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Lucemburk, 4. prosince 2020  

 

Informace pro podílníky 
 

 
 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.  

Sídlo: 5 rue Jean Monnet, 

L-2180 Lucemburk 

v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 72.925 

 

(dále jen „správní společnost“) 

 

jednající vlastním jménem a jménem 

 

CS Investment Funds 14 

Podílové fondy 

 

v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem K673 

(dále jen „fond“) 

 

I. Tímto oznamujeme podílníkům fondu, že se představenstvo správní společnosti (dále jen 

„představenstvo“) rozhodlo změnit kapitolu 2 „Přehled podílových tříd“, a to konkrétně poznámky pod 

čarou (4) a (5) týkající se definice podílové třídy D, jak je uvedeno níže: 

 

 Původní znění Nové znění 

Poznámka 

pod čarou 

(4) 

Podíly třídy DA, DAH, DB a DBH mohou 
získat pouze ti investoři, kteří podepsali 
smlouvu o diskreční správě aktiv, jak ji 

definuje správní společnost, s dceřinou 
společností společnosti Credit Suisse 

Group AG. Dále mohou s předchozím 

souhlasem správní společnosti získat podíly 

třídy DA, DAH, DB a DBH institucionální 

investoři, kteří podepsali smlouvu 
o poskytování poradenských služeb či jinou 

podobnou smlouvu, jak je definuje správní 

společnost, s dceřinou společností 

společnosti Credit Suisse Group AG. 
 

Podíly třídy DA, DAH, DB a DBH mohou investoři 
získat pouze na základě schválené smlouvy 
o diskreční správě aktiv s dceřinou společností 

společnosti Credit Suisse Group AG. Podíly třídy 
DA, DAH, DB a DBH mohou získat také 

institucionální investoři, a to na základě schválené 

smlouvy s dceřinou společností společnosti Credit 

Suisse Group AG. Smlouvy splňující požadavky na 

tyto podílové třídy určuje správní společnost. 

 

Poznámka 

pod čarou 

(5) 

U podílů třídy DA, DAH, DB a DBH není 

účtován poplatek za obhospodařování, ale 

pouze celkový poplatek za správní služby, 
který je hrazen správní společnosti 
a zahrnuje všechny poplatky a výdaje 

s výjimkou poplatků splatných depozitní 

bance, a to ve výši od 0,03 % p.a. do 

0,15 % p.a. 

U podílů třídy DA, DAH, DB a DBH není účtován 

poplatek za obhospodařování, ale pouze poplatek 

za správní služby, který fond hradí správní 
společnosti a zahrnuje všechny poplatky a výdaje 
popsané v kapitole 9 „Výdaje a daně“, a to ve výši 

nepřesahující 0,35 % p.a. Další poplatky budou 

účtovány přímo investorovi za předpokladu, že byla 

mezi investorem a příslušným subjektem 
společnosti Credit Suisse Group AG uzavřena 
samostatná smlouva. 

 

Tímto také oznamujeme podílníkům fondu, že se představenstvo rozhodlo promítnout tyto změny do 

kapitoly 5 prospektu „Investice do fondu CS Investment Funds 14“ v částech „Podílové třídy určené 

konkrétním typům investorů“ a iii. „Odkup podílů“. 
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II. Dále tímto oznamujeme podílníkům fondu, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 7 „Rizikové 

faktory“ tak, aby bylo přidáno nové zřeknutí se odpovědnosti za rizika v souvislosti s investicemi v Indii. 

