 

investiční společnost s variabilním kapitálem podle lucemburského práva  

 

5 rue Jean Monnet, 

L-2180 Lucemburk 

v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 124019 

 

(dále jen „společnost“) 

 

 

I. Tímto oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo společnosti (dále jen 

„představenstvo“) rozhodlo změnit kapitolu 2 „CS Investment Funds 2 – Přehled akciových tříd“, a to 

konkrétně poznámky pod čarou (5) a (13) týkající se definice akciové třídy D, jak je uvedeno níže: 

 

 Původní znění Nové znění 

Poznámka 

pod čarou (5) 

U akcií třídy DA, DAH, DAPH, DB, DBH 

a DBPH je účtován poplatek za správní 

služby, který společnost hradí správní 

společnosti a zahrnuje všechny poplatky 

a výdaje popsané v kapitole 9 „Výdaje 

a daně“, a to ve výši od 0,03 % p.a. do 

0,25 % p.a., ačkoli v určitých případech 

mohou být navíc účtovány transakční poplatky 

a poplatky korespondentů depozitní banky. 

Další poplatky budou účtovány přímo 

investorovi za předpokladu, že byla mezi 

investorem a příslušným subjektem 

společnosti Credit Suisse Group AG uzavřena 

samostatná smlouva. 

 

Akcie třídy DA, DAP, DAH, DAPH, DB, DBH 

a, DBHP a DBPH nepodléhají poplatku za 

obhospodařování, ale pouze poplatku za 

správní služby, který společnost hradí správní 

společnosti a zahrnuje všechny poplatky 

a výdaje popsané v kapitole 9 „Výdaje a daně“, 

a to ve výši minimálně 0,0 % p.a. a maximálně 

0,25 %0,35 % p.a., ačkoli v určitých případech 

mohou být navíc účtovány transakční poplatky 

a poplatky korespondentů depozitní banky. Další 

poplatky budou účtovány přímo investorovi za 

předpokladu, že byla mezi investorem 

a příslušným subjektem společnosti Credit 

Suisse Group AG uzavřena samostatná 

smlouva. 

 

Poznámka 

pod čarou (13) 

U akcií třídy DAP, DAHP, DBP a DBHP je 

účtován poplatek za správní služby, který 

společnost hradí správní společnosti 

a zahrnuje všechny poplatky a výdaje 

popsané v kapitole 9 „Výdaje a daně“, a to ve 

výši od 0,03 % p.a. do 0,25 % p.a., 

a výkonnostní poplatek splatný správní 

společnosti. 

 

U akcií třídy DAP, DAHP, DBP a DBHP není 

účtován poplatek za obhospodařování, ale 

pouze poplatek za správní služby, který 

společnost hradí správní společnosti a zahrnuje 

všechny poplatky a výdaje popsané v kapitole 9 

„Výdaje a daně“, a to ve výši minimálně 0,0 % 

p.a. a maximálně 0,25 %0,35 % p.a., 

a výkonnostní poplatek splatný správní 

společnosti, lze-li uplatnit. Další poplatky 

budou účtovány přímo investorovi za 

předpokladu, že byla mezi investorem 

a příslušným subjektem společnosti Credit 

Suisse Group AG uzavřena samostatná 

smlouva. 

 

Tímto také oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo rozhodlo promítnout tuto změnu do 

kapitoly 5 „Investice do fondu CS Investment Funds 2“ v části „Akciové třídy určené konkrétním typům 

investorů“. 
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II. Tímto také oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 9 

„Výdaje a daně“, konkrétně upravit bod m) v seznamu výdajů, které společnost ponese, a to takto: 

 

Původní znění Nové znění 

Náklady na přípravu, vklad a zveřejnění společenské 

smlouvy a dalších dokumentů týkajících se společnosti, 

včetně upozornění na registraci, sdělení klíčových 

informací pro investory, prospektů či memorand pro 

všechny orgány státní správy a burzy (včetně místních 

spolků obchodníků s cennými papíry), které jsou 

povinné v souvislosti se společností nebo nabídkou 

akcií; náklady na tisk a distribuci výročních a pololetních 

zpráv pro akcionáře ve všech požadovaných jazycích, 

společně s náklady na tisk a distribuci všech ostatních 

zpráv a dokumentů, které jsou požadované podle 

příslušných právních předpisů nebo předpisů výše 

uvedených orgánů; náklady na vedení účetnictví 

a každodenní výpočet hodnoty čistých aktiv, která 

nesmí překročit 0,10 % p.a., náklady na sdělení 

akcionářům, včetně sdělení cen akcionářům, poplatky 

a náklady na auditory a právní poradce společnosti, 

a všechny ostatní obdobné administrativní náklady 

a jiné náklady přímo vzniklé v souvislosti s nabídkou 

a prodejem akcií, včetně nákladů na vyhotovení kopií 

výše uvedených dokumentů či zpráv, které se používají 

v rámci marketingu akcií společnosti. Mohou být 

účtovány také náklady na inzerci. 

Náklady na přípravu, vklad a zveřejnění společenské 

smlouvy a dalších dokumentů týkajících se společnosti, 

včetně upozornění na registraci, sdělení klíčových 

informací pro investory, prospektů či memorand pro 

všechny orgány státní správy a burzy (včetně místních 

spolků obchodníků s cennými papíry), které jsou 

povinné v souvislosti se společností nebo nabídkou 

akcií; náklady na tisk a distribuci výročních a pololetních 

zpráv pro akcionáře ve všech požadovaných jazycích, 

společně s náklady na tisk a distribuci všech ostatních 

zpráv a dokumentů, které jsou požadované podle 

příslušných právních předpisů nebo předpisů výše 

uvedených orgánů; odměny členů představenstva 

a jejich přiměřené a doložené cestovní 

a hotovostní výdaje a pojistné (včetně pojištění 

ředitele/manažera); náklady na vedení účetnictví 

a každodenní výpočet hodnoty čistých aktiv, která 

nesmí překročit 0,10 % p.a., náklady na sdělení 

akcionářům, včetně sdělení cen akcionářům, poplatky 

a náklady na auditory a právní poradce společnosti, 

a všechny ostatní obdobné administrativní náklady 

a jiné náklady přímo vzniklé v souvislosti s nabídkou 

a prodejem akcií, včetně nákladů na vyhotovení kopií 

výše uvedených dokumentů či zpráv, které se používají 

v rámci marketingu akcií společnosti. Mohou být 

účtovány také náklady na inzerci. 

