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Investiční společnost s proměnným 

základním kapitálem registrovaná dle 

zákonů Lucemburska 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lucemburk 

R.C.S. Lucembursko B 131.404 

 

(dále jen „společnost“) 

 

Podílníkům všech podfondů společnosti (pro účely tohoto odstavce dále jen „podfondy”) se 

tímto oznamuje, že představenstvo společnosti v souladu s kapitolou 23 prospektu, 

„Podfondy“, rozhodlo o změně oddílu „Investiční cíl“ v informačních listech jednotlivých 

podfondů tak, aby upravené znění odpovídalo novelizovanému znění dokumentu ESMA Q&A 

o referenčních ukazatelích, a to následovně: 

 
Název podfondu Nové znění ustanovení o referenčních ukazatelích 

Credit Suisse (Lux) 
Global Inflation 

Linked Bond Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonávat výkonnost referenčního ukazatele Bloomberg 
Barclays World Inflation-Linked 1-10Y (měnové zajištění v USD). Jedná se o 
aktivně spravovaný podfond. Referenční ukazatel slouží jako vodítko pro sestavování 

portfolia a jako východisko pro nastavení míry rizikovosti. Expozice podfondu, pokud 
jde o dluhopisy, bude z převážné části vztahována k referenčnímu ukazateli a bude 
mít podobnou váhu. Investiční správce může za účelem využití konkrétních 

investičních příležitostí podle svého uvážení investovat do dluhopisů, které nejsou 
součástí referenčního ukazatele. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se od 
referenčního ukazatele v omezené míře odchýlí. 

 
Credit Suisse (Lux) 
High Yield USD 

Bond Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonávat výkonnost referenčního ukazatele ICE 
BofAML US High Yield Constr. (TR). Jedná se o aktivně spravovaný podfond. 

Referenční ukazatel slouží jako vodítko pro sestavování portfolia. Expozice 
podfondu, pokud jde o dluhopisy, bude z větší části vztahována k referenčnímu 
ukazateli a její váha bude od něj odvozována. Investiční správce může za účelem 

využití konkrétních investičních příležitostí podle svého uvážení investovat do 
dluhopisů, které nejsou součástí referenčního ukazatele. Proto lze očekávat, že 
výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

 

 
Výše uvedené změny nabývají účinnosti dnem 9. prosince 2019.  

 

Oznamujeme podílníkům, že jakmile výše uvedené změny nabydou účinnosti, bude možno v 

sídle společnosti získat v souladu s ustanoveními prospektu nový prospekt společnosti, 

dokument Klíčové informace pro investory (KIID), poslední výroční a pololetní zprávy a 

stanovy společnosti.  

 

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

 

 

Lucemburk, 9. prosince 2019 

 
Představenstvo 

 
 

 

Lucemburk 

9. prosinec 2019 

Informace pro podílníky  

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

