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Lucemburk 

30. dubna 2020  

 

Informace pro akcionáře  
 

 
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“) 

 

Oznámení akcionářům společnosti 

 

1. Tímto oznamujeme akcionářům následujících podfondů: 

 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund 

 Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund 

 Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund 

 Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund 

 Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund 

 Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund 

(dále jen „podfondy“), 

 

že se představenstvo společnosti („představenstvo“) vzhledem k vyvíjejícímu se právnímu 

a regulačnímu rámci, kterým se řídí udržitelné financování, rozhodlo uplatnit u každého z uvedených 

podfondů hlediska udržitelnosti tím, že vezme v úvahu konkrétní faktory týkající se životního prostředí, 

společnosti a správních záležitostí (faktory ESG), a také vezme v úvahu rizika udržitelnosti spojená 

s rozhodováním o investicích. Informujeme investory, že tyto faktory ESG netvoří součást investičních 

omezení ve smyslu kapitoly 6 „Investiční omezení“ prospektu společnosti („prospekt“). Další informace 

o faktorech ESG najdete na adrese www.credit-suisse.com/esg. 

 

Představenstvo se také rozhodlo změnit dodatky podfondů v kapitole 23 „Podfondy“ prospektu, aby 

byl v části „Investiční principy“ dodatků podfondů zaveden konkrétní odkaz, který uvádí, že podfondy 

jsou spravovány s přihlédnutím k určitým faktorům ESG. 

 

2. Tímto oznamujeme akcionářům fondů Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund a Credit 

Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund (dále jen „podfondy“), že představenstvo rozhodlo o tom, 

že investiční manažer podfondu využije kvantitativní technologii pro investiční procesy podfondu při 

prověřování investiční sféry za účelem systematického výběru cenných papírů na základě principů 

faktorového investování k zajištění kvality a hodnoty. Tyto kvantitativní technologie bude poskytovat 

externí poskytovatel služeb. Podfondu budou účtovány samostatné náklady ve výši maximálně 0,10 % 

p.a. 

 

3. Vzhledem ke změnám uvedeným v bodě 2 budou podfondy přejmenovány takto: 

 

Původní název Nový název 

Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund 
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4. Akcionáře společnosti tímto taktéž informujeme, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 6 

„Investiční omezení“, 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“ (jak 

je definováno v prospektu) a že z aktiv podfondů může být v souvislosti s cílovými fondy, které jsou 

v nich zahrnuty, nepřímo účtován výkonnostní poplatek. 

 

Případný 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“. 

 

5. Tímto oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 2 „CS 

Investment Funds 1 – Přehled akciových tříd“, a to konkrétně poznámky pod čarou (4), (5) a (6) týkající 

se definice akcií třídy D takto: 

 
 Původní znění Nové znění 

Poznámka 

pod čarou (4) 

Akcie třídy DA, DAH, DAP, DAHP, DB, 
DBH, DBP a DBHP 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, DAH, 
DAP, DAHP, DB, DBH, DBP a DBHP 
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. 

Akcie třídy DA, DAH, DAP, DAHP, DB, DBH, 
DBP a DBHP mohou investoři získat pouze na 

základě schválené smlouvy o diskreční správě 
aktiv s dceřinou společností společnosti Credit 

Suisse Group AG. Akcie třídy DA, DAH, DAP, 
DAHP, DB, DBH, DBP a DBHP 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 

pod čarou (5) 

U akcií 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 akcií třídy DA, DAH, DB a DBH je účtován 
poplatek za správní služby, který společnost 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 

pod čarou (6) 

U akcií třídy DAP, DAHP, DBP a DBHP 
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., a výkonnostního poplatku 

splatného správní společnosti. 

U akcií třídy DAP, DAHP, DBP a DBHP je 
účtován poplatek za správní služby, který 

společnost 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, a výkonnostní 

poplatek splatný správní společnosti. 

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 akcionářům společnosti, že se představenstvo rozhodlo promítnout tuto změnu 

do kapitoly 5 „Investice do fondu CS Investment Funds 1“ v částech „Akciové třídy určené konkrétním 

typům investorů“ a „iii. Zpětný odkup akcií“. 

 

6. Tímto oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 5 „Investice 

do fondu CS Investment Funds 1“ a konkrétněji část vii. „Opatření 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. 
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Akcionáři příslušných podfondů, kteří se změnami popsanými v bodech 1, 2, 3, 4 a 5 výše nesouhlasí, 

mohou odkoupit své akcie bez poplatku do 29. května 2020, tedy do příslušného rozhodného data. 

 

Všechny změny budou účinné od data platnosti nového prospektu společnosti. 

 

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, 30. dubna 2020 

 

 

Představenstvo 

 

 