 

III. Dále tímto oznamujeme podílníkům fondu, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 9 prospektu 

„Výdaje a daně“, a to zejména část „ii. Výdaje“, za účelem provedení změny části j) na seznamu výdajů fondu 

následujícím způsobem: 

 

Původní znění Nové znění 

Náklady na přípravu, vklad a zveřejnění manažerských 

předpisů a dalších dokumentů týkajících se fondu, 

včetně upozornění na registraci, sdělení klíčových 

informací pro investory, prospektů či memorand pro 

všechny orgány státní správy a burzy (včetně místních 

spolků obchodníků s cennými papíry), které jsou 

povinné v souvislosti s fondem nebo nabídkou podílů; 

náklady na tisk a distribuci výročních a pololetních zpráv 

pro podílníky ve všech požadovaných jazycích, společně 

s náklady na tisk a distribuci všech ostatních zpráv 

a dokumentů, které jsou požadované podle příslušných 

právních předpisů nebo předpisů výše uvedených 

orgánů; případné licenční poplatky hrazené 

poskytovatelům indexů; veškeré poplatky hrazené 

poskytovatelům systémů řízení rizik nebo 

poskytovatelům dat pro tyto systémy řízení rizik, které 

správní společnost využívá pro účely plnění požadavků 

regulačních orgánů; náklady na vedení účetnictví 

a každodenní výpočet hodnoty čistých aktiv, která 

nesmí překročit 0,10 % p.a., náklady na sdělení 

podílníkům, včetně sdělení cen podílníkům, poplatky 

a náklady na auditory a právní poradce fondu, 

a všechny ostatní obdobné administrativní náklady 

a jiné náklady přímo vzniklé v souvislosti s nabídkou 

a prodejem podílů, včetně nákladů na vyhotovení kopií 

výše uvedených dokumentů či zpráv, které se používají 

v rámci marketingu podílů ve fondu. Mohou být 

účtovány také náklady na inzerci. 

Náklady na přípravu, vklad a zveřejnění manažerských 

předpisů a dalších dokumentů týkajících se fondu, 

včetně upozornění na registraci, sdělení klíčových 

informací pro investory, prospektů či memorand pro 

všechny orgány státní správy a burzy (včetně místních 

spolků obchodníků s cennými papíry), které jsou 

povinné v souvislosti s fondem nebo nabídkou podílů; 

náklady na tisk a distribuci výročních a pololetních zpráv 

pro podílníky ve všech požadovaných jazycích, společně 

s náklady na tisk a distribuci všech ostatních zpráv 

a dokumentů, které jsou požadované podle příslušných 

právních předpisů nebo předpisů výše uvedených 

orgánů; odměny členů představenstva a jejich 

přiměřené a doložené cestovní a hotovostní 

výdaje a pojistné (včetně pojištění 

ředitele/manažera) (u určitých akciových tříd 

může tyto poplatky zcela či částečně hradit 

správní společnost); případné licenční poplatky 

hrazené poskytovatelům indexů; veškeré poplatky 

hrazené poskytovatelům systémů řízení rizik nebo 

poskytovatelům dat pro tyto systémy řízení rizik, které 

správní společnost využívá pro účely plnění požadavků 

regulačních orgánů; náklady na vedení účetnictví 

a každodenní výpočet hodnoty čistých aktiv, která 

nesmí překročit 0,10 % p.a., náklady na sdělení 

podílníkům, včetně sdělení cen podílníkům, poplatky 

a náklady na auditory a právní poradce fondu, 

a všechny ostatní obdobné administrativní náklady 

a jiné náklady přímo vzniklé v souvislosti s nabídkou 

a prodejem podílů, včetně nákladů na vyhotovení kopií 

výše uvedených dokumentů či zpráv, které se používají 

v rámci marketingu podílů ve fondu. Mohou být 

účtovány také náklady na inzerci. 

 

IV. Dále oznamujeme podílníkům níže uvedených podfondů (dále jen „podfondy“), že se představenstvo 

rozhodlo změnit kapitolu 22 „Podfondy“ prospektu takovým způsobem, aby bylo pozměněno znění v části 

„Investiční cíl“ u podfondů v souladu s otázkami a odpověďmi ESMA k referenčním ukazatelům, jak je 

uvedeno níže: 

 

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund 

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos těchto referenčních 
ukazatelů:  
 

Podfond Referenční ukazatel 

Credit Suisse (Lux) Corporate 
Short Duration EUR Bond 
Fund  

Referenční ukazatel BofA ML 
EMU Corporates 1-3Y 

Credit Suisse (Lux) Corporate 
Short Duration CHF Bond 
Fund 

Referenční ukazatel SBI AAA-
BBB 1-3Y (TR) 