 

III. Tímto také oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 22 

„Hlavní strany“ s cílem změnit složení představenstva tak, aby reflektovalo kooptaci Freddyho Brausche jako 

nezávislého člena představenstva, který od 1. října 2020 nahradí Rudolfa Kömena. 

 

IV. Tímto také oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo rozhodlo změnit název některých 

podfondů společnosti, jak je uvedeno v tabulce níže. Změna názvu nijak neovlivní investiční cíl ani politiku 

fondu Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund, ty zůstanou nezměněny. V návaznosti 

na změny názvů však došlo ke změně investičních cílů a částí politik fondů Credit Suisse (Lux) Small & Mid 

Cap Europe Equity Fund a Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund, jak je níže 

popsáno v tomto oznámení.  

 

Původní názvy podfondů  Nové názvy podfondů  

Credit Suisse (Lux) Small & Mid Cap Europe Equity 

Fund 

Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity 

Fund 

Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities 

Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity 

Fund 

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible 

Bond Fund 

Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global 

Balanced Convertible Bond Fund 

 

V. Tímto také oznamujeme akcionářům fondu Credit Suisse (Lux) Small & Mid Cap Europe Equity Fund 

(dále jen „podfond“), že se představenstvo rozhodlo změnit marketingovou strategii podfondu. 

V kontextu výše uvedené změny marketingové strategie byly provedeny následující změny v dané 

zvláštní části podfondu. 

 

1. Změna názvu podfondu  

 

Jak uvádí bod III. tohoto oznámení akcionářům, rozhodlo se představenstvo změnit název podfondu takto: 

 

Původní název podfondu  Nový název podfondu  

Credit Suisse (Lux) Small & Mid Cap Europe Equity 

Fund 

Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity 

Fund 
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2. Změna investičního cíle a investičních principů podfondu  

 
Původní investiční cíl  Nový investiční cíl 

Cílem podfondu je dosažení nejvyššího možného výnosu 
v eurech (referenční měna) s ohledem na zásadu 

diverzifikace rizika, zabezpečení investovaného kapitálu 
a likviditu aktiv. Cílem tohoto podfondu je překonat výnos 
referenčního ukazatele MSCI Europe Small Cap (NR). 

Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží 
jako vodítko k sestavování portfolia. Kapitálové cenné 

papíry podfondu budou z větší části součástí referenčního 

ukazatele a jejich váha bude od něj odvozována. Investiční 
manažer bude dle svého uvážení zvyšovat nebo snižovat 

zastoupení určitých složek referenčního ukazatele a může 

investovat do společností nebo sektorů nezařazených do 
referenčního ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních 

investičních příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost 
podfondu se od referenčního ukazatele významně odchýlí. 
 

Cílem podfondu je dosažení nejvyššího možného výnosu 

v eurech (referenční měna) s ohledem na zásadu 

diverzifikace rizika, zabezpečení investovaného kapitálu 
a likviditu aktiv. Cílem tohoto podfondu je překonat výnos 
referenčního ukazatele MSCI Europe Small Cap 

(NR)EMU (NR). Podfond je spravován aktivně. 
Referenční ukazatel slouží jako vodítko k sestavování 

portfolia a jako základ k nastavení míry rizika a/nebo 

k měření výkonnostního poplatku. Kapitálové cenné 

papíry podfondu nebudou nezbytně z větší části součástí 

referenčního ukazatele a jejich váha od něj nemusí být 
odvozována. Investiční manažer se bude dle svého uvážení 

významným způsobem odchylovat od vah určitých 

složek referenčních ukazatelů a významně zvyšovat 
nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního 

ukazatele a může investovat do společností nebo sektorů 
nezařazených do referenčního ukazatele, bude-li chtít 
využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze 

očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního 

ukazatele významně odchýlí. 

Původní investiční principy  Nové investiční principy  

Nejméně dvě třetiny čistých aktiv podfondu jsou 
investovány do kapitálu a jiných kapitálových cenných 
papírů a práv (americké depozitní certifikáty [ADR], 

globální depozitní certifikáty, certifikáty o sdílení zisku, 
certifikáty o účasti, certifikáty na právo obdržet dividendu 

atd.) malých a středních evropských společností. Evropský 

region zahrnuje všechny země EU a EFTA a také Spojené 

království. 

Malé a střední společnosti jsou definovány jako veškeré 

společnosti, které nejsou součástí indexu EURO 

STOXX 50 Index. 

