
 

 

 

    

 

   
 

 
  

    

 

  

 

    

 

 

 

   

 

    

   

   

    

  

 

 

           

              

             

           

 

 

          

 

 

    

  

  

   

   

   

    

    

  

  

    

  

 

 

              

   

Lucemburk, 8. června 2020 

Informace pro akcionáře 
CS Investment Funds 2 

investiční společnost s variabilním kapitálem podle lucemburského práva 

5 rue Jean Monnet, 

L-2180 Lucemburk 

v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 124019 

(dále jen „společnost“) 

I. Tímto oznamujeme akcionářům následujících podfondů společnosti: 

 Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund 

(dále jen „podfondy“), 

že se představenstvo společnosti (dále jen „představenstvo“) rozhodlo změnit výčet podfondů, u kterých 

je investiční manažer povinen brát v úvahu konkrétní faktory týkající se životního prostředí, společnosti 
a správních záležitostí (dále jen „faktory ESG“) při investičním rozhodování, a to tak, že byly přidány 
podfondy, které jsou nyní spravovány s ohledem na konkrétní faktory ESG podle kapitoly 4 „Investiční 
politika“ prospektu společnosti (dále jen „prospekt“). 

Představenstvo se také rozhodlo změnit v kapitole 23 „Podfondy“ prospektu dodatky následujících 
podfondů: 

 Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund; a 

 Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund 

(dále jen „podfondy“), 

aby byl uveden konkrétní odkaz do části „Investiční principy“ dodatků podfondů, který uvádí, že podfondy 
jsou spravovány s přihlédnutím k určitým faktorům ESG. 
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II. Akcionáře společnosti tímto taktéž informujeme, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 6 

„Investiční omezení“ prospektu, a to zejména bod 5), v zájmu upřesnění, že správní společnost může účtovat 

také poplatek za obhospodařování u investic v cílových fondech považovaných za přidružené fondy a že 
z aktiv podfondů může být v souvislosti s cílovými fondy, které jsou v nich zahrnuty, nepřímo účtován 
výkonnostní poplatek. 

Celkový poplatek za obhospodařování na úrovni podfondu a cílového fondu u podfondů investujících více 
než 10 % celkových čistých aktiv do cílových fondů bude navíc uveden v dodatku k příslušným podfondům 

v kapitole 23 „Podfondy“ prospektu. V této souvislosti dojde ke změně části „Náklady spojené s investicemi 

do cílových fondů“ v kapitole 23 „Podfondy“ prospektu těchto podfondů: 
 Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD; 

 Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF; 

 Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF; a 

 Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF. 

III. Představenstvo se rozhodlo změnit kapitolu 9 „Výdaje a daně“ prospektu za účelem přidání nového 
nákladu, který ponese společnost (tj. „jakékoli poplatky agenturám, firmám nebo jiným institucím (zejména 

osobě zmocněné k účelům hlasování), které správní společnost využívá výhradně za účelem plnění 
regulačních požadavků“), a to od data platnosti směrnice o právech akcionářů II. 

IV. Představenstvo se rozhodlo změnit kapitolu 19 „Regulační prohlášení“ prospektu, a to konkrétně část 
o „Uplatnění hlasovacích práv“, a to od data platnosti směrnice o právech akcionářů II. 

V. Akcionáře společnosti tímto také informujeme, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 5 „Investice 
do fondu CS Investment Funds 2“, bod i) „Obecné informace o akciích“, část „Zajištěné akciové třídy“ 
prospektu, aby tak bylo možné provést částečné zajištění měnového rizika, jak je dále popsáno v bodě VIII 

níže. 

VI. Akcionáře podfondu Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund (dále jen „podfond“) tímto také 
informujeme, že se představenstvo rozhodlo změnit profil investora podfondu takto: 

Předchozí profil investora Nový profil investora 

Podfond je vhodný pro investory s vysokou tolerancí Podfond je vhodný pro investory s vysokou tolerancí 

k riziku a dlouhodobým výhledem, kteří chtějí globálně k riziku a dlouhodobým výhledem, kteří chtějí globální 

investovat do značně různorodého portfolia kapitálových investovat do značně různorodého portfolia kapitálových 
cenných papírů v sektoru zabezpečení. cenných papírů v sektoru zabezpečení a bezpečnosti. 

VII. Akcionáře podfondu Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund (dále jen „podfond“) tímto 
také informujeme, že se představenstvo rozhodlo změnit maximální hodnotu aktiv podfondu, která může 
podléhat TRS/CFD na 130 % (namísto původních 100 %) čistého hodnoty aktiv podfondu, a očekávané 
rozpětí takových TRS/CFD zůstane mezi 90 % a 115 % (namísto původních 85 % až 100 %), aby mohl 

investiční manažer držet krátkodobé pozice. 

