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Lucemburk, 16. září 2016  

 

 

Informace pro podílníky 

 

 

 

 

CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A. 

společnost typu société anonyme 

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 14 
společnosti typu fonds commun  

de placement 

(dále jen „Fond“) 

 

 

 Podílníkům podfondů „Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund“, 

podfondu CS Investment Funds 14, (dále jen „Zanikající podfond“) a „Credit Suisse 

(Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund“,  podfondu CS Investment 

Funds 14, (dále jen „Nástupnický podfond“) se tímto oznamuje, že Řídící společnost 

rozhodla o sloučení příslušných tříd podílů Zanikajícího podfondu s  odpovídajícími 

třídami podílů Nástupnického podfondu v souladu s článkem 1 (20) a) a ustanoveními 

článku 8 lucemburského zákona o subjektech kolektivního investování ze dne 17. 

prosince 2010, v platném znění, na základě převodu veškerého obchodního jmění 

(majetku a závazků) s účinností k 15. září 2016. 

Směnný kurz pro převod tříd podílů Zanikajícího podfondu na třídy podílů 

Nástupnického podfondu, které nebyly odkoupeny do 15:00 hod. (středoevropského 

času) dne 7. září 2016, vycházel z hodnoty čistých aktiv vyčíslené dne 15. září 2016 
dle závěrečných cen ke dni 14. září 2016, jak je uvedeno níže: 

Zanikající podfond 

CS Investment Funds 14 

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund 

Třída 
(měna) 

 

ISIN 

 

Valor 

 

Čistá hodnota aktiv 

A (CHF) LU0061315221 415448 86,879844 

B (CHF) LU0061315650 415450 134,075748 

EB (CHF) LU0535912991 11660301 111,539284 

IB (CHF) LU0788916616 18700141 1.008,555941 

UA (CHF) LU1144401244 26377240 98,144414 

UB (CHF) LU1144401327 26377255 99,744714 

 

Nástupnický podfond 

CS Investment Funds 14 

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund 

Třída 
(měna) 

 

ISIN 

 

Valor 

 

Čistá hodnota aktiv 

A (CHF) LU0155951675 1498944 88,937014 

B (CHF) LU0155952053 1498946 116,223522 

EB (CHF) LU0535913619 11660395 1.037,925895 

IB (CHF) LU0155952566 1498948 1.067,359351 

UA (CHF) LU1144399679 26364770 97,404967 

UB (CHF) LU1144399752 26364961 99,569562 
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Podílníkům se dává na vědomí, že nejnovější verze prospektu a příslušné sdělení 

klíčových informací CS Investment Funds 14 a nejnovější výroční a pololetní zprávy 

a manažerské předpisy Fondu jsou bezplatně k dispozici nebo k vyžádání v sídle Řídící 

společnosti a na internetové stránce www.credit-suisse.com. 

Podílníkům se doporučuje, aby se informovali o případných daňových povinnostech v 

souvislosti s výše uvedeným sloučením, které jim mohou vzniknout v zemi, ve které 

mají sídlo nebo domicil, nebo které jsou občany. 

Řídící společnost 

 

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

