
 

 

 

  

    

 

   
 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

          

           

            

            

   
 

         

         

            

   

 

     

           

 

 

            

         

          

   

 

         

          

     

 

         

          

  
 

      

      

  

          

            

             

              

          

            

   

 

Lucemburk, 

30. prosince 2022 

Informace pro akcionáře 
CS Investment Funds 2 

Investiční společnost s proměnným základním kapitálem registrovaná dle zákonů Lucemburska 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lucembursko 

v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 124019 

(dále jen „společnost“) 

I. Oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo společnosti (dále jen „představenstvo“) 
rozhodlo nepatrně změnit znění kapitoly 5 prospektu společnosti (dále jen „prospekt“) s názvem „Investice 

do CS Investment Funds 2“, konkrétně části vii. „Opatření k boji proti praní špinavých peněz“ s cílem 

stanovit, že v případě, kdy to vyžadují platné právní předpisy, budou uplatňována opatření zesílené hloubkové 
kontroly zákazníka u zprostředkovatelů jednajících jménem investorů. 

II. Oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo rozhodlo změnit znění kapitoly 6 prospektu 

s názvem „Investiční omezení“, konkrétně definice „cílového fondu“ pro upřesnění, že podfondy společnosti 
mohou křížově investovat do dalších podfondů společnosti, jak je již uvedeno v části „Křížové investice mezi 

podfondy společnosti “ kapitoly 4 prospektu s názvem „Investiční politika“. 

III. Oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo rozhodlo změnit znění kapitoly 7 prospektu 

s názvem „Rizikové faktory“ zahrnutím znění obecného prohlášení o rizicích, které se věnuje geopolitickým 
rizikům, konkrétně „riziku ozbrojeného konfliktu“. 

V souvislosti s touto kapitolou 7 se představenstvo dále rozhodlo změnit části týkající se „rizik udržitelnosti“, 

„rizik udržitelného investování“, „zaměření na určité země/regiony“ a „investování do rozvíjejících se zemí“ za 
účelem podrobného rozboru potenciálních rizik vyplývajících z udržitelných investic v důsledku určitého 
oborového a/nebo geografického zaměření (tj. investice v rozvíjejících se zemích a/nebo v průmyslu). 

IV. Dále oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo rozhodlo změnit znění kapitoly 9 

„Výdaje a daně“, konkrétně části ii. „Výdaje“ prospektu, a za účelem upřesnění, že všechny náklady a výdaje 

související s realizací aktiv nebo likvidací podfondu ponese příslušný podfond v likvidaci. 

V. Tímto oznamujeme akcionářům společnosti, že se představenstvo rozhodlo změnit znění kapitoly 21 

s názvem „Některé regulační a daňové záležitosti“ a aktualizovat tak regulační prohlášení o německém 

zákoně o investiční dani pro investice realizované podfondy společnosti do cílových investičních fondů. 

VI. Oznamujeme akcionářům podfondů Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short 

Fund, Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund, 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 (pro účely této části dále jen „podfondy“), 

že se představenstvo rozhodlo změnit znění popisů jednotlivých podfondů tak, aby byly podfondy pozvednuty 
na úroveň „produktů podle článku 8“ ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 

ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb 
(„SFDR“). Za tímto účelem se představenstvo rozhodlo změnit znění kapitoly 23 prospektu s názvem 

„Podfondy“, aby byl v části „Investiční principy“ podfondů konkrétní odkaz, který mimo jiné uvádí, že 
podfondy podporují environmentální a sociální charakteristiky ve smyslu SFDR. 
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VII. Oznamujeme akcionářům podfondů Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF 

a Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF (pro účely této části dále jen „podfondy“), 

že se představenstvo rozhodlo změnit znění kapitoly 23 prospektu s názvem „Podfondy“, konkrétně popisu 
příslušných podfondů, aby toto znění splňovalo německé požadavky na transparentnost (tj. německý 
investiční zákon 2018 (GITA)). 

Oznamujeme akcionářům podfondů 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 (pro účely této části dále jen „podfondy“), že se představenstvo rozhodlo změnit znění 
popisů příslušných podfondů v kapitole 23 prospektu s názvem „Podfondy“, aby se tak do jejich znění 
promítlo jmenování společnosti Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG poskytovatelem 
systematických alokačních modelů podfondů. 

VIII. Tímto rovněž oznamujeme akcionářům společnosti, že prospekt bude také změněn vzhledem 
k nadcházejícímu vstupu v platnost Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 ze dne 6. 

dubna 2022 poskytující regulační technické normy (dále jen „RTS“). 

Jakožto podklad vstoupilo 10. března 2021 v platnost nařízení SFDR a 1. ledna 2022 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení 
SFDR („nařízení o taxonomii“) (společně se SFDR dále jen „nařízení o zveřejňování informací“). 

Cílem nařízení o zveřejňování informací je zajistit investorům mimo jiné větší transparentnost v oblasti 

integrace rizik udržitelnosti, zohledňování nepříznivých dopadů udržitelnosti v investičních postupech a také 

v prosazování faktorů environmentálních, sociálních a/nebo faktorů v oblasti správy a řízení. Nařízení o 

zveřejňování informací vyžaduje, aby byly předem určené přehledy informací vloženy do předběžných 

smluvních dokumentů společnosti. 

V důsledku vstupu RTS v platnost doplní tyto normy nařízení SFDR. Účelem norem RTS je upřesnit obsah, 

metodologie a strukturu informací ve vztahu k ukazatelům udržitelnosti a nepříznivým dopadům na 

udržitelnost a obsah a strukturu informací ve vztahu k prosazování environmentálních nebo sociálních 

vlastností a cílů udržitelných investic v dokumentech před uzavřením smlouvy, na webových stránkách 

a v pravidelných zprávách, přičemž vstupují v platnost 1. ledna 2023. Informace související s udržitelností 

budou tudíž v souladu s RTS zveřejňovány přímo ve formě přílohy k dokumentům zveřejňovaným před 

uzavřením smlouvy každého podfondu společnosti a budou se kvalifikovat buďto jako článek 8 v rámci 

SFDR nebo jako článek 9  rovněž v rámci SFDR (dále jen „přílohy“). 

Oproti výše uvedenému podkladu rovněž akcionářům společnosti oznamujeme, že se představenstvo 

společnosti (dále jen „představenstvo“) rozhodlo prospekt upravit, aby zohledňoval RTS, a to tak, že do 

prospektu zavedlo především přílohy. 

IX. Závěrem představenstvu společnosti oznamujeme, že byla v prospektu pozměněna kapitola 4 „Investiční 

politika“, konkrétněji část „Likvidní aktiva“, a rovněž popisy investičních principů všech podfondů v kapitole 

23 „Podfondy“, aby se zveřejnila související znění o doplňkových likvidních aktivech podle nových CSSF 

FAQ (otázky a odpovědi CSSF) na téže téma. 

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

společnosti získat v souladu s ustanoveními prospektu nový prospekt, dokument Klíčové informace pro 
investory (KIID), poslední výroční a pololetní zprávy a stanovy společnosti. 

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

Lucemburk, 30. prosince 2022 

Představenstvo 
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