Za účelem zajištění a v zájmu efektivní správy portfolia i za 
účelem implementace investiční strategie mohou být výše 

uvedené investice ovlivněny také deriváty za předpokladu, 

že budou dodržena omezení stanovená v kapitole 6 

„Investiční omezení“. Deriváty mohou být vázány na koše 

cenných papírů nebo indexy a budou vybírány v souladu 

s čl. 9 velkovévodské vyhlášky z 8. února 2008. 
Podfond může investovat až třetinu svých čistých aktiv do 

kapitálu a kapitálových cenných papírů společností, které 
nesplňují výše uvedené požadavky, do hotovosti, vkladů na 
viděnou a termínovaných vkladů, nástrojů peněžního trhu, 

cenných papírů s pevným výnosem, které mohou mimo 
jiné zahrnovat dluhopisy, směnky, a podobných cenných 

papírů s pevnou a variabilní úrokovou sazbou, zlevněných 
cenných papírů vydaných veřejnými, soukromými 

a polosoukromými emitenty na celém světě (včetně 

rozvíjejících se trhů).  
Podfond může (v souladu s výše uvedenými investičními 

principy) investovat až 10 % svých čistých aktiv do 

strukturovaných produktů (certifikáty, směnky) ve formě 
kapitálu, kapitálových cenných papírů, kapitálových košů 

a kapitálových indexů, které jsou dostatečně likvidní 
a které jsou vydány prvotřídními bankami (nebo emitenty 

nabízejícími ochranu investora srovnatelnou s prvotřídními 

bankami). Tyto strukturované produkty se musí kvalifikovat 
jako cenné papíry v souladu s čl. 41 zákona ze 
17. prosince 2010. Tyto strukturované produkty musí být 

navíc pravidelně a transparentně oceňovány na základě 
nezávislých zdrojů. Strukturované produkty nesmí působit 

pákovým efektem. Kapitálové koše a kapitálové indexy 
musí být kromě souladu s předpisy o rozptylování rizika 

také dostatečně diverzifikovány.  

Nejméně dvě třetiny čistých aktiv podfondu jsou 
investovány do kapitálu a jiných kapitálových cenných 
papírů a práv (americké depozitní certifikáty [ADR], 

globální depozitní certifikáty, certifikáty o sdílení zisku, 
certifikáty o účasti, certifikáty na právo obdržet dividendu 

atd.) emitovaných společnostmi, které jsou přímo 

nebo nepřímo vlastněny, řízeny a/nebo spravovány 

podnikateli a/nebo rodinami, které mají podíl na 

akciovém kapitálu reprezentujícím alespoň 10 % 

volebních práv malých a středních evropských 

společností a mají sídlo v zemích Evropské měnové 

unie nebo v nich vykonávají většinu svých 

hospodářských aktivit. Evropský region zahrnuje 

všechny země EU a EFTA a také Spojené království. 

Malé a střední společnosti jsou definovány jako veškeré 

společnosti, které nejsou součástí indexu EURO 
STOXX 50 Index. Za účelem zajištění a v zájmu efektivní 

správy portfolia i za účelem implementace investiční 
strategie mohou být výše uvedené investice ovlivněny také 

deriváty za předpokladu, že budou dodržena omezení 
stanovená v kapitole 6 „Investiční omezení“. Deriváty 
mohou být vázány na koše cenných papírů nebo indexy 

a budou vybírány v souladu s čl. 9 velkovévodské vyhlášky 
z 8. února 2008. 
Podfond může investovat až třetinu svých čistých aktiv do 

kapitálu a kapitálových cenných papírů společností, které 

nesplňují výše uvedené požadavky, do hotovosti, vkladů na 

viděnou a termínovaných vkladů, nástrojů peněžního trhu, 
cenných papírů s pevným výnosem, které mohou mimo 

jiné zahrnovat dluhopisy, směnky, a podobných cenných 

papírů s pevnou a variabilní úrokovou sazbou, zlevněných 
cenných papírů vydaných veřejnými, soukromými 
a polosoukromými emitenty na celém světě (včetně 

rozvíjejících se trhů).  

Podfond může (v souladu s výše uvedenými investičními 

principy) investovat až 10 % svých čistých aktiv do 
strukturovaných produktů (certifikáty, směnky) ve formě 

kapitálu, kapitálových cenných papírů, kapitálových košů 

a kapitálových indexů, které jsou dostatečně likvidní 
a které jsou vydány prvotřídními bankami (nebo emitenty 

nabízejícími ochranu investora srovnatelnou s prvotřídními 

bankami). Tyto strukturované produkty se musí kvalifikovat 

jako cenné papíry v souladu s čl. 41 zákona ze 

17. prosince 2010. Tyto strukturované produkty musí být 
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K zajištění měnových rizik a přípravě aktiv na jednu nebo 

více měn může navíc podfond vstupovat do forwardových 

měnových transakcí a jiných měnových derivátů v souladu 

s částí 3 kapitoly 6 „Investiční omezení“. 

Podfond bude investovat více než 50 % hodnoty svých 
celkových aktiv do kvalifikovaných kapitálových nástrojů.  

Jak je dále uvedeno v kapitole 4 „Investiční politika“, 
investiční manažer posuzuje ve svém investičním přístupu 

udržitelnost a v procesu investičního rozhodování 

zohledňuje, kromě zvažování rizik a návratnosti, rovněž 
faktory ESG a s nimi související rizika udržitelnosti. 

navíc pravidelně a transparentně oceňovány na základě 

nezávislých zdrojů. Strukturované produkty nesmí působit 

pákovým efektem. Kapitálové koše a kapitálové indexy 

musí být kromě souladu s předpisy o rozptylování rizika 

také dostatečně diverzifikovány.  
K zajištění měnových rizik a přípravě aktiv na jednu nebo 

více měn může navíc podfond vstupovat do forwardových 
měnových transakcí a jiných měnových derivátů v souladu 

s částí 3 kapitoly 6 „Investiční omezení“. 

Podfond bude investovat více než 50 % hodnoty svých 
celkových aktiv do kvalifikovaných kapitálových nástrojů.  
Jak je dále uvedeno v kapitole 4 „Investiční politika“, 

investiční manažer posuzuje ve svém investičním přístupu 
udržitelnost a v procesu investičního rozhodování 

zohledňuje, kromě zvažování rizik a návratnosti, rovněž 
faktory ESG a s nimi související rizika udržitelnosti. 

