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Lucemburk, 15. května 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 13 

Fonds commun de placement 

 

v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem K681 

(dále jen „fond“) 

 

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

„představenstvo“) rozhodlo změnit kapitolu 5 „Investice do fondu CS Investment Funds 13“ prospektu 

fondu (dále jen „prospekt“) a konkrétněji část vi. „Opatření k boji proti praní špinavých peněz“ a část viii. 

„Zakázané osoby, povinné zpětné odkupy a převody podílů“, a také kapitolu 18 „Regulační prohlášení“ 

prospektu a konkrétněji část „Nejlepší provedení“ s cílem zohlednit nedávný vývoj v oblasti právních 

předpisů. 

 

II. Tímto také oznamujeme podílníkům fondu, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 2 prospektu 

„CS Investment Funds 13 – Přehled podílových tříd“, a to konkrétně poznámky pod čarou (4) a (6) 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 (6) 

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 je účtován 
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 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 
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subjektem společnosti Credit Suisse Group AG 
uzavřena samostatná smlouva.  
 

Tímto také oznamujeme podílníkům fondu, že se představenstvo rozhodlo promítnout tuto změnu do 

kapitoly 5 prospektu „Investice do fondu CS Investment Funds 13“ v částech „Podílové třídy určené 

konkrétním typům investorů“ a iii. „Odkup podílů“. 

 

III. Tímto také oznamujeme podílníkům fondu, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 6 „Investiční 

omezení“ prospektu, a to zejména bod 5), v zájmu upřesnění, (a) 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; (b) že 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 22 „Podfondy“ prospektu. 

 

IV. Na závěr tímto oznamujeme podílníkům fondu, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 22 

„Podfondy“ prospektu, v níž uvádí nové znění části „Investiční cíl a investiční politika“ 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 

Corporate Bond Fund  

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního ukazatele JPM Asia Credit 
Index ex-Sovereign 1-10Y USD. 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 rozhodnout o vyšším nebo 

nižším zastoupení určitých složek referenčního ukazatele a investovat do dluhopisů 
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) Asia 

Local Currency Bond Fund  

Cílem tohoto podfondu je překonat výnos referenčního ukazatele JPM GBI Asia 

Pacific Diversified 1-10Y USD. Podfond je spravován aktivně. Referenční ukazatel 
slouží jako vodítko k sestavování portfolia a jako základ k nastavení míry rizika. 

Expozice podfondu, pokud jde o dluhopisy, bude z větší části vztahována k 
referenčnímu ukazateli a její váha bude podobná. Investiční manažer může dle svého 

uvážení investovat do dluhopisů 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. Existují však tržní podmínky, 

které mohou vést k tomu, že se výkonnost podfondu přiblíží výkonnosti referenčního 

ukazatele. 

Credit Suisse (Lux) 

Commodity Index Plus 

USD 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 podstatně odchýlí. 

 

Podílníci, kteří s výše uvedenými změnami nesouhlasí, mohou odkoupit svůj podíl bez poplatku do 

15. června 2020 do 15:00 SEČ. Tyto změny vstupují v platnost 16. června 2020. 

 

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, 15. května 2020 

 

 

Představenstvo správní společnosti jménem fondu  


