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CS Investment Funds 1 

Investiční společnost s variabilním 

kapitálem podle lucemburského práva 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lucembursko 

R.C.S. Lucemburk B 131.404 

 

(dále jen „Společnost“) 

1. Tímto oznamujeme akcionářům společnosti , že od tohoto dne bude FX 

zajišťovacímu agentu (společnost Credit Suisse Asset Management 

(Switzerland) Ltd.) splatný roční FX zajišťovací poplatek ve výši až 0,10 % ročně. 

FX zajišťovací poplatek bude účtován za třídy alternativních měn všech podfondů 

společnosti, kromě fondu Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond . Kapitola 

2 „Investiční fondy CS 1 – Shrnutí tříd akcií“ prospektu bude změněna a bude 

uvádět příslušné třídy akcií. Kapitola 5 „Investování do investičních fondů CS 1“ 

a kapitola 9 „Výdaje a daně“ prospektu budou také změněny tak, aby odrážely 

výše uvedené.  

 

2. Tímto oznamujeme všem akcionářům společnosti, že představenstvo společnosti 

(„představenstvo“) rozhodlo o změně části ii „Výdaje“ kapitoly 9 „Výdaje a daně“ 

prospektu tak, aby bylo zřejmé, že veškeré licenční poplatky splatné 

poskytovatelům indexů ponese společnost. 

 

3. Tímto oznamujeme akcionářům společnosti, že představenstvo rozhodlo o změně 

profilu investora následujících podfondů (pro účely této části „podfond”) 

následovně: 

 

Podfond Starý profil investora Nový profil investora 

Credit Suisse (Lux)  
Global Inflation 

Linked Bond Fund 

Tento podfond je vhodný pro investory, 
kteří hledají nákladově efektivní klíčovou 
investici do obligací a přejí si chránit se 

před rizikem inflace. Umožňuje 
investorům svěřit časově náročnou úlohu 
výběru a monitorování cenných papírů 

týmu kvalifikovaných odborníků. Tento 
podfond je dobře vhodný pro diverzifikaci 
portfolia. 

 

Tento podfond je vhodný pro 
investory s nízkou tolerancí 
vůči riziku a se střednědobým 

horizontem, kteří chtějí 
investovat do široce 
diverzifikovaného portfolia 

dluhových cenných papírů. 
 

Credit Suisse (Lux)  
High Yield USD 

Bond Fund 

Tento podfond je vhodný pro investory s 

dlouhodobým výhledem a s tolerancí vůči 
riziku, kteří se chtějí přímo účastnit široce 
diverzifikovaného portfolia obligací za 

účelem využití potenciálu nabízeného 
kapitálovým trhem s vysokým výnosem a 
dosáhnout tak vyšších výnosů, než by 

bylo normálně dosaženo investicemi do 
tradičních obligací. I když jsou rizika 
snížena širokým rozptylem investice mezi 

mnoho emitentů a několik odvětví, 
expozice do segmentu s vysokým 
výnosem vyžaduje větší stupeň snášení 

rizika. 
 

Tento podfond je vhodný pro 

investory s vysokou tolerancí 
vůči riziku a se střednědobým 
horizontem, kteří chtějí 

investovat do široce 
diverzifikovaného portfolia 
dluhových cenných papírů v 

odvětví s vysokým výnosem. 
 

 

Příslušní akcionáři společnosti, kteří nesouhlasí se změnami popsanými v bodech 1 

a 2 výše, mohou odkoupit své akcie bez poplatků do 31. července 2019 před 

příslušnou uzávěrkou. 

 

Veškeré změny nabývají účinnosti dne 1. srpna 2019. 
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Tímto akcionářům oznamujeme, že jakmile uvedené změny vstoupí v platnost, bude 

možné 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 budou k dispozici také na stránkách www.credit-suisse.com. 

 

V Lucemburku v pátek 28. června 2019 

 

 

Představenstvo 

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