 

3. Změna profilu investora  

 
Původní profil investora Nový profil investora 

Podfond je vhodný pro investory s vysokou tolerancí 

k riziku a dlouhodobým výhledem, kteří chtějí investovat do 
značně různorodého portfolia společností. 
 

 

Podfond je vhodný pro investory s vysokou tolerancí 

k riziku a dlouhodobým výhledem, kteří chtějí investovat do 

značně různorodého portfolia evropských společností 

řízených rodinami a/nebo podnikateli evropských 

společností s malým a středním kapitálem. 

 

 

4. Zahrnutí výkonnostního poplatku 

 

A. Výkonnostní poplatek 

 

Představenstvo se rozhodlo v podfondu zavést nové akciové třídy s výkonnostním poplatkem, a proto vložilo 

do zvláštní části podfondu následující znění: 

 

Správní společnost má v rámci podfondu nárok na výkonnostní poplatek, který se vypočítává na 

základě hodnoty čistých aktiv bez swingu před přičtením výkonnostního poplatku k relevantnímu 

dni ocenění předmětné akciové třídy.  

Výkonnostní poplatek bude splatný za každé referenční období („referenční období“). Pokud se 

strany nedohodnou jinak, bude počáteční referenční období zahájeno vznikem podfondu či 

relevantní akciové třídy, dle situace, a bude končit každý rok 30. listopadu.  

Výpočet výkonnostního poplatku a nutné vypořádání proběhne při každém výpočtu hodnoty čistých 

aktiv. Kumulovaný výkonnostní poplatek bude třeba uhradit jednou za rok zpětně ve lhůtě jednoho 

měsíce od konce příslušného referenčního období. V případě, že budou akcie během referenčního 

období odkoupeny, bude splatná (tj. bude krystalizovat) částka ve výši výkonnostního poplatku 

zahrnutá do čisté hodnoty aktiv na akcii za příslušné odkoupené akcie v okamžiku odkupu, pokud 

výkonnost aktuální čisté hodnoty aktiv bez swingu na akciovou třídu za referenční období překročí 

výkonnost referenčního ukazatele příslušného podfondu / akciové třídy za stejné referenční 

období.  

Výpočet výkonnostního poplatku společně s nutným vypořádáním proběhne při každém výpočtu 

hodnoty čistých aktiv. Výkonnostní poplatek však bude krystalizovat až na konci referenčního 

období a za předpokladu, že budou během referenčního období odkoupeny akcie. V případě, že 

bude tato částka záporná, bude přenesena do dalšího referenčního období (metodologie na 

principu high water mark).  

Pokud se ke dni výpočtu bude výkonnost hodnoty čistých aktiv bez swingu akciové třídy nacházet 

nad výkonností referenčního ukazatele, bude odečten výkonnostní poplatek ve výši 15 % za 

všechny akciové třídy (viz kapitolu 2 „Přehled akciových tříd“) od rozdílu mezi výkonností hodnoty 

čistých aktiv bez swingu relevantní akciové třídy a výkonností hodnoty referenčního ukazatele (tj. 

relativní hodnoty) za stejné referenční období. Výkonnostní poplatek se vypočítává na základě akcií 

relevantní akciové třídy, které jsou právě v oběhu.  

Aby se předešlo pochybnostem, bude výkonnostní poplatek vyplacen z podfondu k datu platby 

také v případě negativní absolutní výkonnosti podfondu za předpokladu, že podfond překročil od 

předchozího data platby výkonnostního poplatku referenční ukazatel. 

Referenční ukazatel podfondu je MSCI EMU (NR) poskytovaný společností MSCI Limited, 

autorizovaným správcem referenčních ukazatelů zapsaným v rejstříku správců a referenčních 

ukazatelů vytvořeném a spravovaném úřadem ESMA v souladu s článkem 36 Směrnice 
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o referenčních ukazatelích. Referenční ukazatel bude použit u akciových tříd v EUR jako reference 

k výpočtu míry překonání výkonnosti. U zajištěných akciových tříd bude k výpočtu míry překonání 

výkonnosti použita příslušná zajištěná verze referenčního ukazatele v relevantní měně. 

Pokud nebude během tříletého období splatný žádný výkonnostní poplatek, bude v daný den při 

dalším výpočtu čisté hodnoty aktiv relativní high water mark vrácen zpět na čistou hodnotu aktiv 

bez swingu ke konci tříletého období („podmínky přenesení“). 

Výkonnostní poplatek je třeba uhradit, pokud jsou splněny tyto podmínky:  

(NAV na akcii) t – (hodnota indexu HR) t > 0  

Je-li splněna tato podmínka, platí následující:  

0,15 ([NAV t – (hodnota indexu HR) t] × počet akcií t)  

kde:  

NAV t = aktuální čistá hodnota aktiv bez swingu před započtením výkonnostního poplatku  

HR = překážková sazba  

t = aktuální datum výpočtu 

Hodnota indexu HR = hodnota referenčního ukazatele 

 

B. Změna názvu a struktury poplatků některých akciových tříd podfondu 

 

Představenstvo se také rozhodlo změnit názvy a strukturu poplatků následujících akciových tříd (dále jen 

„akciové třídy“) podfondu, jak je podrobně uvedeno v tabulce níže. V důsledku těchto změn názvů budou 

nové akciové třídy podléhat výkonnostní poplatku vypočítanému dle části III. 4. A. výše. 

 

Původní názvy akciových tříd Nové názvy akciových tříd 

DB EUR  ISIN LU2066958112 DBP EUR ISIN LU2066958112 

EB EUR ISIN LU2066957908 EBP EUR ISIN LU2066957908 

IB EUR ISIN LU2066958203 IBP EUR ISIN LU2066958203 

UB EUR ISIN LU2066958039 UBP EUR ISIN LU2066958039 

 

 

Kromě toho rozhodlo představenstvo také o tom, že u výše zmíněných akciových tříd EB EUR a IB EUR 

sníží jejich maximální roční poplatek za obhospodařování z původně platných 0,90 % p.a. na novou hodnotu 

0,70 % p.a. a u akciové třídy UB EUR sníží její maximální roční poplatek za obhospodařování z původně 

platných 1,50 % p.a. na novou hodnotu 1,20 % p.a.. 

