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Lucemburk, 09. listopadu 2022  

 

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. Oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo společnosti (dále jen 

„představenstvo“) rozhodlo změnit kapitolu 9 „Výdaje a daně“, část „ii. Výdaje“ prospektu 

(„prospekt“) tak, aby: 
(i) byli akcionáře informováni, že náklady spojené s průběžným vypořádáním (CLS) 

ponese společnost; 

(ii) bylo upřesněno, že náklady, které momentálně nese společnost v rámci výdajů na 
právní poradenství, zahrnují výdaje na právní a daňové poradenství, které případně 
vynaloží společnost, investiční manažer nebo depozitní banka, jako jsou například 

poplatky za právní či jiné služby související s transakcemi prováděnými jménem 
společnosti, včetně licenčních poplatků splatných poskytovatelům licence na určité 

ochranné známky, obchodní známky nebo indexy; a 
(iii) bylo upřesněno, že nepodpoří-li je správní společnost a/nebo investiční manažer, 

ponese případné náklady a výdaje související s realizací aktiv, jako jsou náklady na 
právní, poradenské služby, služby vymáhání majetku a správní náklady na likvidaci či 

jiné náklady související s likvidací podfondu, příslušný podfond v likvidaci. Dále je 
vysvětleno, že takové náklady týkající se likvidace podfondu ponesou všichni investoři 

držící akcie podfondu v okamžiku, kdy společnost učiní rozhodnutí o provedení 
likvidace podfondu. 

 

2. Akcionáře společnosti tímto taktéž informujeme, že se představenstvo rozhodlo změnit 
kapitolu 12 prospektu s názvem „Trvání, likvidace a fúze“ tak, aby bylo upřesněno, že během 

likvidace podfondu bude investiční manažer realizovat majetek podfondu v nejlepším zájmu 
investorů. V této souvislosti se dále uvádí, že v této době již investiční manažer nebude vázán 

investičními omezeními vztahujícími se k podfondu a bude mít možnost libovolně pozastavit 
nebo ukončit všechny devizové transakce týkající se portfolia podfondu nebo jejich část, 

a zároveň bude jednat v nejlepším zájmu investorů.  Dále je upřesněno, že co se týče zajištění 
tříd akcií, investiční manažer, resp. FX zajišťovací agent bude během fáze likvidace udržovat 

zajištění měnových rizik, nerozhodne-li investiční manažer, resp. představenstvo podfondu, že 
zajištění tříd akcií již definitivně není v nejlepším zájmu investorů (např. pokud se očekává, že 
náklady na zajištění převáží přínos pro investory), a v takovém případě investiční manažer, resp. 

FX zajišťovací agent přestanou měnová rizika zajišťovat. 
 

3. Tímto oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 5 
„Investice do investičních fondů CS 1“, část „vii. Opatření k boji proti praní špinavých peněz“ 
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prospektu s cílem stanovit, že v případě, kdy to vyžadují platné právní předpisy, budou 

uplatňována opatření zesílené hloubkové kontroly zákazníka u zprostředkovatelů jednajících 
jménem investorů. 

 
4. Akcionáře společnosti tímto informujeme, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 7 

prospektu s názvem „Rizikové faktory“ tak, aby byly aktualizovány rizikové faktory týkající se 

mechanismu China Bond Connect.  
 

5. Dále se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 7 prospektu s názvem „Rizikové faktory“ tak, 
aby v nové části „Riziko ozbrojeného konfliktu“ zahrnovala popis rizik týkajících se narušení trhu 

zejména z důvodu ozbrojených konfliktů a případných platných sankcí, které mohou být 
uloženy po provedení investice a které mohou mít nepříznivý dopad na příslušné investice 

podfondu v regionu, který je postižen ozbrojeným konfliktem, nebo do emitenta, který v daném 
regionu působí nebo v něm má majetek.  

 
6. Tímto také oznamujeme akcionářům fondu Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global 

Convertible Bond Fund (pro účely této části dále jen „podfond“), že se představenstvo 
rozhodlo změnit investiční politiku podfondu takto:  

 
(i) Podfond bude přejmenován takto: 

 

Stávající název Nový název 

Credit Suisse Investment Partners (Lux) 
Global Convertible Bond Fund 

Credit Suisse Investment Partners (Lux) 
Global Investment Grade Convertible Bond 

Fund 
 

(ii) Minimálně 75 % (dříve 51 %) aktiv podfondu bude investováno do emitentů 

investičního stupně s hodnocením nejméně BBB– (agentura Standard & Poor's) nebo 
Baa3 (agentura Moody's).  

 
(iii) U tříd akcií, u nichž je účtován výkonnostní poplatek, se mění jedna ze dvou 

kumulativních podmínek, které musí být splněny k tomu, aby byl výkonnostní poplatek 
účtován a aby krystalizoval. Konkrétně je nyní podmínkou, že výkonnost čisté hodnoty 

aktiv třídy akcií bez swingu, která je kalkulována každodenně, musí do budoucna 
překonat čtvrtletní výkonnost 1 % namísto 1,25 %. Výkonnostní poplatek, který je 

v konečném důsledku splatný, se v důsledku toho může navýšit. 
 

