
 
 

  

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.  
Sídlo: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg: B 72.925 

(„Řídicí společnost“) 

 
jednající svým jménem a na účet 
 

CS Investment Funds 14 
Fonds commun de placement 

 („Fond“) 

 

 

Informace pro podílníky 

 

 

CS Investment Funds 14 

Oznámení podílníkům fondu CS Investment Funds 14 

 

 

1. Podílníkům fondu CS Investment Funds 14 – Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (pro účely tohoto 

bodu dále jen „Podfond“) tímto oznamujeme, že Představenstvo Řídicí společnosti se rozhodlo uskutečnit řadu korporátních 

úkonů vedoucích v konečném důsledku k likvidaci Podfondu, které lze shrnout takto: 

 

V prvním kroku, bude Podfond přeměněn na podřízený fond, a proto bude formou nepeněžitého vkladu investovat nejméně 

85 % svých celkových aktiv do fondu Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund, podfondu CS Investment 

Funds 1 (dále jen „Cílový fond“). 

 

Ve druhém kroku ihned po dokončení prvního kroku proběhne likvidace Podfondu. V důsledku takové likvidace Podílníci 

Podfondu obdrží akcie Cílového fondu a stanou se tak akcionáři Cílového fondu.  

 

Úplné podrobnosti o těchto změnách jsou uvedeny níže: 

 

1. Změna Investičního cíle a investiční politiky Podfondu 

 

Představenstvo Fondu se rozhodlo změnit Investiční cíl a investiční politiku Podfondu. V souladu s těmito změnami bude 

Podfond pokračovat ve strategii master-feeder (nadřízený fond-podřízený fond) prostřednictvím investování nejméně 

85 % svých celkových aktiv do Cílového fondu.  

 

Cílový fond je podfond CS Investment Funds 1, subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, s 

právní formou investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (société d’investissement à capital variable, SICAV), podle 

části I zákona ze dne 17. prosince 2010. Fond a CS Investment Funds 1 jsou oba řízeny společností Credit Suisse 

Fund Management S.A. a jmenovaly společnost Credit Suisse (Luxembourg) S.A. svým depozitářem a Credit Suisse 

Fund Services (Luxembourg) S.A. svým centrálním správcem. 

 

Investiční cíl a zásady Podfondu a Investiční cíl a zásady Cílového fondu v nové znění jsou uvedeny níže:  

 

Investiční cíl a investiční politika Podfondu 

Cílem tohoto Podfondu je dosáhnout pravidelného výnosu zajištěného proti inflaci v EUR (referenční měna). 

Za účelem dosažení svého investičního cíle Podfond realizuje strategii master-feeder. Nejméně 85 % celkových aktiv 

Podfondu bude investováno do fondu Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund, podfondu CS Investment 

Funds 1 (dále jen „Cílový fond“). 

CS Investment Funds 1 je subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, s právní formou investiční 

společnosti s proměnlivým kapitálem (société d’investissement à capital variable, SICAV), podle části I zákona ze dne 

17. prosince 2010. Fond jmenoval Credit Suisse Fund Management S.A. svou řídicí společností.  

Podfond může držet až 15 % svých celkových čistých aktiv v likvidních aktivech ve všech volně směnitelných měnách 

ve formě vkladů na viděnou a termínovaných vkladů u prvotřídních finančních institucí a nástrojů peněžního trhu, které 

nemají charakter převoditelných cenných papírů a jejichž splatnost nepřekročí 12 měsíců. 

Podfond má stejný investiční cíl jako Cílový fond. 
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Investiční zásady Cílového fondu 

Cílový fond má stejný investiční cíl jako Podfond. 