 

VI. Tímto také oznamujeme akcionářům fondu Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity 

Fund (bude přejmenován na Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund) (dále jen 

„podfond“), že se představenstvo rozhodlo změnit seznam podfondů, u kterých je investiční manažer 

povinen brát v úvahu konkrétní faktory týkající se životního prostředí, společnosti a správních záležitostí 

(„ESG“) při investičním rozhodování, a to tak, že byl přidán podfond, který je nyní také spravován s ohledem 

na konkrétní faktory ESG podle kapitoly 4 „Investiční politika“ prospektu společnosti (dále jen „prospekt“).  

 

Představenstvo se také rozhodlo změnit zvláštní část podfondu v kapitole 23 „Podfondy“ prospektu, aby byl 

uveden konkrétní odkaz do části „Investiční principy“, která uvádí, že tento podfond je nyní spravován 

s přihlédnutím k určitým faktorům ESG. 

 

Oznamujeme také akcionářům podfondu, že se představenstvo rozhodlo změnit zvláštní část podfondu 

v kapitole 23 „Podfondy“ prospektu a část „Investiční principy“, aby odrážely následující změnu týkající se 

referenčního ukazatele podfondu: 

 

Původní referenční ukazatel podfondu Nový referenční ukazatel podfondu 

MSCI EMU (NR) MSCI EMU ESG Leaders (NR) 

 

VII. Oznamujete také akcionářům fondu Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund, který 

bude přejmenován na Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund 

(dále jen „podfond“), že se představenstvo rozhodlo změnit zvláštní část podfondu, a zejména části 

„Investiční cíle“, aby odrážely tuto změnu názvu referenčního ukazatele, k níž došlo po uzavření transakce 

strategického partnerství mezi společností Thomson Reuters a soukromou kapitálovou společností 

Blackstone Group: 

 

Původní název referenčního ukazatele podfondu  Nový název referenčního ukazatele podfondu 

Thomson Reuters Global Convertible Bond Focus (TR)  Refinitiv Thomson Reuters Global Convertible Bond Focus 

(TR)  
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VIII. Oznamujeme také akcionářům fondu Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund, že se 

představenstvo rozhodlo u akciových tříd X1B USD, X1BH CHF a X1BH EUR snížit jejich maximální roční 

poplatek za obhospodařování z původně platných 1,92 % p.a. na novou hodnotu 0,90 % p.a.. 

 

IX. Dále oznamujeme akcionářům níže uvedených podfondů (dále jen „podfondy“), že se představenstvo 

rozhodlo změnit kapitolu 23 „Podfondy“ prospektu takovým způsobem, aby bylo pozměněno znění v části 

„Investiční cíl“ u podfondů v souladu s otázkami a odpověďmi ESMA k referenčním ukazatelům, jak je 

uvedeno níže: 

 

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund 

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (12/16). 

Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží 

jako vodítko k sestavování portfolia. Kapitálové cenné 

papíry podfondu budou z větší části součástí referenčního 

ukazatele a jejich váha bude od něj odvozována. Investiční 

manažer bude dle svého uvážení zvyšovat nebo snižovat 

zastoupení určitých složek referenčního ukazatele a může 

investovat do společností nebo sektorů nezařazených do 

referenčního ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních 

investičních příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost 

podfondu se od referenčního ukazatele podstatně odchýlí. 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (12/16). 

Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží 

jako vodítko k sestavování portfolia. Referenční ukazatel 

byl vybrán, protože odráží investiční sféru podfondu, 

a proto je vhodný k porovnávání výkonnosti. 

Kapitálové cenné papíry podfondu budounemusí 

nezbytně být z větší části součástí referenčního ukazatele 

a jejich váha od něj nemusí být odvozována. 

Investiční manažer se bude dle svého uvážení 

podstatným způsobem odchylovat od vah určitých 

složek referenčního ukazatele a ve velké míře 

investovat do zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 

složek referenčního ukazatele a může investovat do 

společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 

ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 

příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se 

od referenčního ukazatele podstatně odchýlí. 

 

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund  

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele Bloomberg Commodity Index (TR). Podfond je 

spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia. Expozice podfondu budou z větší 

části vztahovány k referenčnímu ukazateli a jejich váha 

bude od něj odvozována. Investiční manažer bude dle 

svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 

složek referenčního ukazatele a může investovat do 

sektorů nezařazených do referenčního ukazatele, bude-li 

chtít využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze 

očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního 

ukazatele významně odchýlí. 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele Bloomberg Commodity Index (TR). Podfond je 

spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia. Expozice podfondu nebudou 

nezbytně z větší části vztahovány k referenčnímu 

ukazateli a jejich váha nebude od něj nezbytně 

odvozována. Investiční manažer se bude dle svého uvážení 

významným způsobem odchylovat od vah určitých 

složek referenčních ukazatelů a významnězvyšovat 

nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního 

ukazatele a může investovat do společností nebo sektorů 

nezařazených do referenčního ukazatele, bude-li chtít 

využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze 

očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního 

ukazatele významně odchýlí. 

