OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ STATUTŮ
Společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost) oznamuje, že
dne 12.2.2010 nabyly právní moci Rozhodnutí o změnách statutů podílových fondů
obhospodařovaných Společností.
Změna se týká zejména změn názvů fondů v souvislosti se změnou vlastníka Společnosti a
jejím novým názvem. Podrobný výčet změn je přílohou tohoto oznámení.
Nové názvy fondů:
¾ WOOD & Company Money Czech Crown Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company
investiční společnost, a.s. (dříve Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený
podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.)
¾ WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company
investiční společnost, a.s. (dříve Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.)
¾ WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční
společnost, a.s. (dříve Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE
ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.)
¾ WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční
společnost, a.s. (dříve Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT
SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.)
¾ WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company
investiční společnost, a.s.(dříve Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.)
¾ WOOD & Company Total Return Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company
investiční společnost, a.s. (dříve Credit Suisse Total Return Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.)
Nová znění statutů jsou uveřejněna na našich stránkách.

S pozdravem
Představenstvo společnosti
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Příloha:
Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
Přehled změn, které jsou předmětem schválení ČNB podle § 84a odst. 4 Zákona o kolektivním
investování
1. V článku 1, odst. 1 se název fondu se mění z původního názvu „Credit Suisse Money
Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT investiční společnost, a.s.“ na nový název „WOOD & Company Money
Czech Crown Fund otevřený podílový fond,WOOD & Company investiční společnost,
a.s.“, tato změna se promítá do celého znění statutu fondu.
2. V článku 3 se zrušuje odst. 3 a dosavadní odst. 4 až 26 se nově označují jako odst. 3 až 25.
3. V článku 3 odst. 16 se původní znění: „Zmíněné typy derivátů jsou obchodovány
se schválenými protistranami. Vypracováním seznamů protistran je pověřeno oddělení
Legal & Compliance Společnosti a v koordinaci s globální skupinou Risk Management
v rámci CS používá interní limity na jednotlivé protistrany. Dodržování limitů
kontroluje oddělení Legal & Compliance Společnosti a nezávislý vnitřní audit
Společnosti. Jednotlivá rizika spojená s uvedenými typy investic jsou uvedena také
v rizikovém profilu Fondu článku 4.“ mění na nové znění: „Zmíněné typy derivátů jsou
obchodovány se schválenými protistranami. Vypracováním seznamů protistran je
pověřeno oddělení Compliance Společnosti a v koordinaci s Risk Managementem
v rámci skupiny WOOD & Company používá interní limity na jednotlivé protistrany.
Dodržování limitů kontroluje oddělení Compliance Společnosti a nezávislý vnitřní audit
Společnosti. Jednotlivá rizika spojená s uvedenými typy investic jsou uvedena také
v rizikovém profilu Fondu článku 4.“.
4. V článku 3 odst. 23 se původní znění: „V souladu s Vyhláškou č. 604/2006 Sb. může Fond
provádět běžné repooperace nebo půjčovat cenné papíry s tím, že sjednání
repoobchodu lze řádně doložit, že protistrana je schválenou protistranou (její rating
dlouhodobé zadluženosti stanovený nejméně jednou renomovanou ratingovou
agenturou je alespoň v investičním stupni) a že podmínky celé operace jsou předem
stanoveny a odpovídají podmínkám tržním. Celkový limit na tyto transakce je stanoven
na 20% objemu majetku Fondu.“ mění na nové znění: „Fond nebude provádět
repooperace ani půjčovat cenné papíry.“.
5. V článku 6 odst. 13 se slovo „CS“ nahrazuje slovem „Společnost“.
6. V článku 9, odst. 3 se vypouští písm. e) a dosavadní písmena f) až s) se nově označují jako
písmena e) až r).
7. Článek 11 se doplňuje o následující větu: „V souladu s ustanovením § 78 Zákona, a po
splnění stanovených podmínek, je Společnost oprávněna k efektivnějšímu
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obhospodařování majetku Fondu svěřit na základě smlouvy o obhospodařování jeho
obhospodařování třetí osobě.“.