Nejméně dvě třetiny celkových aktiv Cílového fondu jsou celosvětově investovány do inflačně indexovaných dluhových 

nástrojů, dluhopisů (včetně dluhopisů s pevnou sazbou, inflačně indexovaných dluhopisů, dluhopisů s nulovým kuponem, 

krytých dluhopisů, vládních a polovládních dluhopisů), obligací (včetně obligací s pohyblivým úročením), podobných 

cenných papírů s pevným či pohyblivým úročením (včetně cenných papírů vydaných na diskontní bázi) střední až vysoké 

kvality (rating je minimálně „BBB-“ podle Standard & Poor‘s nebo „Baa3“ podle Moody‘s, nebo dluhových nástrojů, 

které vykazují obdobnou dlouhodobou úvěrovou kvalitu podle názoru Řídicí společnosti.  

Cílový fond může také investovat až 20 % svých čistých aktiv do cenných papírů zajištěných aktivy (ABS) a cenných 

papírů zajištěných hypotékami (MBS). 

 Za účelem diverzifikovat spektrum dlužníků, umožnit flexibilní řízení durace a zajistit inflační rizika na trzích bez 

indexovaných dluhových cenných papírů může být ochrana proti inflaci konstruována synteticky. 

Synteticky konstruované zajištění proti inflaci je vytvořeno zajištěním inflačního rizika pomocí inflačních swapů s 

prvotřídními finančními institucemi, které se specializují na tento typ transakcí. Kombinací nominálních dluhopisů a 

inflačního swapu vzniká syntetický dluhový nástroj vázaný na inflaci. Inflační swapy chrání před inflačním rizikem stejným 

způsobem jako inflačně indexované dluhové nástroje, zejména prostřednictvím nahrazení očekávané míry inflace 

skutečnou mírou.  

Pokud v dané měně není dostatek zajišťovacích nástrojů nebo jsou podmínky pro měnové zajištění z hlediska nákladů 

nevýhodné, je měnové riziko zajišťovaných instrumentů ponecháno otevřené. 

V takových případech může Cílový fond použít rovněž zajišťovací nástroje v jiných měnách, pokud je pravděpodobné, že 

tyto měny a zajišťovaná aktiva budou vystavena podobné volatilitě. 

 

Podílové listy Podfondu budou investovány do následujících tříd akcií Cílového fondu: 

 

PODFOND CÍLOVÝ FOND 

CS Investment Funds 14 
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund 

CS Investment Funds 1 
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund 

 Třída 

(Měna) 

Maximální 
odměna za 

řízení (roční) 

Poplatek 
za správu 

(podle 
KIID) 

Syntetický 

ukazatel 

rizik a 

odměny 

Výkon-

nostní 

poplatek 

Třída akcií 

(Měna) 

Maximální 

odměna za 

řízení 

(roční) 

Poplatek 
za správu 

(podle 
KIID)* 

Syntetický 

ukazatel 

rizik a 

odměny 

Výkonnost-

ní poplatek 

A EUR 1,00 % 1,15 % 3 
netýká 

se 
AH EUR 1,00 % 1,05 % 3 netýká se 

B EUR 1,00 % 1,15 % 3 
netýká 

se 
BH EUR 1,00 % 1,05 % 3 netýká se 

EB EUR 0,50 % 0,48 % 3 
netýká 
se 

EBH EUR 0,60 % 0,40 % 3 netýká se 

IB EUR 0,50 % 0,65 % 3 
netýká 
se 

IBH EUR 0,60 % 0,60 % 3 netýká se 

UA EUR 0,75 % 0,75 % 3 
netýká 
se 

UAH EUR 0,75 % 0,70 % 3 netýká se 

UB EUR 0,75 % 0,75 % 3 
netýká 
se 

UBH EUR 0,75 % 0,70 % 3 netýká se 

* Hodnota poplatku za správu vychází z odhadovaných výdajů. 
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Cílový fond je vhodný pro investory, kteří usilují o efektivní investici do dluhopisů a chtějí se chránit před inflačními riziky. 

To umožňuje investorům svěřit časově náročný úkol výběru a sledování cenných papírů týmu kvalifikovaných odborníků. 

Cílový fond se dobře hodí pro diverzifikaci portfolia. 