 

Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund 

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI Italy 10/40 (NR). Podfond je spravován 

aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia a jako základ k nastavení míry 

rizika. Kapitálové cenné papíry podfondu budou z větší 

části součástí referenčního ukazatele a jejich váha bude 

podobná. Investiční manažer bude dle svého uvážení 

zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých složek 

referenčního ukazatele a může investovat do společností 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI Italy 10/40 (NR). Podfond je spravován 
aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 
k sestavování portfolia a jako základ k nastavení míry rizika 

a/nebo k měření výkonnostního poplatku. Kapitálové 
cenné papíry podfondu budou z větší části součástí 

referenčního ukazatele, nebo a budou mít obdobnou váhu 

odvozenou , jako má referenční ukazatel.od referenčního 

ukazatele. Investiční manažer bude do jisté míry dle 

svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 
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nebo sektorů nezařazených do referenčního ukazatele, 

bude-li chtít využít konkrétních investičních příležitostí. 

Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se od 

referenčního ukazatele v omezené míře odchýlí. 

složek referenčního ukazatele a v menší míře může 

investovat do společností nebo sektorů nezařazených do 
referenčního ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních 

investičních příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost 

podfondu se od referenčního ukazatele v omezené míře 

odchýlímůže v omezené míře odchýlit. 

 

Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund 

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI World ESG Leaders (NR). Podfond je 

spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu 

budou z větší části součástí referenčního ukazatele a jejich 

váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude dle 

svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 

složek referenčního ukazatele a může investovat do 

společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 

ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 

příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se 

od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI World ESG Leaders (NR). Podfond je 

spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia a jako základ k nastavení míry 

rizika a/nebo k měření výkonnostního poplatku. 

Kapitálové cenné papíry podfondu nebudou nezbytně 

z větší části součástí referenčního ukazatele a jejich váha 

od něj nemusí být odvozována. Investiční manažer se bude 

dle svého uvážení významným způsobem odchylovat 

od vah určitých složek referenčních ukazatelů 

a významně zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 
složek referenčního ukazatele a může investovat do 

společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 
ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 
příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se 

od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

 

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund 

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI World ESG Leaders (NR). Podfond je 

spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu 

budou z větší části součástí referenčního ukazatele a jejich 

váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude dle 

svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 

složek referenčního ukazatele a může investovat do 

společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 

ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 

příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se 

od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI World ESG Leaders (NR). Podfond je 

spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia a jako základ k nastavení míry 

rizika a/nebo k měření výkonnostního poplatku. 

Kapitálové cenné papíry podfondu nebudou nezbytně 

z větší části součástí referenčního ukazatele a jejich váha 

od něj nemusí být odvozována. Investiční manažer se bude 

dle svého uvážení významným způsobem odchylovat 

od vah určitých složek referenčních ukazatelů 

a významně zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 

složek referenčního ukazatele a může investovat do 

společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 

ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 

příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se 

od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

 

Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund 

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI World ESG Leaders (NR). Podfond je 

spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu 

budou z větší části součástí referenčního ukazatele a jejich 

váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude dle 

svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 

složek referenčního ukazatele a může investovat do 

společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 

ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 

příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se 

od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI World ESG Leaders (NR). Podfond je 
spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia a jako základ k nastavení míry 

rizika a/nebo k měření výkonnostního poplatku. 

Kapitálové cenné papíry podfondu nebudou nezbytně 

z větší části součástí referenčního ukazatele a jejich váha 

od něj nemusí být odvozována. Investiční manažer se bude 

dle svého uvážení významným způsobem odchylovat 

od vah určitých složek referenčních ukazatelů 

a významně zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 
složek referenčního ukazatele a může investovat do 

společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 
ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 

příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se 

od referenčního ukazatele významně odchýlí. 
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Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund 

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI Europe (NR) in EUR. Podfond je 

spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu 

budou z větší části součástí referenčního ukazatele a jejich 

váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude dle 

svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 

složek referenčního ukazatele a může investovat do 

společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 

ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 

příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se 

od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 
ukazatele MSCI Europe (NR) in EUR. Podfond je 

spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia. Referenční ukazatel byl vybrán, 

protože odráží investiční sféru podfondu, a proto je 

vhodný k porovnávání výkonnosti. Kapitálové cenné 

papíry podfondu nebudou nezbytně z větší části součástí 
referenčního ukazatele a jejich váha od něj nemusí být 

odvozována. Investiční manažer se bude dle svého uvážení 

významným způsobem odchylovat od vah určitých 

složek referenčních ukazatelů a významně zvyšovat 
nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního 
ukazatele a může investovat do společností nebo sektorů 

nezařazených do referenčního ukazatele, bude-li chtít 

využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze 

očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního 

ukazatele významně odchýlí. 

 

Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund (bude přejmenován na Credit Suisse (Lux) 

Eurozone Quality Growth Equity Fund) 

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI EMU (NR). Podfond je spravován aktivně. 

Referenční ukazatel slouží jako vodítko k sestavování 

portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu budou z větší 

části součástí referenčního ukazatele a jejich váha bude 

od něj odvozována. Investiční manažer bude dle svého 

uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých složek 

referenčního ukazatele a může investovat do společností 

nebo sektorů nezařazených do referenčního ukazatele, 

bude-li chtít využít konkrétních investičních příležitostí. 

Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se od 

referenčního ukazatele podstatně odchýlí. 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI EMU ESG Leaders (NR). Podfond je 

spravován aktivně. Referenční ukazatel byl vybrán, 

protože odráží investiční sféru podfondu, a proto je 

vhodný k porovnávání výkonnosti. Kapitálové cenné 

papíry podfondu nemusí být nezbytně z větší části 

součástí referenčního ukazatele a jejich váha od něj 

nemusí být odvozována. Investiční manažer se bude dle 

svého uvážení podstatným způsobem odchylovat od 

vah určitých složek referenčních ukazatelů 

a investovat ve velké míře zvyšovat nebo snižovat 

zastoupení určitých složek referenčního ukazatele a může 

investovat do společností nebo sektorů nezařazených do 

referenčního ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních 
investičních příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost 

podfondu se od referenčního ukazatele podstatně odchýlí. 

