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CS Investment Funds 1 
investiční společnost s proměnlivým kapitálem  

podle lucemburského práva  
se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk 
zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 131404 

(dále jen „Společnost“) 

 

 
1. Akcionářům podfondu Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund (pro účely tohoto bodu dále jen „Podfond“) se 

tímto oznamuje, že představenstvo Společnosti rozhodlo o změně předpokládané míry pákového efektu Podfondu 

uvedené v prospektu, a to z osminásobku na patnáctinásobek celkové čisté hodnoty aktiv Podfondu. Tato změna má 

lépe zohlednit aktuální předpokládanou míru pákového efektu Podfondu a nevyplývá z žádné změny investičních cílů, 

principů, rizikového profilu nebo investiční strategie Podfondu, které zůstávají nezměněny.  

 

Informace o používání finančních derivátů a předpokládané míře pákového efektu Podfondu byly v této souvislosti 

doplněny do prospektu v části “Celková expozice” týkající se Podfondu. Aktualizovány byly rovněž investiční principy pro 

upřesnění, že Podfond může ve velkém měřítku používat širokou škálu finančních derivátů. 

 

2. Akcionářům podfondu Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund (pro účely tohoto bodu dále jen „Podfond“) se 

tímto oznamuje, že představenstvo Společnosti pro účely rozšíření správy portfolia rozhodlo stanovit v prospektu, že 

Podfond může (pod podmínkou dodržení „Investičních omezení“ uvedených v odstavci 3 kapitoly 6) držet čisté dlouhé 

a čisté krátké pozice na základě derivátových kontraktů navázaných na akciové indexy (kapitálové opce a nástroje 

futures) a indexy volatility nebo jakékoli jiné vhodné finanční indexy dle SKIPCP, a to až do výše 30 % svých aktiv. 

Podfond může uzavírat pouze futures kontrakty obchodované na burze nebo na jiném regulovaném trhu přístupném 

veřejnosti s domicilem v zemi OECD. 

 

Představenstvo Společnosti dále rozhodlo o změně způsobu výpočtu celkové expozice Podfondu ze závazkové metody 

na metodu měření relativní hodnoty v riziku (VaR), s předpokládanou mírou pákového efektu ve výši cca trojnásobku 

celkové čisté hodnoty aktiv Podfondu. 

 

3. Akcionářům Společnosti se tímto oznamuje, že představenstvo Společnosti rozhodlo o změně kapitoly 13 “Valná 

hromada” prospektu pro upřesnění, že pozvánky na všechny valné hromady budou vlastníkům akcií na jméno zasílány 

doporučenou poštou na adresy uvedené v seznamu akcionářů nejméně osm kalendářních dnů před konáním příslušné 

valné hromady.  

 

Akcionáři Společnosti, kteří nesouhlasí se změnami uvedenými v bodě 2 výše, mají možnost odkoupit své akcie bez poplatku 

do 17. října 2016. Všechny změny nabývají účinnosti dne 18. října 2016. 

 

Akcionářům se dává na vědomí, že poté, co výše uvedené změny nabudou účinnosti, bude nový prospekt Společnosti, 

sdělení klíčových informací a společenská smlouva v souladu s ustanoveními prospektu k dispozici v sídle Společnosti nebo 

na internetové adrese www.credit-suisse.com. 

 

Lucemburk, 16. září 2016 

 

Představenstvo 

 
 

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