Credit Suisse (Lux) Corporate 
Short Duration USD Bond 

Referenční ukazatel ICE 
BofAML 1-3 Year US Corporate 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos těchto referenčních 
ukazatelů:  
 

Podfond Referenční ukazatel 

Credit Suisse (Lux) Corporate 
Short Duration EUR Bond 
Fund  

Referenční ukazatel BofA ML 
EMU Corporates 1-3Y 

Credit Suisse (Lux) Corporate 
Short Duration CHF Bond 
Fund 

Referenční ukazatel SBI AAA-
BBB 1-3Y (TR) 

Credit Suisse (Lux) Corporate 
Short Duration USD Bond 

Referenční ukazatel ICE 
BofAML 1-3 Year US Corporate 
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Podfondy jsou spravovány aktivně. Referenční ukazatele slouží 

jako vodítko k sestavování portfolia. Expozice podfondů, pokud 

jde o dluhopisy, bude z větší části vztahována k referenčnímu 

ukazateli a její váha bude od něj odvozována. Investiční manažer 

může dle svého uvážení investovat do dluhopisů nezařazených do 

referenčních ukazatelů, bude-li chtít využít konkrétních 

investičních příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost 

podfondů se od referenčních ukazatelů významně odchýlí. 

Podfondy jsou spravovány aktivně. Referenční ukazatele slouží 

jako vodítko k sestavování portfolia. Referenční ukazatele byly 

vybrány, protože odráží investiční sféru podfondů, a proto 

jsou vhodné k porovnávání výkonnosti. Expozice podfondů, 

pokud jde o dluhopisy, nebude z větší části nutně složkou 

referenčních ukazatelů, nebude k nim vztahována, ani z nich 

nebudou odvozovány příslušné váhy. Investiční manažer se může 

dle svého uvážení podstatným způsobem odchýlit dle svého 

uvážení podstatným způsobem odchýlí od vah určitých 

složek referenčního ukazatele a bude rozsáhle investovat 

do dluhopisů nezařazených do referenčních ukazatelů, bude-li 

chtít využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze 

očekávat, že výkonnost podfondů se od referenčních ukazatelů 

významně odchýlí. 

 

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund  

 

Původní znění referenčního ukazatele  Nové znění referenčního ukazatele 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčních ukazatelů 

SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) a SBI Foreign AAA-BBB 3-

5Y (TR). Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatele 

slouží jako vodítko k sestavování portfolia. Expozice podfondu, 

pokud jde o dluhopisy, bude z větší části vztahována 

k referenčním ukazatelům a její váha bude od nich odvozována. 

Investiční manažer může dle svého uvážení investovat do 

dluhopisů nezařazených do referenčních ukazatelů, bude-li chtít 

využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze očekávat, že 

výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele významně 

odchýlí. 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčních ukazatelů 

SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) a SBI Foreign AAA-BBB 3-

5Y (TR). Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatele 

slouží jako vodítko k sestavování portfolia. Referenční 

ukazatele byly vybrány, protože odráží investiční sféru 

podfondu, a proto jsou vhodné k porovnávání výkonnosti. 

Expozice podfondu, pokud jde o dluhopisy, nebude z větší 

části nutně složkou referenčních ukazatelů, nebude k nim 

vztahována, ani z nich nebudou odvozovány příslušné váhy. 

Investiční manažer může dle svého uvážení rozhodnout dle 

svého uvážení rozhodne o podstatné změně vah určitých 

složek referenčních ukazatelů a ve velké míře investovat 

do dluhopisů nezařazených do referenčních ukazatelů, bude-li 

chtít využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze 

očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčních ukazatelů 

podstatně významně odchýlí. 