 

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund (bude přejmenován na Credit Suisse 

Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund) 

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele Thomson Reuters Global Convertible Bond 

Focus (TR). Podfond je spravován aktivně. Referenční 

ukazatel 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 manažer bude dle svého 

uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých složek 

referenčního ukazatele a může investovat do dluhopisů 

nezařazených do referenčního ukazatele, bude-li chtít 

využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze 

očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního 

ukazatele podstatně odchýlí. 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele Thomson Reuters Refinitiv Global Convertible 
Bond Focus (TR). Podfond je spravován aktivně. 

Referenční ukazatel slouží jako vodítko k sestavování 

portfolia. Referenční ukazatel byl vybrán, protože 

odráží investiční sféru podfondu, a proto je vhodný 

k porovnávání výkonnosti. Expozice podfondu, pokud 

jde o dluhopisy, nebude nezbytně z větší části 

vztahována k referenčnímu ukazatelibude z větší části 
vztahována k referenčnímu ukazateli a její váha bude od 

něj odvozovánaa její váha od něj nemusí být odvozována. 

Investiční manažer se bude dle svého uvážení 

podstatným způsobem odchylovat od vah určitých 

složek referenčního ukazatele a ve velké míře 

investovat do zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 

složek referenčního ukazatele a může investovat do 

dluhopisů nezařazených do referenčního ukazatele, bude-li 

chtít využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze 
očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního 

ukazatele podstatně odchýlí. 
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Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund 

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI World (NR). Podfond je spravován 

aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu 

budou z větší části součástí referenčního ukazatele a jejich 

váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude dle 

svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 

složek referenčního ukazatele a může investovat do 

společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 

ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 

příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se 

od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 
ukazatele MSCI World (NR). Podfond je spravován 

aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia. Referenční ukazatel byl vybrán, 

protože odráží investiční sféru podfondu, a proto je 

vhodný k porovnávání výkonnosti. Kapitálové cenné 

papíry podfondu nebudou nezbytně z větší části součástí 
referenčního ukazatele a jejich váha od něj nemusí být 

odvozována. Investiční manažer se bude dle svého uvážení 

významným způsobem odchylovat od vah určitých 

složek referenčních ukazatelů a významně zvyšovat 
nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního 
ukazatele a může investovat do společností nebo sektorů 

nezařazených do referenčního ukazatele, bude-li chtít 

využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze 

očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního 

ukazatele významně odchýlí. 

 

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund 

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI World (NR). Podfond je spravován 

aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu 

budou z větší části součástí referenčního ukazatele a jejich 

váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude dle 

svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 

složek referenčního ukazatele a může investovat do 

společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 

ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 

příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se 

od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI World (NR). Podfond je spravován 

aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia. Referenční ukazatel byl vybrán, 

protože odráží investiční sféru podfondu, a proto je 

vhodný k porovnávání výkonnosti. Kapitálové cenné 

papíry podfondu nebudou nezbytně z větší části součástí 

referenčního ukazatele a jejich váha od něj nemusí být 

odvozována. Investiční manažer se bude dle svého uvážení 

významným způsobem odchylovat od vah určitých 

složek referenčních ukazatelů a významně zvyšovat 

nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního 

ukazatele a může investovat do společností nebo sektorů 

nezařazených do referenčního ukazatele, bude-li chtít 

využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze 

očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního 

ukazatele významně odchýlí. 

 

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund 

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI World (NR). Podfond je spravován 

aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu 

budou z větší části součástí referenčního ukazatele a jejich 

váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude dle 

svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 

složek referenčního ukazatele a může investovat do 

společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 

ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 

příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se 

od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI World (NR). Podfond je spravován 

aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia. Referenční ukazatel byl vybrán, 

protože odráží investiční sféru podfondu, a proto je 

vhodný k porovnávání výkonnosti. Kapitálové cenné 

papíry podfondu nebudou nezbytně z větší části součástí 

referenčního ukazatele a jejich váha od něj nemusí být 
odvozována. Investiční manažer se bude dle svého uvážení 

významným způsobem odchylovat od vah určitých 

složek referenčních ukazatelů a významně zvyšovat 

nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního 
ukazatele a může investovat do společností nebo sektorů 

nezařazených do referenčního ukazatele, bude-li chtít 
využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze 
očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního 

ukazatele významně odchýlí. 
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Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund 

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI Japan (NR). Podfond je spravován 

aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu 

budou z větší části součástí referenčního ukazatele a jejich 

váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude dle 

svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 

složek referenčního ukazatele a může investovat do 

společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 

ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 

příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se 

od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 
ukazatele MSCI Japan (NR). Podfond je spravován 

aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia. Referenční ukazatel byl vybrán, 

protože odráží investiční sféru podfondu, a proto je 

vhodný k porovnávání výkonnosti. Kapitálové cenné 

papíry podfondu nebudou nezbytně z větší části součástí 
referenčního ukazatele a jejich váha od něj nemusí být 

odvozována. Investiční manažer se bude dle svého uvážení 

významným způsobem odchylovat od vah určitých 

složek referenčních ukazatelů a významně zvyšovat 
nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního 
ukazatele a může investovat do společností nebo sektorů 

nezařazených do referenčního ukazatele, bude-li chtít 

využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze 

očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního 

ukazatele významně odchýlí. 

 

Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund 

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI World ESG Leaders (NR). Podfond je 

spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu 

budou z větší části součástí referenčního ukazatele a jejich 

váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude dle 

svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 

složek referenčního ukazatele a může investovat do 

společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 

ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 

příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se 

od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 
ukazatele MSCI World ESG Leaders (NR). Podfond je 

spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia a jako základ k nastavení míry 

rizika a/nebo k měření výkonnostního poplatku. 