VIII. Akcionáře podfondu Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (dále jen 

„podfond“) tímto také informujeme, že se představenstvo rozhodlo změnit dodatek podfondu v kapitole 23 

„Podfondy“ prospektu odstraněním textu o poměru německých daní ke kapitálu z části „Investiční principy“, 
který uváděl, že „podfond bude investovat více než 50 % hodnoty svých celkových aktiv do kvalifikovaných 

kapitálových nástrojů“, a přidáním prohlášení o částečném zajištění měnového rizika v části „Informace 
o rizicích“, v němž se uvádí, že u akciových tříd APH, BPH, CAPH, CBPH, DAPH, DBPH, EAPH, EBPH, 

IAPH, IAPH25, IBPH, IBPH25, MAPH, MBPH, UAPH, UAPH500, UBPH a UBPH500 bude riziko 

vyplývající z expozice různým měnám investic pouze částečně zajištěno na úrovni zhruba 80 % čisté hodnoty 
aktiv příslušné akciové třídy oproti měně příslušné akciové třídy. 
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IX. Akcionáře podfondů Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund, Credit Suisse (Lux) 

Edutainment Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD, Credit 

Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD a Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity 

Fund (dále jen „podfondy“) tímto také informujeme, že se představenstvo rozhodlo změnit vypořádací 
cyklus v části „Úpisy, odkup a konverze akcií“ příslušných dodatků podfondů v kapitole 23 „Podfondy“ 
prospektu uvedením, že emisní a výkupní cena bude nyní uhrazena jeden pracovní den po datu ocenění 
(namísto dvou pracovních dnů po datu ocenění). 

X. Akcionáře podfondu Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (dále jen „podfond“) dále 
informujeme, že došlo ke změně části „Investiční principy“ v dodatku podfondu v kapitole 23 „Podfondy“ 

prospektu takto: 

 uvádí se, že deriváty mohou zahrnovat futures a opce na kapitál; a 

 byl přidán text o poměru německých daní ke kapitálu, který uvádí, že „podfond bude investovat 

více než 50 % hodnoty svých celkových aktiv do kvalifikovaných kapitálových nástrojů“ pro účely 

německých daní. 

Představenstvo se dále rozhodlo změnit část „Výkonnostní poplatek“ dodatku podfondu v kapitole 23 

„Podfondy“ v zájmu stanovení konkrétního vzorce k výpočtu výkonnostního poplatku a ujasnit jednu větu 
takto: 

Zavedení vzorce k výpočtu Výkonnostní poplatek je třeba uhradit, pokud jsou splněny tyto podmínky: 

výkonnostního poplatku (NAV na akcii) t – (hodnota indexu HR) t > 0 
Je-li splněna tato podmínka, platí následující: 

0,15 ([NAV t – (hodnota indexu HR) t] × počet akcií t) 

kde: 
NAV t = aktuální čistá hodnota aktiv bez swingu před započtením výkonnostního 
poplatku 

HR = překážková sazba 
t = aktuální datum výpočtu 
Hodnota indexu HR = hodnota referenčního ukazatele 

Změna v části Kumulovaný výkonnostní poplatek bude třeba uhradit jednou za rok zpětně ve lhůtě 
„Výkonnostní poplatek“ jednoho měsíce od konce příslušného referenčního období. V případě, že budou akcie 

během referenčního období odkoupeny, bude splatná (tj. bude krystalizovat) částka ve 
výši výkonnostního poplatku zahrnutá do čisté hodnoty aktiv na akcii za příslušné 
odkoupené akcie v okamžiku odkupu, pokud procentuální nárůst v případě, že 
výkonnost aktuální čisté hodnoty aktiv bez swingu na akciovou třídu za 

referenční období překročí procentuální nárůst výkonnost referenčního ukazatele 
příslušného podfondu / akciové třídy za stejné referenční období. 

Výše uvedené úpravy byly provedeny pouze za účelem vyjasnění a nemají vliv na způsob výpočtu 
výkonnostního poplatku. 

XI. Akcionáře podfondu Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund (dále jen „podfondy“) tímto 
dále informujeme, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 23 „Podfondy“ prospektu a část „Investiční 
principy“ uvedením, že deriváty zahrnují futures a opce na kapitál, kapitálové cenné papíry a kapitálové 

indexy společností, které sídlí nebo vykonávají valnou část své obchodní činnosti globálně. 

