
 
 
CS Investment Funds 4  Oznámení Akcionářům 
investiční společnost s proměnlivým kapitálem dle lucemburského práva  
se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk  
zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 134.528   
(dále jen „Společnost“)  
 
 
 
 
Jak již bylo uvedeno v oznámení ze dne 23. prosince 2015, představenstvo Společnosti v nejlepším zájmu Akcionářů rozhodlo o 
zrušení podfondu Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund (dále jen „Podfond“), protože vzhledem k stabilním a 
pravidelným odkupům nelze Podfond nadále řádně spravovat v nejlepším zájmu Akcionářů.    
 
Jak bylo rovněž oznámeno, ve fázi likvidace do 12:00 dne 21. března 2016 budou příkazy k odkupu nadále přijímány a 
vyřizovány v souladu s podmínkami stávajícího Prospektu a principy rovného zacházení se všemi Akcionáři.  
 
Akcionáři by zejména měli vzít na vědomí, že pokud v jakémkoli kalendářním čtvrtletí celková čistá hodnota příkazů k odkupu 
(včetně celkové čisté hodnoty úpisů za příslušné čtvrtletí) přesáhne 20% čisté hodnoty aktiv z celkové počáteční čisté hodnoty 
aktiv Podfondu ze začátku příslušného kalendářního čtvrtletí, může být čistá hodnota aktiv Podfondu stanovena na základě 
poptávkových cen (namísto jakéhokoli fixního spreadu) přiměřeně nabízených účastníkům trhu. 
 
Představenstvo Společnosti tímto informuje Akcionáře, že celková čistá hodnota příkazů k odkupu (včetně celkové čisté 
hodnoty úpisů za příslušné čtvrtletí) přesáhla 20% čisté hodnoty aktiv z celkové počáteční čisté hodnoty aktiv Podfondu ze 
začátku příslušného kalendářního čtvrtletí a čistá hodnota aktiv Podfondu bude od data tohoto oznámení stanovena na základě 
poptávkových cen. 
 
 
Lucemburk, 22. ledna 2016  
 
Představenstvo Společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ISIN 
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  B USD Capitalisation  USD  LU0337322282  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  BH CHF Capitalisation  CHF  LU0337322522  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  BH EUR Capitalisation  EUR  LU0337322878  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  EB USD Capitalisation  USD  LU1043183638  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  EBH CHF Capitalisation  CHF  LU1038299415  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  IBH EUR Capitalisation  EUR  LU0337323256  

 


