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19. března 2020  

 

Informace pro akcionáře 

CS Investment Funds 1 

Zvýšení maximálních swing faktorů na 3 %   
 

 
CS Investment Funds 1 

investiční společnost s variabilním kapitálem podle lucemburského práva 

 

5 rue Jean Monnet, 

L-2180 Lucemburk 

v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 131.404 

 

(dále jen „společnost“) 

 

V souladu s kapitolou 8, Čistá hodnota aktiv / Úprava čisté hodnoty aktiv (Single Swing Pricing) aktuálního 

prospektu fondů,  

abychom ochránili stávající akcionáře, a také na základě podmínek stanovených v kapitole 23 „Podfondy”, může 

být v případě čistého převisu žádostí o úpis nebo odkup v rámci konkrétního dne ocenění čistá hodnota aktiv na 

akciovou třídu podfondu upravena nahoru nebo dolů o maximální procentní podíl („swing faktor”) uvedený 

v kapitole 23 „Podfondy”. V takovém případě platí stejná čistá hodnota aktiv pro všechny vstupující i vystupující 

investory v tento konkrétní den ocenění. 

Úprava čisté hodnoty aktiv má za cíl zejména pokrýt transakční náklady, daňové sazby a rozpětí 

nabídkových/poptávkových cen, které vznikají u jednotlivých podfondů v souvislosti s úpisy, odkupy a/nebo 

konverzemi do podfondu a z něho (přesuny mezi podfondy). Stávající akcionáři by již dále nemuseli nést tyto 

náklady nepřímo, protože jsou přímo zahrnuty do výpočtu čisté hodnoty aktiv a proto je ponesou vstupující 

a vystupující investoři. Čistá hodnota aktiv může být upravována v každý den ocenění na bázi čistého salda 

obchodů.  

 

V souladu s kapitolou 23 „Podfondy“ / Úprava čisté hodnoty aktiv (Single Swing Pricing) aktuálního prospektu 

společnosti bude čistá hodnota aktiv vypočítaná v souladu s kapitolou 8, „Čistá hodnota aktiv“ zvýšena o nejvýše 

2 % na akcii v případě čistého kladného salda žádostí o úpis, nebo sníženo o nejvýše 2 % na akcii v případě 

čistého kladného salda žádostí o odkup s ohledem na žádosti přijaté v příslušný den ocenění. 

 

Za výjimečných okolností se může správní společnost v zájmu akcionářů rozhodnout zvýšit maximální 

swing faktor uvedený výše. 

 

Obavy ze šíření nového koronaviru („Covid-19”) i jiných propuknutí epidemií a infekčních onemocnění v minulosti 

vedly vlády v různých dobách k přijetí opatření s cílem předcházet šíření virů, včetně cestovních omezení 

a omezení ve veřejné dopravě a dlouhotrvajícího uzavření pracovišť. Propuknutí infekční nemoci, jako je Covid-

19, v globálním měřítku ovlivnilo investiční klima a vedlo k volalititě na globálních kapitálových trzích, respektive 

nepříznivě ovlivnilo regionální i celosvětovou ekonomiku, což zase významně zvyšuje náklady podfondům 

a negativně ovlivňuje podnikání podfondů a jejich finanční výsledky.  

Při hodnocení současných okolností na trhu během takovéhoto období současných finančních krizí bylo 

zaznamenáno rychlé snížení likvidity na specifických segmentech trhů s pevně úročenými nástroji, přičemž 

spready (rozpětí výnosů) u dluhopisů se zvětšují, což odráží zvýšené globální úvěrové riziko a což se projevuje 

v poslední době na rozvíjejících se trzích a na spreadech u státních dluhopisů.  

 

Při zvážení výše uvedených skutečností a s cílem ochránit investory a zajistit, aby ostatní investoři v podfondech 

nebyli dotčeni transakčními náklady vznikajícími v důsledku zvýšení objemu a hodnoty odkupů podílů, se tímto 

oznamuje akcionářům, že představenstvo se rozhodlo dočasně zvýšit maximální swing faktor ze 2 % 

až na 3 % u podfondů uvedených dále. 

 

Akcionáři dostanou oznámení, jakmile představenstvo rozhodne o navrácení maximálního swing faktoru na 

původní maximální hodnotu dle aktuálního prospektu společnosti. 
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Akcionáři nemusí ve vztahu k výše uvedeným změnám nic podnikat. 

 

 

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund 3,00 % 

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund 3,00 % 

Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund 3,00 % 

Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund 3,00 % 

Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund 3,00 % 

Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund 3,00 % 

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund 3,00 % 

Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund 3,00 % 

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund 3,00 % 

Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund 3,00 % 

Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund 3,00 % 

 

 

 

Lucemburk, 19. března 2020 

 

Představenstvo 