Podílníci by měli vzít na vědomí, že uvedené odměny za řízení a poplatky za správu Podfond odrážejí situaci před úpisem 

cenných papírů formou nepeněžitého vkladu. Po dobu trvání struktury master-feeder nebude účtována žádná odměna 

za řízení na úrovni Podfond kromě odměny za řízení účtované na úrovni Cílového fondu. Kromě toho Podfond ani Cílový 

fond neúčtují výkonnostní poplatek. 

 

Fond pověřil PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, jako 

nezávislého auditora vydáním stanoviska k nepeněžitému vkladu a počtu vydaných podílových listů jako protihodnotu 

tohoto nepeněžitého vkladu.  

Komise pro dohled nad finančním sektorem, Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF, Luxembourg, 

schválila investici Podfondu do Cílového fondu. 

 

Změny provedené v Prospektu vstoupí v platnost ke dni 25. července 2016. K tomuto datu bude Podfond investovat 

téměř výhradně do podílových listů Cílového fondu.  

 

Podílníci, kteří nesouhlasí s výše uvedenými změnami, mohou své Podílové listy v Podfondu bezplatně odprodat do data 

20. července 2016. 

 

2. Likvidace CS Investment Funds 14 – Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund  

 

Proces likvidace Podfondu bude zahájen dne 25. července 2016. 

 

Úpisy Podílových listů v Podfondu budou přijímány do 15:00 SEČ, přičemž datum tohoto oznámení je 20. června 2016.   

Avšak Podílové listy mohou být odprodány bezplatně do data 20. července 2016. V Podfondu bude vytvořena rezerva 

na veškeré nesplacené závazky a závazky, které vzniknou ve vztahu k likvidaci. 

 

Fond jmenoval PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, 

nezávislým auditorem pověřeným vydáním stanoviska k Podílovým listům Podfondu, které budou zrušeny v důsledku 

likvidace Podfondu.  

 

Čisté výnosy z likvidace Podfond budou rozděleny Podílníkům dne 25. července 2016. 

 

Po ukončení likvidace musí být účetní záznamy a knihy Podfondu archivovány u Credit Suisse Fund Services 

(Luxembourg) S.A. po dobu pěti let. 

 

Veškeré náklady na právní, poradenské a administrativní služby spojené s přípravou a provedením změn podle bodů (1) 

a (2) výše hradí Credit Suisse Fund Management S.A., a to s výjimkou auditorských odměn, které budou hrazeny z 

Podfondu. 

 

V důsledku změn uvedených v bodech (1) a (2) výše budou Podílníkům Podfondu přiděleny akcie v Cílovém fondu a stanou 

se akcionáři Cílového fondu k datu 25. července 2016, přičemž následně získají hlasovací práva v Cílovém fondu. Podílníci 

by měli vzít na vědomí výsledné rozdíly v poplatcích za správu (jak jsou uvedeny ve výše uvedené tabulce). Doporučujeme, 
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aby se podílníci informovali o možných daňových dopadech výše uvedených změn v zemi, jejíž jsou občany, kde mají pobyt či 

bydliště. 

 

Kromě toho by Podílníci měli vzít na vědomí, že počet akcií v Cílovém fondu, které obdrží následně po likvidaci na základě 

úpisu cenných papírů formou nepeněžitého vkladu, nemusí nutně odpovídat počtu Podílových listů, které drželi v Podfondu, 

ale závisí na počtu akcií v Cílovém fondu v držení Podfondu v době jeho likvidace. Následně po likvidaci nebudou Podílové 

listy nadále opravňovat Podílníky k výkonu jakýchkoli práv k Podfondu nebo Fondu.  

 

Po likvidaci na základě vydání cenných papírů Podfond “CS Investment Funds 14 – Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR 

Bond Fund” přestane existovat. 