Kapitálové cenné papíry podfondu nebudou nezbytně 

z větší části součástí referenčního ukazatele a jejich váha 
od něj nemusí být odvozována. Investiční manažer se bude 

dle svého uvážení významným způsobem odchylovat 

od vah určitých složek referenčních ukazatelů 

a významně zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 

složek referenčního ukazatele a může investovat do 
společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 

ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 
příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se 

od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

 

Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund 

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI World ESG Leaders (NR). Podfond je 

spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu 

budou z větší části součástí referenčního ukazatele a jejich 

váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude dle 

svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 

složek referenčního ukazatele a může investovat do 

společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 

ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 

příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se 

od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele MSCI World ESG Leaders (NR). Podfond je 
spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia a jako základ k nastavení míry 

rizika a/nebo k měření výkonnostního poplatku. 

Kapitálové cenné papíry podfondu nebudou nezbytně 

z větší části součástí referenčního ukazatele a jejich váha 
od něj nemusí být odvozována. Investiční manažer se bude 

dle svého uvážení významným způsobem odchylovat 

od vah určitých složek referenčních ukazatelů 

a významně zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 

složek referenčního ukazatele a může investovat do 
společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 
ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 

příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se 

od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

 

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund 

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos indexu MDAX 

(NR) Index. Podfond je spravován aktivně. Referenční 

ukazatel slouží jako vodítko k sestavování portfolia a jako 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos indexu MDAX 

(NR) Index. Podfond je spravován aktivně. Referenční 

ukazatel slouží jako vodítko k sestavování portfolia a jako 
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základ k nastavení míry rizika. Kapitálové cenné papíry 

podfondu budou z větší části součástí referenčního 

ukazatele a jejich váha bude podobná. Investiční manažer 

bude dle svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení 

určitých složek referenčního ukazatele a může investovat 

do společností nebo sektorů nezařazených do 

referenčního ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních 

investičních příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost 

podfondu se od referenčního ukazatele v omezené míře 

odchýlí. 

základ k nastavení míry rizika a/nebo k měření 

výkonnostního poplatku. Kapitálové cenné papíry 

podfondu budou z větší části součástí referenčního 

ukazatele a, nebo budou mít obdobnou váhu, jako má 

referenční ukazatel. odvozenou od referenčního 

ukazatele. Investiční manažer bude do jisté míry dle 

svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 

složek referenčního ukazatele a může v menší míře 

investovat do společností nebo sektorů nezařazených do 

referenčního ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních 

investičních příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost 

podfondu se od referenčního ukazatele v omezené míře 

odchýlímůže v omezené míře odchýlit. 

 

Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund 

 

Původní znění referenčního ukazatele Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele ZKB Swiss Small Cap Index. Podfond je 

spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia a jako základ k nastavení míry 

rizika. 

Kapitálové cenné papíry podfondu budou z větší části 

součástí referenčního ukazatele a jejich váha bude 

podobná. Investiční manažer bude dle svého uvážení 

zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých složek 

referenčního ukazatele a může investovat do společností 

nebo sektorů nezařazených do referenčního ukazatele, 

bude-li chtít využít konkrétních investičních příležitostí. 

Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se od 

referenčního ukazatele v omezené míře odchýlí. 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního 

ukazatele ZKB Swiss Small Cap Index. Podfond je 

spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 

k sestavování portfolia a jako základ k nastavení míry rizika 

a/nebo k měření výkonnostního poplatku. Kapitálové 

cenné papíry podfondu budou z větší části součástí 

referenčního ukazatele a jejich váha bude podobnábude 

od něj odvozována. Investiční manažer bude do jisté 

míry dle svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení 

určitých složek referenčního ukazatele a může v menší 

míře investovat do společností nebo sektorů 

nezařazených do referenčního ukazatele, bude-li chtít 

využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze 

očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního 

ukazatele v omezené míře odchýlímůže v omezené míře 

odchýlit. 

 

X. Akcionářům fondu Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund (dále jen „podfond“) tímto 

dále oznamujeme, že se představenstvo rozhodlo změnit zvláštní část podfondu, a zejména části „Investiční 

principy“, prohlášením, že v důsledku odchodu Spojeného království z Evropské unie („brexit“) již podfond 

nesplňuje francouzský plán osobního majetku („plan d'épargne en actions“ či „PEA“).  

 

XI. Na závěr tímto oznamujeme tímto akcionářům fondu Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return 

Equity Fund (dále jen „podfond“), konkrétně akciových tříd BH a DAPH, že se představenstvo rozhodlo, 

že budou veškeré zajištěné třídy v podfondu zajištěny na úrovni portfolia. Z toho důvodu došlo u všech 

akciových tříd ke změně názvu, a to nahrazením značky „PH“ pro zajištěné na úrovni portfolia značkou „H“ 

pro „zajištěné“. Dále došlo ke změně v kapitole 5 „Investice do fondu CS Investment Funds 2“, části i. 

„Obecné informace o akciích“ prospektu a také zvláštní části podfondu v kapitole 23 prospektu, aby 

odrážely tuto změnu. 

 

Akcionáři, kteří s výše uvedenými změnami nesouhlasí, mohou odkoupit své akcie bez poplatku do 

13. ledna 2021, před relevantním rozhodným datem. Tyto změny vstupují v platnost 14. ledna 2021. 

 

Oznamujeme akcionářům, že jakmile výše uvedené změny vstoupí v platnost, bude možno v sídle 

společnosti získat v souladu s ustanoveními prospektu nový prospekt společnosti, sdělení klíčových 

informací pro investory (KIID), poslední výroční a pololetní zprávy a společenskou smlouvu. 

 

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

 

Lucemburk, 11. prosince 2020 

 

 

Představenstvo 

 

 