XII. Dále oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo společnosti (dále jen 
„představenstvo“) rozhodlo změnit kapitolu 5 „Investice do fondu CS Investment Funds 2“ prospektu 
společnosti (dále jen „prospekt“) a konkrétněji část vii. o „Opatřeních k boji proti praní špinavých peněz“ 

a část viii. „Zakázané osoby, povinné zpětné odkupy a převody akcií“ s cílem zohlednit nedávný vývoj 

v oblasti právních předpisů. 

XIII. Dále oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo společnosti rozhodlo změnit znění 
o „německém zákoně o investiční dani“ na základě nedávného legislativního vývoje, který německý 
zákonodárce zahrnul do svého Jahressteuergesetz 2019. 
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XIV. Dále oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 2 „Přehled 
akciových tříd“, a to konkrétně poznámky pod čarou (4), (5) a (13), jak je uvedeno níže: 

Původní znění Nové znění 

Poznámka Akcie třídy DA, DAP, DAH, DAHP, Akcie třídy DA, DAP, DAH, DAHP, DAPH, DB, DBP, 
pod čarou DAPH, DB, DBP, DBH, DBHP a DBH, DBHP a DBPH mohou investoři získat pouze 
(4) DBPH 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 
společnosti získat akcie třídy DA, DAP, 

DAH, DAHP, DAPH, DB, DBP, DBH, 
DBHP a DBPH 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. 

na základě schválené smlouvy o diskreční správě aktiv 
s dceřinou společností společnosti Credit Suisse 
Group AG. Akcie 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 akciové třídy určuje správní společnost. 

Poznámka U akcií třídy DA, DAH, DAP, DAHP, U akcií třídy DA, DAH, DAPH, DB, DBH a DBPH je 
pod čarou DAPH, DB, DBH, DBP, DBHP a účtován poplatek za správní služby, který společnost 
(5) DBPH 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. 

hradí správní společnosti a zahrnuje všechny poplatky 
a výdaje popsané v kapitole 9 „Výdaje a daně“, a to ve 
výši od 0,03 % p.a. do 0,25 % p.a., ačkoli v určitých 
případech mohou být navíc účtovány transakční 

poplatky a poplatky korespondentů depozitní banky. 
Další poplatky budou účtovány přímo investorovi za 

předpokladu, že byla mezi investorem a příslušným 

subjektem společnosti Credit Suisse Group AG 
uzavřena samostatná smlouva. 

Poznámka U třídy DAP, DAHP, DAPH, DBP, U akcií třídy DAP, DAHP, DBP a DBHP je účtován 
pod čarou DBHP a DBPH není účtován poplatek poplatek za správní služby, který společnost hradí 
(13) 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., a výkonnostního poplatku 
splatného správní společnosti. 

správní společnosti a zahrnuje všechny poplatky a 
výdaje popsané v kapitole 9 „Výdaje a daně“, a to ve 
výši od 0,03 % p.a. do 0,25 % p.a., a výkonnostní 
poplatek splatný správní společnosti. 

Tímto také oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo rozhodlo promítnout tuto změnu do 
kapitoly 5 „Investice do fondu CS Investment Funds 2“ v částech „i. Obecné informace o akciích“ a „iii. 
Zpětný odkup akcií“. 

XV. Na závěr tímto oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 23 

„Podfondy“ prospektu, v níž uvádí nové znění části „Investiční cíl“ příslušných podfondů tak, aby bylo 
v souladu s novými otázkami a odpověďmi ESMA ohledně referenčních ukazatelů, jak je uvedeno níže: 

Název podfondu Nové znění referenčního ukazatele 

Credit Suisse (Lux) Asia 

Pacific Income Equity 

Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního ukazatele MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan (NR) (12/16). Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel 

slouží jako vodítko k sestavování portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu budou 
z větší části součástí referenčního ukazatele a jejich váha bude od něj odvozována. 
Investiční manažer bude dle svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých 
složek referenčního ukazatele a může investovat do společností nebo sektorů 
nezařazených do referenčního ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 
příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele 
podstatně odchýlí. 
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Credit Suisse (Lux) 

CommodityAllocation 

Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního ukazatele Bloomberg 
Commodity Index (TR). Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako 
vodítko k sestavování portfolia. Expozice podfondu budou z větší části vztahovány 
k referenčnímu ukazateli a jejich váha bude od něj odvozována. Investiční manažer 
bude dle svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního 
ukazatele a může investovat do sektorů nezařazených do referenčního ukazatele, 
bude-li chtít využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze očekávat, že 
výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Credit Suisse (Lux) Digital 