7. Tímto také oznamujeme akcionářům fondů Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund 

a Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund (pro účely této části dále jen „podfondy“), 
že se představenstvo rozhodlo nahradit předchozí referenční ukazatel podfondů, který se 
podfondy snaží překonat, takto: 

 
 
 Credit Suisse (Lux) SQ Euro 

Corporate Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) SQ US 

Corporate Bond Fund 

Název starého 

referenčního 

ukazatele 

FTSE Euro BIG Corporate Index 
BBB 1 10 Y 

FTSE USBIG Corporate Index 
BBB 1-10Y 

Název nového 

referenčního 

ukazatele 

Bloomberg Euro Aggregate Corp 

Intermediate 

Bloomberg Intermediate Corporate 

 

Aktuální referenční ukazatel podfondů je omezen na dluhopisy s hodnocením BBB, zatímco 
do navrhovaného nového referenčního ukazatele se promítají také dluhopisy s vyšším 
hodnocením (BBB až AAA).  
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8. Tímto také oznamujeme akcionářům fondů Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond 

Fund, Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund a Credit Suisse (Lux) High Yield 

USD Bond Fund (pro účely této části dále jen „podfondy“), že se představenstvo rozhodlo 
aktualizovat prospekt tak, aby v něm byla promítnuta změna názvu referenčních ukazatelů, 
které se podfondy snaží překonat, takto: 

 

 Credit Suisse (Lux) 

Global High Yield 

Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) 

Global Inflation Linked 

Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) 

High Yield USD Bond 

Fund 

Název 

starého 

referenčního 

ukazatele 

Bloomberg Barclays 

Global High Yield 
Corporate (TR) (Hedged 

into USD) 

Bloomberg Barclays 

World Govt Inflation-
Linked 1-10Y (TR) 
(Hedged into USD) 

ICE BofAML US High 

Yield 
Constr. (TR) benchmark 

Název nového 

referenčního 

ukazatele 

Bloomberg Barclays 

Global High Yield 
Corporate (TR) (Hedged 

into USD) 

Bloomberg Barclays 

World Govt Inflation-
Linked 1-10Y (TR) 
(Hedged into USD) 

ICE BofAML US High 

Yield 
Constr. (TR) benchmark 

 

Aby se předešlo pochybnostem, platí, že se mění pouze názvy referenčních ukazatelů, ale 
samotné referenční ukazatele zůstávají stejné. 
 

9. Tímto také oznamujeme akcionářům fondu Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund 

(pro účely této části dále jen „podfond“), že se představenstvo rozhodlo změnit investiční 
politiku podfondu tak, aby byly na maximálně 30 % aktiv podfondu omezeny investice 
podfondu do jiných měn než do jeho referenční měny, které nemusí být zajištěny proti 

referenční měně. 
 

10. Tímto také oznamujeme akcionářům fondu Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund (pro 

účely této části dále jen „podfond“), že se představenstvo rozhodlo změnit investiční princip 
tak, aby bylo upřesněno, že se může podfond věnovat aktivní alokaci měny a investovat do 
libovolné měny, avšak že obecně budou investice podfondu do jiných měn než do jeho 

referenční měny zajištěny proti referenční měně podfondu. 
 

11. A nakonec oznamujeme akcionářům fondu Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert 

International Bond Fund (pro účely této části dále jen „podfond“), že se představenstvo 
vzhledem k neustále se rozvíjejícímu právnímu a regulačnímu rámci upravujícímu finance 
rozhodlo pokusit zohlednit u tohoto podfondu aspekty udržitelnosti a bere při investičním 

rozhodování v úvahu mimo jiné určité environmentální, sociální a správní (ESG) faktory a rizika 
spojená s udržitelností. V důsledku toho odpovídá podfond finančnímu produktu ve smyslu 

čl. 8 odst. 1 nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností (SFDR, nařízení (EU) 
2019/2088). 

 
Akcionáři jsou informováni, že tyto faktory ESG netvoří součást investičních omezení ve smyslu 

kapitoly 6 prospektu „Investiční omezení“. V tomto ohledu jsou akcionáři informováni, že 
podfond prosazuje environmentální či sociální charakteristiky a splňuje podmínky podfondu 

s pevným výnosem uplatňujícího výjimky, integraci ESG a aktivní vlastnictví, a zároveň zajišťuje, 
že společnosti tvořící jeho portfolio dodržují správné postupy správy a řízení. Akcionáři si mohou 
přečíst více informací o přístupu společnosti k udržitelným financím v kapitole 4 prospektu 

nazvané „Investiční politika“, část „Udržitelné finance, ESG a riziko spojené s udržitelností“ 
a následujících částech, a dále v kapitole 7 „Rizikové faktory“, část „Rizika spojená 

s udržitelností“. Více informací o faktorech ESG najdete na adrese www.credit-
suisse.com/esg. 

 
Akcionáři příslušných podfondů, kteří se změnami popsanými v bodech (1) (i), (2), (6), (7), (9), (10) 

a (11) nesouhlasí, mohou odkoupit své akcie bez poplatku do 09. prosinec 2022, tedy do příslušného 
rozhodného data. 

 

http://www.credit-suisse.com/esg
http://www.credit-suisse.com/esg
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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), je-li k dispozici, poslední výroční a pololetní zprávy a společenskou 
smlouvu. 

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

 
Lucemburk, 09. listopadu 2022 

 
Představenstvo 