 

V. Tímto oznamujeme podílníkům fondů Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond 

Fund, Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund a Credit Suisse (Lux) 

Corporate Short Duration USD Bond Fund (dále jen „podfondy“), že se představenstvo rozhodlo 

změnit část „Investiční cíl a investiční politika“ v dodatku podfondů v kapitole 22 „Podfondy“ prospektu tak, 

aby bylo stanoveno, že: 

 

 každý podfond může investovat až 10 % svých celkových čistých aktiv do cenných papírů krytých 

aktivy (ABS) a cenných papírů krytých hypotékami (MBS); a 

 cenné papíry neinvestičního stupně mohou představovat až 10 % celkových čistých aktiv každého 

podfondu. 

 

Navíc upozorňujeme podílníky podfondů, že původní část „Informace o specifických rizicích“ byla odstraněna 

a nahrazena novou částí „Informace o rizicích“ takto: 

 

Původní část „Informace o specifických rizicích“ Nová část „Informace o rizicích“ 

Jelikož tyto podfondy mohou investovat do dluhových 

nástrojů nižšího investičního stupně, podkladové 

dluhové nástroje mohou představovat větší riziko snížení 

hodnoty nebo mohou vykazovat větší riziko nesplacení 

než dluhové nástroje předních emitentů. Jako 

kompenzaci za vyšší stupeň rizika je nutné vnímat vyšší 

návratnost. 

Jedná se o velmi konzervativní podfondy, od kterých se 

očekává pomalý, avšak stabilní růst. Pokles ceny 

v ročním horizontu je nepravděpodobný. 

Rizika související s podfondy jsou dále popsána 

v kapitole 7 „Rizikové faktory“. Upozorňujeme 

potenciální investory, že kromě rizik uvedených 

v kapitole 7 „Rizikové faktory“ je potenciální návratnost 

cenných papírů emitentů na rozvíjejících se trzích 

obecně volatilnější než návratnost podobných cenných 

papírů emitovaných obdobnými emitenty v rozvinutých, 

industrializovaných zemích. Rozvojové země a rozvíjející 

se trhy jsou definovány jako země, které Světová banka 

nepovažuje za vysokopříjmové země. Pokud to uzná 

správní společnost za vhodné v dané investiční sféře 

podfondu, mohou být navíc za rozvojové země 

a rozvíjející se trhy považovány vysokopříjmové země, 

které jsou zahrnuty do finančního indexu rozvíjejících se 

trhů předního poskytovatele služeb. 
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VI. Na závěr tímto oznamujeme podílníkům všech podfondů tohoto fondu (dále jen „podfondy“), že se 

představenstvo rozhodlo změnit dodatky podfondů v kapitole 22 „Podfondy“ v zájmu ujasnění, že žádosti 

o úpis, odkup a konverzi musí být podány písemně centrálnímu správci nebo distributorovi pověřenému 

správní společností, aby tyto žádosti přijímal, a to do 15:00 (středoevropského času) v pracovní den před 

dnem ocenění v den, kdy jsou banky v Lucemburku otevřeny pro veřejnost. Žádosti o úpis, odkup a konverzi 

přijaté po tomto rozhodném času budou považovány za přijaté před 15:00 v následující pracovní den. Platba 

emisní ceny musí být provedena do jednoho pracovního dne po dni ocenění, k němuž byla emisní cena 

podílů určena. Platba výkupní ceny podílů musí být provedena do jednoho pracovního dne od výpočtu této 

ceny.  

 

Upozorňujeme podílníky, že tato změna se provádí pouze pro účely sjednocení dodatků podfondů s obecnou 

částí prospektu, protože tyto informace v dodatcích k podfondům chyběly, a nejedná se tedy o podstatnou 

změnu. 

 

Podílníci, kteří nesouhlasí se změnami uvedenými v bodech I., II., III., IV. a V. výše, mohou odkoupit svůj 

podíl bez poplatku do 4. ledna 2021 do 15:00 SEČ. 

 

Oznamujeme podílníkům, že jakmile výše uvedené změny vstoupí v platnost, bude možno v sídle správní 

společnosti získat v souladu s ustanoveními prospektu nový prospekt fondu, sdělení klíčových informací pro 

investory (KIID), poslední výroční a pololetní zprávy a manažerské předpisy. 

 

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

 

Lucemburk, 4. prosince 2020  

 

 

Představenstvo správní společnosti jménem fondu 

 

 

 


