
 

 

 

 

  

 

   
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

          

             

            

 

 

           

   

                

           

  

 

              

        

            

          

 

 

           

           

             

           

               

          

 

 

        

         

 

Lucemburk 

30. prosince 2022 

Informace pro podílníky 
CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. 

Sídlo: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lucemburk 

zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 72,925 

(dále jen „správní společnost”) 

jednající vlastním jménem a jménem 

CS Investment Funds 14 

Fonds commun de placement 

zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem K673 
(dále jen „fond“) 

I. Tímto oznamujeme podílníkům fondu, že prospekt fondu (dále jen „prospekt“) bude upraven s ohledem 

na to, že nabude účinnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 ze dne 6. dubna 

2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, pokud jde o regulační 
technické normy (dále jen „RTS“). 

Pro upřesnění kontextu: nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností 
v odvětví finančních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SFDR“) vstoupilo v platnost 10. března 

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

Cílem nařízení o zveřejňování informací je mimo jiné zajištění větší transparentnosti pro investory ve věci 
začleňování rizik týkajících se udržitelnosti, zohlednění nepříznivých dopadů na záležitosti udržitelnosti 
v investičních procesech a podpora environmentálních a sociálních faktorů a/nebo faktorů řádné správy. 
Nařízení o zveřejňování informací vyžadují, aby byla do dokumentů fondu před uzavřením smlouvy vložena 

předem určená prohlášení. 

Jelikož RTS nabude účinnosti, doplní SFDR. RTS si klade za cíl 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 a nabývá 

účinnosti 1. ledna 2023. Informace související s udržitelností budou tudíž v souladu s RTS zveřejněny přímo 
formou přílohy připojené k dokumentům před uzavřením smlouvy jednotlivých podfondů fondu buď dle 
článku 8 SFDR nebo článku 9 SFDR (dále jen „přílohy“). 

S ohledem na výše uvedený kontext oznamujeme podílníkům fondu, že se představenstvo správní 
společnosti (dále jen „představenstvo“) rozhodlo upravit prospekt tak, aby zohledňoval RTS, a to 

začleněním příloh do prospektu. 
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II. V neposlední řadě oznamujeme podílníkům fondu, že 4. kapitola „Investiční principy“, konkrétně část 

„Likvidní aktiva“, jakož i popis investičních principů všech podfondů ve 22. kapitole „Podfondy“ prospektu 
byly upraveny tak, aby uváděly související znění doplňkových likvidních aktiv dle nových Odpovědí CSSF na 
často kladené dotazy k danému tématu. Akcionáři společnosti jsou rovněž informováni, že všechny dodatky 
podfondů byly změněny tak, aby uváděly související znění o doplňkových likvidních aktivech v souladu 

s Odpovědmi CSSF na často kladené dotazy. 

Tímto podílníkům fondu oznamujeme, že jakmile výše uvedené změny vstoupí v platnost, bude možné v sídle 

fondu získat v souladu s ustanoveními prospektu nový prospekt, sdělení klíčových informací pro investory 
(KIID), nejnovější výroční a pololetní zprávy a manažerské předpisy. 

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

Lucemburk, 30. prosince 2022 

Představenstvo správní společnosti jménem fondu 
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