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CS Investment Funds 2 

investiční společnost  

s proměnlivým kapitálem,  

založená podle lucemburského práva, 

 

se sídlem 5, rue Jean Monnet,  

L-2180 Lucemburk,  

zapsaná v lucemburském obchodním 

rejstříku pod č.: B 124019 

 

(dále jen „Společnost“) 

 

Akcionářům Společnosti se tímto oznamuje, že představenstvo Společnosti (dále jen 

„Představenstvo“) rozhodlo o aktualizaci profilu investora následujících podfondů (pro 

účely tohoto odstavce dále jen „Podfondy“), jak je uvedeno níže: 

 

Podfondy  Původní profil investora  Nový profil investora 

Credit Suisse (Lux) 

Global Dividend 

Plus Equity Fund 

Podfond je vhodný pro investory se 

zájmem podílet se na ekonomickém 
vývoji globálního trhu vlastního 

kapitálu. Společnosti jsou vybírány bez 
ohledu na svou tržní kapitalizaci 
(mikro, malé, středně velké či velké) 

nebo orientaci na specifickou 
geografickou oblast nebo sektor. To 
může vést ke koncentraci z hlediska 

příslušné geografické oblasti a/nebo 
sektoru. 

Investice se zaměřují na akcie, jejichž 
hodnota může podléhat velké 

fluktuaci, investoři by proto měli mít 

střednědobý až dlouhodobý investiční 

horizont.  

Podfond je vhodný pro investory 

s tolerancí pro vysoce rizikové 
investice s dlouhodobým 

výhledem a se zájmem investovat 
na globální úrovni do široce 
diverzifikovaného portfolia 

akciových cenných papírů. 

Credit Suisse (Lux)  

Global Property 

Total Return Equity 

Fund 

Podfond je vhodný pro akcionáře 

s dlouhodobým investičním 

horizontem, schopné akceptovat 
velkou fluktuaci čisté hodnoty aktiv 

svých akcií.  

Podfond je vhodný pro investory 

s tolerancí pro vysoce rizikové 

investice s dlouhodobým 
výhledem a se zájmem investovat 

na globální úrovni do široce 
diverzifikovaného portfolia 
akciových cenných papírů v 

sektoru nemovitostí. 

Credit Suisse (Lux)  

Global Security 

Equity Fund 

Podfond je vhodný pro investory se 
zájmem o účast ve společnostech 

nabízejících produkty a služby v oblasti 
environmentální bezpečnosti, IT 

bezpečnosti, ochrany zdraví, dopravní 

bezpečnosti a trestní ochrany.  
Pro investory se zájmem o vyváženou, 

širokou a diverzifikovanou expozici vůči 

společnostem působícím zejména v 

oblasti informačních technologií, 

zdravotnictví či průmyslu. 
Pro investory se zájmem o vyváženou, 
širokou a diverzifikovanou expozici vůči 

společnostem působícím v uvedených 

sektorech.  
Investice se zaměřují na akcie, jejichž 

hodnota může podléhat velké 
fluktuaci, investoři by proto měli mít 

střednědobý až dlouhodobý investiční 
horizont. 

Podfond je vhodný pro investory 
s tolerancí pro vysoce rizikové 

investice s dlouhodobým 
výhledem a se zájmem investovat 

na globální úrovni do široce 

diverzifikovaného portfolia 
akciových cenných papírů. 

Lucemburk 

18. března 2019 

Informace pro akcionáře 
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Výše uvedené změny nabývají účinnosti k datu zveřejnění. 

 

Akcionářům se dává na vědomí, že poté, co výše uvedené změny nabudou účinnosti, 

bude nový prospekt Společnosti, sdělení klíčových informací, poslední výroční a pololetní 

zprávy a společenská smlouva k dispozici v sídle Společnosti v souladu s příslušnými 

ustanoveními prospektu. 

 

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

 

Lucemburk, 18. března 2019 

 

 

Představenstvo 

 

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