Přehled změn, které nepodléhají schválení dle §91 odst. 1 písmena a) Zákona o kolektivním
investování
1. Název investiční společnosti obhospodařující Fond z CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. se mění na WOOD & Company investiční
společnost, a.s. (vč. relevantní součásti názvu fondů obhospodařovaných společností)
2. Adresa společnosti se mění z původní Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 na Palladium,
Nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1
3. Adresa webových stránek společnosti se mění z původní www.credit‐suisse.com na
www.woodis.cz (respektive www.woodfondy.cz) a emailová adresa
z fondy.am@credit‐suisse.com na fondy@wood.cz
4. Auditor fondu se mění na Deloitte Audit s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8
Karlín, Česká republika (z původního KPMG)
5. Článek 1 odst. 6 se rozšiřuje o následující ustanovení „Prostřednictvím výše uvedené
internetové adresy Fond rovněž uveřejňuje informace podle Zákona způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“
6. V článku 2 odst. 1 je uvedeno datum, do kterého byl platný původní název
společnosti.
7. Článek 2, odst. 5 je rozšířen o novou vedoucí osobu – pana Jaroslava Krabce (schválen
Rozhodnutím ČNB č.j. 2009/7608/570, sp. 2009/802/571)
8. Článek 2, odst. 7 se mění následujícím způsobem „Společnost je součástí
konsolidačního celku, kde osobou ovládající a zároveň osobou, která sestavuje
konsolidovanou účetní závěrku je společnost WOOD & Company Group S.A. se sídlem
6C Parc d´Activités Syrdall, L‐5365 Munsbach, Lucemburské velkovévodství.“ Neboť se
společnost stala součástí tohoto konsolidačního celku v souvislosti se změnou
vlastníka.
9. V článku 2, odst. 8 se mění názvy všech fondů obhospodařovaných společností tak, že
je „Credit Suisse“ nahrazeno „WOOD & Company“ a dále je v názvu fondu CS Money
Czech Crown Fund růstový vynecháno slovo „růstový“ a název fondu CS Realitní fond
fondů se mění na WOOD & Company Real Estate Fund.
10. V článku 3, odst. 24 se je pro upřesnění výraz „Investiční výbor“ nahrazen „Portfolio
manažer“.
11. V článku 9, odst. 1 vypouštíme čtvrtou větu začínající “Úplata se stanoví ...“ neboť
uvedený způsob určení úplaty nedává smysl.
12. V článku 9, odst. 4 je doplněna definice TER.
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13. V článku 10 se mění datum uzavření smlouvy o výkonu činnosti Depozitáře
z 29.10.2004 na 21.4.2008, což je datum podpisu nejnovějšího znění této smlouvy,
které nahrazuje znění předchozí.
14. V článku 12, odst. 2 je doplněn odkaz na §84a
15. V článku 12., odst. 10 nově uvádíme, že údaje o prodejích a odkupech podílových listů
fondu jsou veřejně dostupné na stránkách www.akatcr.cz, neboť AKAT ČR již tuto
statistiku uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
16. V článku 12, odst. 12 se již neuvádí specifikace sekce a odboru ČNB.
17. V příloze č. 2 byly aktualizovány Odhady nákladů Fondu kolektivního investování,
k další aktualizaci přílohy dojde bezprostředně po ukončení auditu.
18. Byla aktualizována příloha č. 3.
19. Formulace „Orgán dozoru“ se v celém textu statutu mění na „Orgán dohledu“ a
„Depozitář“ na „depozitář“ ve smyslu Zákona.
20. Dále došlo k opravě a odstranění formulačních nepřesností
−

v článku 2, odst. 6

− v článku 8, odst. 2
− v článku 9, odst. 5
− v článku 10, odst. 6
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Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
Přehled změn, které jsou předmětem schválení ČNB podle § 84a odst. 4 Zákona o kolektivním
investování
1. V článku 1, odst. 1 se název fondu mění z původního názvu „Credit Suisse Select
Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční
společnost, a.s.“ na nový název „WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený
podílový fond,WOOD & Company investiční společnost, a.s.“, tato změna se promítá do
celého znění statutu fondu.