Health Equity Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního ukazatele MSCI World ESG 
Leaders (NR). Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 
k sestavování portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu budou z větší části součástí 
referenčního ukazatele a jejich váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude 
dle svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního 
ukazatele a může investovat do společností nebo sektorů nezařazených do 
referenčního ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních příležitostí. Proto 
lze očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Credit Suisse (Lux) 

Edutainment Equity Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního ukazatele MSCI World ESG 
Leaders (NR). Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 
k sestavování portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu budou z větší části součástí 

referenčního ukazatele a jejich váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude 
dle svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního 
ukazatele a může investovat do společností nebo sektorů nezařazených do 
referenčního ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních příležitostí. Proto 
lze očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Credit Suisse (Lux) 

European Dividend Plus 

Equity Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního ukazatele MSCI Europe (NR) 

v EUR. Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 
k sestavování portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu budou z větší části součástí 

referenčního ukazatele a jejich váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude 

dle svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního 
ukazatele a může investovat do společností nebo sektorů nezařazených do 
referenčního ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních příležitostí. Proto 
lze očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Credit Suisse (Lux) 

Eurozone Active 

Opportunities Equity Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního ukazatele MSCI EMU (NR). 
Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko k sestavování 

portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu budou z větší části součástí referenčního 
ukazatele a jejich váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude dle svého 
uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního ukazatele 
a může investovat do společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 
ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze očekávat, 
že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele podstatně odchýlí. 

Credit Suisse (Lux) Global 

Balanced Convertible 

Bond Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního ukazatele Thomson Reuters 
Global Convertible Bond Focus (TR). Podfond je spravován aktivně. Referenční 
ukazatel slouží jako vodítko k sestavování portfolia. Expozice podfondu, 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 zvyšovat nebo snižovat 
zastoupení určitých složek referenčního ukazatele a může investovat do dluhopisů 
nezařazených do referenčního ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních 
příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele 
podstatně odchýlí. 

Credit Suisse (Lux) Global 

Dividend Plus Equity Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního ukazatele MSCI World (NR). 

Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko k sestavování 
portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu budou z větší části součástí referenčního 
ukazatele a jejich váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude dle svého 
uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního ukazatele 
a může investovat do společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 
ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze očekávat, 
že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Credit Suisse (Lux) Global 

Property Total Return 

Equity Fund 

Tento podfond je spravován aktivně nezávisle na referenčním ukazateli a výnos bude 

generován především na základě výběru akcií při současném zabrání krátkodobých 
pozic dle potřeby formou překryvu futures. 

Credit Suisse (Lux) Global 

Value Equity Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního ukazatele MSCI World (NR). 
Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko k sestavování 

portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu budou z větší části součástí referenčního 
ukazatele a jejich váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude dle svého 
uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního ukazatele 
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a může investovat do společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 
ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze očekávat, 
že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Credit Suisse (Lux) 

Infrastructure Equity Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního ukazatele MSCI World (NR). 
Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko k sestavování 

portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu budou z větší části součástí referenčního 
ukazatele a jejich váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude dle svého 
uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního ukazatele 
a může investovat do společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 
ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze očekávat, 
že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Credit Suisse (Lux) Japan 

Value Equity Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního ukazatele MSCI Japan (NR). 
Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko k sestavování 
portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu budou z větší části součástí referenčního 
ukazatele a jejich váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude dle svého 
uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního ukazatele 
a může investovat do společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 
ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze očekávat, 
že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Credit Suisse (Lux) Portfolio Tento podfond je spravován aktivně nezávisle na referenčním ukazateli. 
Fund Global Balanced 

USD 

Credit Suisse (Lux) Portfolio Tento podfond je spravován aktivně nezávisle na referenčním ukazateli. 
Fund Global Yield USD 

Credit Suisse (Lux) Robotics 

Equity Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního ukazatele MSCI World ESG 
Leaders (NR). Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 
k sestavování portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu budou z větší části součástí 
referenčního ukazatele a jejich váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude 
dle svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního 
ukazatele a může investovat do společností nebo sektorů nezařazených do 
referenčního ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních příležitostí. Proto 
lze očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Credit Suisse (Lux) Security 

Equity Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního ukazatele MSCI World ESG 

Leaders (NR). Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 
k sestavování portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu budou z větší části součástí 

referenčního ukazatele a jejich váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude 
dle svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního 
ukazatele a může investovat do společností nebo sektorů nezařazených do 
referenčního ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních příležitostí. Proto 
lze očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele významně odchýlí. 