 

2. Podílníkům fondu CS Investment Funds 14 – Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund (pro účely tohoto 

bodu dále jen „Podfond“) tímto oznamujeme, že Představenstvo Řídicí společnosti se rozhodlo uskutečnit řadu korporátních 

úkonů vedoucích v konečném důsledku k likvidaci Podfondu, které lze shrnout takto: 

 

V prvním kroku bude Podfond přeměněn na podřízený fond, a proto bude formou nepeněžitého vkladu investovat  nejméně 

85 % svých celkových aktiv do fondu Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund, podfondu CS Investment 

Funds 1 (dále jen „Cílový fond“). 

 

Ve druhém kroku ihned po dokončení prvního kroku proběhne likvidace Podfondu. V důsledku takové likvidace Podílníci 

Podfondu obdrží akcie Cílového fondu a stanou se tak akcionáři Cílového fondu.  

 

Úplné podrobnosti o těchto změnách jsou uvedeny níže: 

 

1. Změna Investičního cíle a investiční politiky Podfondu 

 

Představenstvo Fondu se rozhodlo změnit Investiční cíl a investiční politiku Podfondu. V souladu s těmito změnami bude 

Podfond pokračovat ve strategii master-feeder (nadřízený fond-podřízený fond) prostřednictvím investování nejméně 

85 % svých celkových aktiv do Cílového fondu.  

 

Cílový fond je podfond CS Investment Funds 1, subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, s 

právní formou investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (société d’investissement à capital variable, SICAV), podle 

části I zákona ze dne 17. prosince 2010. Fond a CS Investment Funds 1 jsou oba řízeny společností Credit Suisse 

Fund Management S.A. a jmenovaly společnost Credit Suisse (Luxembourg) S.A. svým depozitářem a Credit Suisse 

Fund Services (Luxembourg) S.A. svým centrálním správcem. 

 

Investiční cíl a zásady Podfondu a Investiční cíl a zásady Cílového fondu v nové znění jsou uvedeny níže:  

 
Investiční cíl a investiční politika Podfondu 

Cílem tohoto Podfondu je dosáhnout pravidelného výnosu zajištěného proti inflaci v USD (referenční měna). 

Za účelem dosažení svého investičního cíle Podfond realizuje strategii master-feeder. Nejméně 85 % celkových aktiv 

Podfondu bude investováno do fondu Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund, podfondu CS Investment 

Funds 1 (dále jen „Cílový fond“). 
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CS Investment Funds 1 je subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, s právní formou investiční 

společnosti s proměnlivým kapitálem (société d’investissement à capital variable, SICAV), podle části I zákona ze dne 

17. prosince 2010. Fond jmenoval Credit Suisse Fund Management S.A. svou řídicí společností.  

Podfond může držet až 15 % svých celkových čistých aktiv v likvidních aktivech ve všech volně směnitelných měnách 

ve formě vkladů na viděnou a termínovaných vkladů u prvotřídních finančních institucí a nástrojů peněžního trhu, které 

nemají charakter převoditelných cenných papírů a jejichž splatnost nepřekročí 12 měsíců. 

Podfond má stejný investiční cíl jako Cílový fond. 

 

Investiční zásady Cílového fondu 

Cílový fond má stejný investiční cíl jako Podfond. 

Nejméně dvě třetiny celkových aktiv Cílového fondu jsou celosvětově investovány do inflačně indexovaných dluhových 

nástrojů, dluhopisů (včetně dluhopisů s pevnou sazbou, inflačně indexovaných dluhopisů, dluhopisů s nulovým kuponem, 

krytých dluhopisů, vládních a polovládních dluhopisů), obligací (včetně obligací s pohyblivým úročením), podobných 

cenných papírů s pevným či pohyblivým úročením (včetně cenných papírů vydaných na diskontní bázi) střední až vysoké 

kvality (minimální rating „BBB-“ podle Standard & Poor‘s nebo „Baa3“ podle Moody‘s), nebo dluhových nástrojů, které 

vykazují obdobnou dlouhodobou úvěrovou kvalitu podle názoru Řídicí společnosti.  

Cílový fond může také investovat až 20 % svých čistých aktiv do cenných papírů zajištěných aktivy (ABS) a cenných 

papírů zajištěných hypotékami (MBS). 