2. V článku 3 se zrušuje odst. 3 a dosavadní odst. 4 až 29 se nově označují jako odst. 3 až 28.
3. V článku 3 odst. 20 se původní znění: „Zmíněné typy derivátů jsou obchodovány
se schválenými protistranami. Vypracováním seznamů protistran je pověřeno oddělení
Legal & Compliance Společnosti a v koordinaci s globální skupinou Risk Management
v rámci CS používá interní limity na jednotlivé protistrany. Dodržování limitů kontroluje
oddělení Legal & Compliance Společnosti a nezávislý vnitřní audit Společnosti.
Jednotlivá rizika spojená s uvedenými typy investic jsou uvedena také v rizikovém
profilu Fondu článku 4.“ mění na nové znění: „Zmíněné typy derivátů jsou obchodovány
se schválenými protistranami. Vypracováním seznamů protistran je pověřeno oddělení
Compliance Společnosti a v koordinaci s Risk Managementem v rámci skupiny WOOD &
Company používá interní limity na jednotlivé protistrany. Dodržování limitů kontroluje
oddělení Compliance Společnosti a nezávislý vnitřní audit Společnosti. Jednotlivá rizika
spojená s uvedenými typy investic jsou uvedena také v rizikovém profilu Fondu článku
4.“.
4. V článku 3 odst. 27 se původní znění: „V souladu s Vyhláškou č. 604/2006 Sb. může Fond
provádět běžné repooperace nebo půjčovat cenné papíry s tím, že sjednání
repoobchodu lze řádně doložit, že protistrana je schválenou protistranou (její rating
dlouhodobé zadluženosti stanovený nejméně jednou renomovanou ratingovou
agenturou je alespoň v investičním stupni) a že podmínky celé operace jsou předem
stanoveny a odpovídají podmínkám tržním. Celkový limit na tyto transakce je stanoven
na 20% objemu majetku Fondu.“ mění na nové znění: „Fond nebude provádět
repooperace ani půjčovat cenné papíry.“.
5. V článku 6 odst. 14 se slovo „CS“ nahrazuje slovem „Společnost“.
6. V článku 9, odst. 3 se vypouští písm. e) a dosavadní písmena f) až s) se nově označují jako
písmena e) až r).
7. Článek 11 se doplňuje o následující větu: „V souladu s ustanovením § 78 Zákona a po
splnění stanovených podmínek, je Společnost oprávněna k efektivnějšímu
obhospodařování majetku Fondu svěřit na základě smlouvy o obhospodařování jeho
obhospodařování třetí osobě.“.
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Přehled změn, které nepodléhají schválení dle §91 odst. 1 písmena a) Zákona o kolektivním
investování

1. Název investiční společnosti obhospodařující Fond z CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. se mění na WOOD & Company investiční
společnost, a.s. (vč. relevantní součásti názvu fondů obhospodařovaných společností)
2. Adresa společnosti se mění z původní Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 na Palladium,
Nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1
3. Adresa webových stránek společnosti se mění z původní www.credit‐suisse.com na
www.woodis.cz (respektive www.woodfondy.cz) a emailová adresa
z fondy.am@credit‐suisse.com na fondy@wood.cz
4. Auditor fondu se mění na Deloitte Audit s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8
Karlín, Česká republika (z původního KPMG)
5. Článek 1 odst. 6 se rozšiřuje o následující ustanovení „Prostřednictvím výše uvedené
internetové adresy Fond rovněž uveřejňuje informace podle Zákona způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“
6. V článku 2 odst. 1 je uvedeno datum, do kterého byl platný původní název
společnosti.
