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Credit Suisse Solutions (Lux) 
Investiční společnost s variabilním kapitálem podle lucemburského práva 
5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, rejstřík průmyslu a obchodu Lucembursko B 134.528 
 
Oznámení akcionářům Credit Suisse Solutions (Lux) (dále jen „Společnost“) 
 

(1) Akcionáře fondu Credit Suisse Solutions (Lux) tímto informujeme, že představenstvo se rozhodlo zrušit 
možnost, aby jednotlivé dílčí fondy nakupovaly či prodávaly cenné papíry v kontextu repo-obchodů, a to s 
účinností od 18. února 2014. 

Akcionáři, kteří nesouhlasí s výše uvedenými změnami, mohou své akcie do 17. února 2014 bezplatně 
odprodat. 

(2) Akcionářům fondu Credit Suisse Solutions (Lux) tímto oznamujeme, že představenstvo se rozhodlo pro 
obecnou aktualizaci prospektu, aby vyhovoval pokynům ESMA č. 2012/832 o ETF a dalších otázkách 
UCITS. 

(3) Akcionářům fondu Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends tímto oznamujeme, že představenstvo se 
rozhodlo: 

- změnit maximální vstupní poplatek dílčího fondu pro aktivní třídy akcií B a R ze 3.00 % na 5.00 % a 

- změnit denominaci aktivní třídy akcií dle tabulky níže. Souběžně se změnou názvů těchto tříd akcií se 
změní maximální poplatky za správu a maximální vstupní poplatky v souladu s níže uvedenou tabulkou. 

Název dílčího fondu 

Přejmenovávaná třída 
akcií 

Měna 

Maximální vstupní 
poplatek 

Maximální poplatek za 
správu 
(roční) 

starý nový starý nový starý nový 

Credit Suisse Solutions (Lux) 
Megatrends 

F EB USD netýká se 3,00% 0,50% 0,70% 

Změny podle bodu (3) nabudou platnosti 18. února 2014. Akcionáři, kteří nesouhlasí s výše uvedenými 
změnami, mohou své akcie vydané Společností do 17. února 2014 bezplatně odprodat. 

(4) Akcionářům fondu Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index tímto 
oznamujeme, že představenstvo se rozhodlo: 

- změnit maximální vstupní poplatek dílčího fondu pro aktivní třídy akcií B a R z 3.00 % na 5.00 %. Tato 
změna nabude platnosti k 18. únoru 2014. Akcionáři, kteří nesouhlasí s výše uvedenými změnami, 
mohou své akcie vydané Společností do 17. února 2014 bezplatně odprodat;  

- změnit jméno dílčího fondu na „Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index“ v návaznosti 
na změnu podkladového indexu z „Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index“ na „Credit Suisse AllHedge 
Index“ a 

- vyměnit stávajícího investičního manažera dílčího fondu (Credit Suisse Asset Management LLC) za 
společnost Credit Suisse AG, Zurich s účinností k 1. březnu 2014.  

(5) Akcionáře fondu Credit Suisse Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds tímto informujeme, že 
název referenčního indexu se změní z „Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index” na „Credit Suisse 
Hedge Fund Index”.  

 

Akcionáři, kteří nesouhlasí s výše uvedenými změnami, mohou své akcie bezplatně odprodat do 12:00, 13:00 či 
15:00 středoevropského času (podle údaje platného pro příslušný dílčí fond) dne 17. února 2014.  

Jakmile změny vstoupí v platnost, mohou si akcionáři v sídle Společnosti bezplatně vyžádat nový prospekt a 
dokument s klíčovými informacemi pro investory. 
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Lucemburk, 17. ledna 2014 
 
Představenstvo 