 Za účelem diverzifikovat spektrum dlužníků, umožnit flexibilní řízení durace a zajistit inflační rizika na trzích bez 

indexovaných dluhových cenných papírů může být ochrana proti inflaci konstruována synteticky. 

Synteticky konstruované zajištění proti inflaci je vytvořeno zajištěním inflačního rizika pomocí inflačních swapů s 

prvotřídními finančními institucemi, které se specializují na tento typ transakcí. Kombinací nominálních dluhopisů a 

inflačního swapu vzniká syntetický dluhový nástroj vázaný na inflaci. Inflační swapy chrání před inflačním rizikem stejným 

způsobem jako inflačně indexované dluhové nástroje, zejména prostřednictvím nahrazení očekávané míry inflace 

skutečnou mírou.  

Pokud v dané měně není dostatek zajišťovacích nástrojů nebo jsou podmínky pro měnové zajištění z hlediska nákladů 

nevýhodné, je měnové riziko zajišťovaných instrumentů ponecháno otevřené. 

V takových případech může Cílový fond použít rovněž zajišťovací nástroje v jiných měnách, pokud je pravděpodobné, že 

tyto měny a zajišťovaná aktiva budou vystavena podobné volatilitě. 

 

Podílové listy Podfondu budou investovány do následujících tříd akcií Cílového fondu: 

 

PODFOND CÍLOVÝ FOND 

CS Investment Funds 14 

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund 

CS Investment Funds 1 

Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund 

 Třída 
(Měna) 

Maximální 

odměna za 
řízení (roční) 

Poplatek 

za správu 
(podle 
KIID) 

Syntetický 

ukazatel 

rizik a 

odměny 

Výkon-

nostní 

poplatek 

Třída akcií 
(Měna) 

Maximální 

odměna za 

řízení 

(roční) 

Poplatek 

za správu 
(podle 
KIID)* 

Syntetický 

ukazatel 

rizik a 

odměny 

Výkonnost-

ní poplatek 

A USD 1,00 % 1,16 % 3 
netýká 
se 

A USD 1,00 % 1,05 % 3 netýká se 

B USD 1,00 % 1,16 % 3 
netýká 
se 

B USD 1,00 % 1,05 % 3 netýká se 

EB USD 0,50 % 0,48 % 3 
netýká 

se 
EB USD 0,60 % 0,40 % 3 netýká se 

IB USD 0,50 % 0,66 % 3 
netýká 

se 
IB USD 0,60 % 0,60 % 3 netýká se 
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UA USD 0,75 % 0,76 % 3 
netýká 

se 
UA USD 0,75 % 0,70 % 3 netýká se 

UB USD 0,75 % 0,76 % 3 
netýká 

se 
UB USD 0,75 % 0,70 % 3 netýká se 

* Hodnota poplatku za správu vychází z odhadovaných výdajů. 

 

Cílový fond je vhodný pro investory, kteří usilují o efektivní investici do dluhopisů a chtějí se chránit před inflačními riziky. 

To umožňuje investorům svěřit časově náročný úkol výběru a sledování cenných papírů týmu kvalifikovaných odborníků. 

Cílový fond se dobře hodí pro diverzifikaci portfolia. 

Podílníci by měli vzít na vědomí, že uvedené odměny za řízení a poplatky za správu Podfondu odrážejí situaci před 

úpisem cenných papírů formou nepeněžitého vkladu. Po dobu trvání struktury master-feeder nebude účtována žádná 

odměna za řízení na úrovni Podfondu kromě odměny za řízení účtované na úrovni Cílového fondu. Kromě toho Podfond 

ani Cílový fond neúčtují výkonnostní poplatek. 

 

Fond pověřil PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, jako 

nezávislého auditora vydáním stanoviska k nepeněžitému vkladu a počtu vydaných podílových listů jako protihodnotu 

tohoto nepeněžitého vkladu.  

 

Komise pro dohled nad finančním sektorem, Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF, Luxembourg, 

schválila investici Podfondu do Cílového fondu. 