7. Článek 2, odst. 5 je rozšířen o novou vedoucí osobu – pana Jaroslava Krabce (schválen
Rozhodnutím ČNB č.j. 2009/7608/570, sp. 2009/802/571)
8. Článek 2, odst. 7 se mění následujícím způsobem „Společnost je součástí
konsolidačního celku, kde osobou ovládající a zároveň osobou, která sestavuje
konsolidovanou účetní závěrku je společnost WOOD & Company Group S.A. se sídlem
6C Parc d´Activités Syrdall, L‐5365 Munsbach, Lucemburské velkovévodství.“ Neboť se
společnost stala součástí tohoto konsolidačního celku v souvislosti se změnou
vlastníka.
9. V článku 2, odst. 8 se mění názvy všech fondů obhospodařovaných společností tak, že
je „Credit Suisse“ nahrazeno „WOOD & Company“ a dále je v názvu fondu CS Money
Czech Crown Fund růstový vynecháno slovo „růstový“ a název fondu CS Realitní fond
fondů se mění na WOOD & Company Real Estate Fund.
10. V článku 3, odst. 27 se je pro upřesnění výraz „Investiční výbor“ nahrazen „Portfolio
manažer“.
11. V článku 9, odst. 1 vypouštíme čtvrtou větu začínající “Úplata se stanoví ...“ neboť
uvedený způsob určení úplaty nedává smysl.
12. V článku 9, odst. 4 je doplněna definice TER.
13. V článku 10 se mění datum uzavření smlouvy o výkonu činnosti Depozitáře
z 29.10.2004 na 21.4.2008, což je datum podpisu nejnovějšího znění této smlouvy,
které nahrazuje znění předchozí.
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14. V článku 12, odst. 2 je doplněn odkaz na §84a
15. V článku 12, odst. 10 nově uvádíme, že údaje o prodejích a odkupech podílových listů
fondu jsou veřejně dostupné na stránkách www.akatcr.cz, neboť AKAT ČR již tuto
statistiku uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
16. V článku 12, odst. 12 se již neuvádí specifikace sekce a odboru ČNB.
17. V příloze č. 2 byly aktualizovány Odhady nákladů Fondu kolektivního investování,
k další aktualizaci přílohy dojde bezprostředně po ukončení auditu.
18. Byla aktualizována příloha č. 3.
19. Formulace „Orgán dozoru“ se v celém textu statutu mění na „Orgán dohledu“ a
„Depozitář“ na „depozitář“ ve smyslu Zákona.
20. Dále došlo k opravě a odstranění formulačních nepřesností
a. v článku 2 odst. 6
b. v článku 8, odst. 2
c. v článku 9, odst. 5
d. v článku 10 odst. 6
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Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
Přehled změn, které jsou předmětem schválení ČNB podle § 84a odst. 4 Zákona o kolektivním
investování
1. V článku 1, odst. 1 se název fondu se mění z původního názvu „Credit Suisse Realitní
fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční
společnost, a.s.“ na nový název „WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový
fond,WOOD & Company investiční společnost, a.s.“, tato změna se promítá do celého
znění statutu fondu.
2. V článku 3 se zrušuje odst. 3 a dosavadní odst. 4 až 35 se nově označují jako odst. 3 až 34.
3. V článku 3 odst. 26 se původní znění: „Zmíněné typy derivátů jsou obchodovány
se schválenými protistranami. Vypracováním seznamů protistran je pověřeno oddělení
Legal & Compliance Společnosti a v koordinaci s globální skupinou Risk Management
v rámci CS používá interní limity na jednotlivé protistrany. Dodržování limitů
kontroluje oddělení Legal & Compliance Společnosti a nezávislý vnitřní audit
Společnosti. Jednotlivá rizika spojená s uvedenými typy investic jsou uvedena také
v rizikovém profilu Fondu článku 4.“ mění na nové znění: „Zmíněné typy derivátů jsou
obchodovány se schválenými protistranami. Vypracováním seznamů protistran je
pověřeno oddělení Compliance Společnosti a v koordinaci s Risk Managementem
v rámci skupiny WOOD & Company používá interní limity na jednotlivé protistrany.
