
 

 

 

   

 

   
 

 

   

 

   

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

          

          

              

           

  

 

          

          

             

  

 

          

         

  

 

          

             

 

 

  

      

    

  

   

     

   

  

    

      

 

      

  

  

 

       

  

    

   

    

   

    

    

 

 

Lucemburk, 31. října 2022 

Informace pro podílníky 
CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. 

Sídlo: 5 rue Jean Monnet, 

L-2180 Lucemburk 

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 

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

I. Tímto oznamujeme podílníkům fondu, že se představenstvo správní společnosti (dále jen 
„představenstvo“) rozhodlo mírně změnit kapitolu 5 prospektu společnosti (dále jen „prospekt“) nazvanou 
„Investice do fondu CS Investment Funds 14“, zejména pak část „vi. 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. Tímto také oznamujeme podílníkům fondu, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 6 „Investiční 
omezení“ prospektu, konkrétně definici „cílového fondu“ pro upřesnění, že podfondy fondu mohou křížově 
investovat do dalších podfondů fondu, jak je již definováno v části „Křížové investice mezi podfondy fondu“ 
kapitoly 4 „Investiční politika“ prospektu. 

III. Dále tímto oznamujeme podílníkům fondu, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 7 „Rizikové 
faktory“ prospektu a aktualizovat rizikové faktory, aby prohlášení o všeobecných rizicích pokrývalo 
geopolitická rizika. 

IV. Dále tímto oznamujeme podílníkům fondu, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 9 prospektu 

nazvanou „Výdaje a daně“, zejména pak část „ii. Výdaje“, za účelem provedení změn v částech b) a i) na 

seznamu výdajů fondu následujícím způsobem: 

Původní znění Nové znění 
b) Veškeré náklady na nákup a prodej cenných papírů b) Veškeré náklady na nákup a prodej cenných papírů 
a jiných aktiv, zejména standardní zprostředkování, a jiných aktiv, zejména standardní zprostředkování, 
poplatky za vedení clearingového účtu, poplatky poplatky za vedení clearingového účtu, poplatky 
účtované zúčtovacími platformami a bankovní poplatky; účtované zúčtovacími platformami, a bankovní poplatky 

a náklady spojené s průběžným vypořádáním 
(CLS); 

i) Výdaje, včetně těch na právní poradenství, které 
mohou být vynaloženy správní společností nebo 
depozitní bankou prostřednictvím opatření přijatých 
jménem podílníků; 

i) Výdaje, včetně těch na právní a daňové poradenství, 

které mohou být vynaloženy správní společností, 

investičním manažerem nebo depozitní bankou 

prostřednictvím opatření přijatých jménem podílníků 
(jako jsou právní a jiné poplatky spojené 

s transakcemi jménem podfondu), jakož 
i licenční poplatky splatné poskytovatelům 
licence na určité ochranné známky, obchodní 

známky nebo indexy; 
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V. Dále tímto oznamujeme podílníkům fondu, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 9 prospektu 

„Výdaje a daně“, a to zejména část „ii. Výdaje“, pro upřesnění, že všechny náklady a výdaje související 

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

VI. Tímto oznamujeme podílníkům fondu, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 12 prospektu 

s názvem „Trvání, likvidace a fúze“, aby zahrnovala dodatečný odstavec s názvem „Zrušení podfondu – 
zajišťovací transakce FX“, který specifikuje podmínky, za kterých mohou být v kontextu zrušení podfondu 
použity devizové transakce. 

VII. Tímto oznamujeme podílníkům fondu Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond 

Fund, že se představenstvo rozhodlo změnit kapitolu 22 s názvem „Podfondy“ za účelem objasnění 
dosavadního přístupu a upřesnění, že cenné papíry kótované nebo pravidelně obchodované na burze se 
budou oceňovat jako výjimka za nabídkovou cenu namísto poslední dostupné obchodované ceny, jak je 

uvedeno v kapitole 8 „Čistá hodnota aktiv“ písm. a) prospektu. V případě, že však cena cenného papíru 
nebude pro určitý obchodní den k dispozici, použijí se pravidla stanovená v kapitole 8 „Čistá hodnota aktiv“ 

písm. a). 

Podílníci, kteří nesouhlasí se změnou uvedenou výše v bodech IV., VI. a VII., mohou odkoupit své podíly 

bez poplatku do 30. listopadu 2022 do 15:00 SELČ. 

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

správní společnosti 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 adrese www.credit-suisse.com. 

Lucemburk, 31. října 2022 

Představenstvo správní společnosti jménem fondu 
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