 

Změny provedené v Prospektu vstoupí v platnost ke dni 25. července 2016. K tomuto datu bude Podfond investovat 

téměř výhradně do podílových listů Cílového fondu.  

 

Podílníci, kteří nesouhlasí s výše uvedenými změnami, mohou své Podílové listy v Podfondu bezplatně odprodat do data 

20. července 2016. 

 

2. Likvidace CS Investment Funds 14 – Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund  

 

Proces likvidace Podfondu bude zahájen dne 25. července 2016. 

 

Úpisy Podílových listů v Podfondu budou přijímány do 15:00 SEČ, přičemž datum tohoto oznámení je 20. června 2016.   

 

Avšak Podílové listy mohou být odprodány bezplatně do data  20. července 2016. V Podfondu bude vytvořena rezerva 

na veškeré nesplacené závazky a závazky, které vzniknou ve vztahu k likvidaci. 

 

Fond jmenoval PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, 

nezávislým auditorem pověřeným vydáním stanoviska k Podílovým listům Podfondu, které budou zrušeny v důsledku 

likvidace Podfondu.  

 

Čisté výnosy z likvidace Podfondu budou rozděleny Podílníkům dne 25. července 2016. 

 

Po ukončení likvidace musí být účetní záznamy a knihy Podfondu archivovány u Credit Suisse Fund Services 

(Luxembourg) S.A. po dobu pěti let. 

 



 
 

  

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.  
Sídlo: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg: B 72.925 

(„Řídicí společnost“) 

 
jednající svým jménem a na účet 
 

CS Investment Funds 14 
Fonds commun de placement 

 („Fond“) 
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CS Investment Funds 14 

Veškeré náklady na právní, poradenské a administrativní služby spojené s přípravou a provedením změn podle bodů (1) 

a (2) výše hradí Credit Suisse Fund Management S.A., a to s výjimkou auditorských odměn, které budou hrazeny z 

Podfondu. 

 

V důsledku změn uvedených v bodech (1) a (2) výše budou Podílníkům Podfondu přiděleny akcie v Cílovém fondu a stanou 

se akcionáři Cílového fondu k datu 25. července 2016, přičemž následně získají hlasovací práva v Cílovém fondu. Podílníci 

by měli vzít na vědomí výsledné rozdíly v poplatcích za správu (jak jsou uvedeny ve výše uvedené tabulce). Doporučujeme, 

aby se podílníci informovali o možných daňových dopadech výše uvedených změn v zemi, jejíž jsou občany, kde mají pobyt či 

bydliště. 

 

Kromě toho by Podílníci měli vzít na vědomí, že počet akcií v Cílovém fondu, které obdrží následně po likvidaci na základě 

úpisu cenných papírů formou nepeněžitého vkladu, nemusí nutně odpovídat počtu Podílových listů, které drželi v Podfondu, 

ale závisí na počtu akcií v Cílovém fondu v držení Podfondu v době jeho likvidace. Následně po likvidaci nebudou Podílové 

listy nadále opravňovat Podílníky k výkonu jakýchkoli práv k Podfondu nebo Fondu.  

 

Po likvidaci na základě vydání cenných papírů Podfond “CS Investment Funds 14 – Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD 

Bond Fund” přestane existovat. 

 

 

 

Jakmile výše uvedené změny vstoupí v platnost, Podílníci mohou v sídle Řídicí společnosti obdržet nový prospekt Fondu, 

poslední výroční a pololetní zprávy a zakladatelskou smlouvu v souladu s ustanoveními prospektu. Tyto dokumenty jsou k 

dispozici také na adrese www.credit-suisse.com. 

Kromě toho je možné v sídle Řídicí společnosti v souladu s ustanoveními prospektu získat prospekt Cílových fondů, sdělení 

klíčových informací pro investora (Key Investor Information Document, KIID), poslední výroční a pololetní zprávy a zakladatelskou 

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

 

Luxembourg, dne 20. června 2016 

 

 

Představenstvo 

 

 

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