Dodržování limitů kontroluje oddělení Compliance Společnosti a nezávislý vnitřní audit
Společnosti. Jednotlivá rizika spojená s uvedenými typy investic jsou uvedena také
v rizikovém profilu Fondu článku 4.“.
4. V článku 3 odst. 32 se původní znění: „V souladu s Vyhláškou č. 604/2006 Sb. může Fond
provádět běžné repooperace nebo půjčovat cenné papíry s tím, že sjednání
repoobchodu lze řádně doložit, že protistrana je schválenou protistranou (její rating
dlouhodobé zadluženosti stanovený nejméně jednou renomovanou ratingovou
agenturou je alespoň v investičním stupni) a že podmínky celé operace jsou předem
stanoveny a odpovídají podmínkám tržním. Celkový limit na tyto transakce je stanoven
na 20% objemu majetku Fondu.“ mění na nové znění: „Fond nebude provádět
repooperace ani půjčovat cenné papíry.“.
5. V článku 6 odst. 14 se slovo „CS“ nahrazuje slovem „Společnost“.
6. V článku 9, odst. 4 se vypouští písm. e) a dosavadní písmena f) až s) se nově označují jako
písmena e) až r).
7. Článek 11 se doplňuje o následující větu: „V souladu s ustanovením § 78 Zákona, a po
splnění stanovených podmínek, je Společnost oprávněna k efektivnějšímu
obhospodařování majetku Fondu svěřit na základě smlouvy o obhospodařování jeho
obhospodařování třetí osobě.“.

WOOD & Company investiční společnost, a.s., Palladium, Nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha, Česká republika, www.woodis.cz
IČ: 60 19 24 45; zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2206; Tel + 420 251 00 13 11 Fax +420 251 00 13 00

Přehled změn, které nepodléhají schválení dle §91 odst. 1 písmena a) Zákona o kolektivním
investování

1. Název investiční společnosti obhospodařující Fond z CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. se mění na WOOD & Company investiční
společnost, a.s. (vč. relevantní součásti názvu fondů obhospodařovaných společností)
2. Adresa společnosti se mění z původní Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 na Palladium,
Nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1
3. Adresa webových stránek společnosti se mění z původní www.credit‐suisse.com na
www.woodis.cz
(respektive
www.woodfondy.cz)
a
emailová
adresa
z fondy.am@credit‐suisse.com na fondy@wood.cz
4. Auditor fondu se mění na Deloitte Audit s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8
Karlín, Česká republika (z původního KPMG)
5. Článek 1 odst. 6 se rozšiřuje o následující ustanovení „Prostřednictvím výše uvedené
internetové adresy Fond rovněž uveřejňuje informace podle Zákona způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“
6. V článku 2 odst. 1 je uvedeno datum, do kterého byl platný původní název
společnosti.
7. Článek 2, odst. 5 je rozšířen o novou vedoucí osobu – pana Jaroslava Krabce (schválen
Rozhodnutím ČNB č.j. 2009/7608/570, sp. 2009/802/571)
8. Článek 2, odst. 7 se mění následujícím způsobem „Společnost je součástí
konsolidačního celku, kde osobou ovládající a zároveň osobou, která sestavuje
konsolidovanou účetní závěrku je společnost WOOD & Company Group S.A. se sídlem
6C Parc d´Activités Syrdall, L‐5365 Munsbach, Lucemburské velkovévodství.“ Neboť se
společnost stala součástí tohoto konsolidačního celku v souvislosti se změnou
vlastníka.
9. V článku 2, odst. 8 se mění názvy všech fondů obhospodařovaných společností tak, že
je „Credit Suisse“ nahrazeno „WOOD & Company“ a dále je v názvu fondu CS Money
Czech Crown Fund růstový vynecháno slovo „růstový“ a název fondu CS Realitní fond
fondů se mění na WOOD & Company Real Estate Fund.