Credit Suisse (Lux) Small 

and Mid Cap Alpha 

Long/Short Fund 

Cílem tohoto podfondu je dosáhnout co nejvyššího možného absolutního výnosu 
a překonat výnos indexu CS AllHedge Index Long/Short Equity v referenční měně, 
zároveň zachovat co nejnižší korelaci ke kapitálovému trhu a volatilitu výrazně pod 
úrovní volatility stejného trhu (korelace a volatilita jsou spravovány v závislosti na 
indexu MSCI Small Cap Europe). Výnosu bude dosahováno zejména volbou 
dlouhodobých či krátkodobých kapitálových pozic a v omezené míře také 
prostřednictvím čisté expozice kapitálovým trhům. Zavedení investiční strategie se 
bude spoléhat na rozsáhlé používání finančních derivátů. Podfond je spravován 

aktivně. Podkladové indexy finančních derivátů nebudou nutně voleny v závislosti na 

indexu MSCI Small Cap Europe, takže většina podkladových indexů finančních 
derivátů nemusí obsahovat složky indexu MSCI Small Cap Europe. Očekává se, že 
výkonnost podfondu na jedné straně a podkladové indexy finančních derivátů 
používaných podfondem a volatilita a korelace s kapitálovým trhem na straně druhé se 
budou podstatně lišit od indexu CS AllHedge Index Long/Short Equity, resp. indexu 
MSCI Small Cap Europe. 

Credit Suisse (Lux) Small 

and Mid Cap Europe 

Equity Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního ukazatele MSCI Europe Small 

Cap (NR). Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 
k sestavování portfolia. Kapitálové cenné papíry podfondu budou z větší části součástí 

referenčního ukazatele a jejich váha bude od něj odvozována. Investiční manažer bude 
dle svého uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního 
ukazatele a může investovat do společností nebo sektorů nezařazených do 
referenčního ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních příležitostí. Proto 
lze očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele významně odchýlí. 
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Credit Suisse (Lux) Small 

and Mid Cap Germany 

Equity Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos indexu MDAX (NR). Podfond je spravován 
aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko k sestavování portfolia a jako základ 

k nastavení míry rizika. Kapitálové cenné papíry podfondu budou z větší části součástí 
referenčního ukazatele a jejich váha bude podobná. Investiční manažer bude dle svého 
uvážení zvyšovat nebo snižovat zastoupení určitých složek referenčního ukazatele 
a může investovat do společností nebo sektorů nezařazených do referenčního 
ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních investičních příležitostí. Proto lze očekávat, 
že výkonnost podfondu se od referenčního ukazatele v omezené míře odchýlí. 

Credit Suisse (Lux) Small 

Cap Switzerland Equity 

Fund 

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního ukazatele ZKB Swiss Small 
Cap Index. Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel slouží jako vodítko 
k sestavování portfolia a jako základ k nastavení míry rizika. Kapitálové cenné papíry 
podfondu budou z větší části součástí referenčního ukazatele a jejich váha bude 

podobná. Investiční manažer bude dle svého uvážení zvyšovat nebo snižovat 
zastoupení určitých složek referenčního ukazatele a může investovat do společností 
nebo sektorů nezařazených do referenčního ukazatele, bude-li chtít využít konkrétních 
investičních příležitostí. Proto lze očekávat, že výkonnost podfondu se od referenčního 
ukazatele v omezené míře odchýlí. 

Credit Suisse (Lux) 

Systematic Index Fund 

Balanced CHF 

Tento podfond je spravován aktivně nezávisle na referenčním ukazateli. 

Credit Suisse (Lux) 

Systematic Index Fund 

Growth CHF 

Tento podfond je spravován aktivně nezávisle na referenčním ukazateli. 

Credit Suisse (Lux) 

Systematic Index Fund 

Yield CHF 

Tento podfond je spravován aktivně nezávisle na referenčním ukazateli. 

Akcionáři, kteří se změnami uvedenými v bodech I. až XI. nesouhlasí, mohou odkoupit své akcie bez 

poplatku do 8. července 2020. Tyto změny vstupují v platnost 9. července 2020. 

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

společnosti získat v souladu s ustanoveními prospektu nový prospekt společnosti, sdělení klíčových 
informací pro investory (KIID), poslední výroční a pololetní zprávy a společenskou smlouvu. 

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

Lucemburk, 8. června 2020 

Představenstvo 
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