10. V článku 3, odst. 33 se je pro upřesnění výraz „Investiční výbor“ nahrazen „Portfolio
manažer“.
11. V článku 9, odst. 1 vypouštíme čtvrtou větu začínající “Úplata se stanoví ...“ neboť
uvedený způsob určení úplaty nedává smysl.
12. V článku 9, odst. 4 je doplněna definice syntetického TER.
13. V článku 10 se mění datum uzavření smlouvy o výkonu činnosti Depozitáře
z 29.10.2004 na 21.4.2008, což je datum podpisu nejnovějšího znění této smlouvy,
které nahrazuje znění předchozí.
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14. V článku 12, odst. 2 je doplněn odkaz na §84a
15. V článku 12., odst. 10 nově uvádíme, že údaje o prodejích a odkupech podílových listů
fondu jsou veřejně dostupné na stránkách www.akatcr.cz, neboť AKAT ČR již tuto
statistiku uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
16. V článku 12, odst. 12 se již neuvádí specifikace sekce a odboru ČNB.
17. V příloze č. 2 byly aktualizovány Odhady nákladů Fondu kolektivního investování,
k další aktualizaci přílohy dojde bezprostředně po ukončení auditu.
18. Byla aktualizována příloha č. 3.
19. Formulace „Orgán dozoru“ se v celém textu statutu mění na „Orgán dohledu“ a
„Depozitář“ na „depozitář“ ve smyslu Zákona.
20. Dále došlo k opravě a odstranění formulačních nepřesností
−

v článku 2, odst. 6

− v článku 8, odst. 2
− v článku 9, odst. 6
− v článku 10, odst. 6
− v části II, čl. 1, odst. 6a

WOOD & Company investiční společnost, a.s., Palladium, Nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha, Česká republika, www.woodis.cz
IČ: 60 19 24 45; zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2206; Tel + 420 251 00 13 11 Fax +420 251 00 13 00

Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
investiční společnost, a.s.
Přehled změn, které jsou předmětem schválení ČNB podle § 84a odst. 4 Zákona o kolektivním
investování
1. V článku 1, odst. 1 se název fondu se mění z původního názvu „Credit Suisse Soft Click Fund
otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.“
na nový název „WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond, WOOD &
Company investiční společnost, a.s.“, tato změna se promítá do celého znění statutu fondu.
2. V článku 1 se doplňuje odst. 8 ve znění „Shromáždění podílníků není zřízeno.“.
3. V článku 3 se zrušuje odst. 6 a dosavadní odst. 7 až 34 se nově označují jako odst. 6 až 33.
4. V článku 3 odst. 27 se původní znění: „Zmíněné typy derivátů jsou obchodovány
se schválenými protistranami. Vypracováním seznamů protistran je pověřeno oddělení
Legal & Compliance Společnosti a v koordinaci s globální skupinou Risk Management
v rámci CS používá interní limity na jednotlivé protistrany. Dodržování limitů kontroluje
oddělení Legal & Compliance Společnosti a nezávislý vnitřní audit Společnosti. Jednotlivá
rizika spojená s uvedenými typy investic jsou uvedena také v rizikovém profilu Fondu
článku 4.“ mění na nové znění: „Zmíněné typy derivátů jsou obchodovány se schválenými
protistranami. Vypracováním seznamů protistran je pověřeno oddělení Compliance
Společnosti a v koordinaci s Risk Managementem v rámci skupiny WOOD & Company
používá interní limity na jednotlivé protistrany. Dodržování limitů kontroluje oddělení
Compliance Společnosti a nezávislý vnitřní audit Společnosti. Jednotlivá rizika spojená
s uvedenými typy investic jsou uvedena také v rizikovém profilu Fondu článku 4.“.
5. V článku 3 odst. 31 se původní znění: „V souladu s Vyhláškou č. 604/2006 Sb. může Fond
provádět běžné repooperace nebo půjčovat cenné papíry s tím, že sjednání repoobchodu
lze řádně doložit, že protistrana je schválenou protistranou (její rating dlouhodobé
zadluženosti stanovený nejméně jednou renomovanou ratingovou agenturou je alespoň
v investičním stupni) a že podmínky celé operace jsou předem stanoveny a odpovídají
podmínkám tržním. Celkový limit na tyto transakce je stanoven na 20% objemu majetku
Fondu.“ mění na nové znění: „Fond nebude provádět repooperace ani půjčovat cenné
papíry.“.
6. V článku 6 odst. 14 se slovo „CS“ nahrazuje slovem „Společnost“.
7. V článku 9, odst. 3 se vypouští písm. e) a dosavadní písmena f) až s) se nově označují jako
písmena e) až r).
8. Článek 11 se doplňuje o následující větu: „V souladu s ustanovením § 78 Zákona, a po
splnění stanovených podmínek, je Společnost oprávněna k efektivnějšímu
obhospodařování majetku Fondu svěřit na základě smlouvy o obhospodařování jeho
obhospodařování třetí osobě.“.
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Přehled změn, které nepodléhají schválení dle §91 odst. 1 písmena a) Zákona o kolektivním
investování
1. Název investiční společnosti obhospodařující Fond z CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. se mění na WOOD & Company investiční
společnost, a.s. (vč. relevantní součásti názvu fondů obhospodařovaných společností)
2. Adresa společnosti se mění z původní Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 na Palladium, Nám.
Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1
3. Adresa webových stránek společnosti se mění z původní www.credit‐suisse.com na
www.woodis.cz (respektive www.woodfondy.cz) a emailová adresa z fondy.am@credit‐
suisse.com na fondy@wood.cz
4. Auditor fondu se mění na Deloitte Audit s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 Karlín,
Česká republika (z původního KPMG)
5. Článek 1 odst. 6 se rozšiřuje o následující ustanovení „Prostřednictvím výše uvedené
internetové adresy Fond rovněž uveřejňuje informace podle Zákona způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“
6. V článku 2 odst. 1 je uvedeno datum, do kterého byl platný původní název společnosti.
7. Článek 2, odst. 5 je rozšířen o novou vedoucí osobu – pana Jaroslava Krabce (schválen
Rozhodnutím ČNB č.j. 2009/7608/570, sp. 2009/802/571)
8. Článek 2, odst. 7 se mění následujícím způsobem „Společnost je součástí konsolidačního
celku, kde osobou ovládající a zároveň osobou, která sestavuje konsolidovanou účetní
závěrku je společnost WOOD & Company Group S.A. se sídlem 6C Parc d´Activités
Syrdall, L‐5365 Munsbach, Lucemburské velkovévodství.“ Neboť se společnost stala
součástí tohoto konsolidačního celku v souvislosti se změnou vlastníka.
9. V článku 2, odst. 8 se mění názvy všech fondů obhospodařovaných společností tak, že je
„Credit Suisse“ nahrazeno „WOOD & Company“ a dále je v názvu fondu CS Money Czech
Crown Fund růstový vynecháno slovo „růstový“ a název fondu CS Realitní fond fondů se
mění na WOOD & Company Real Estate Fund.
10. V článku 3, odst. 32 se je pro upřesnění výraz „Investiční výbor“ nahrazen „Portfolio
manažer“.
11. V článku 9, odst. 1 vypouštíme čtvrtou větu začínající “Úplata se stanoví ...“ neboť
uvedený způsob určení úplaty nedává smysl.
12. V článku 9, odst. 4 je doplněna definice TER.
13. V článku 10 se mění datum uzavření smlouvy o výkonu činnosti Depozitáře z 29.10.2004
na 21.4.2008, což je datum podpisu nejnovějšího znění této smlouvy, které nahrazuje
znění předchozí.
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14. V článku 12, odst. 2 je doplněn odkaz na §84a
15. V článku 12., odst. 10 nově uvádíme, že údaje o prodejích a odkupech podílových listů
fondu jsou veřejně dostupné na stránkách www.akatcr.cz, neboť AKAT ČR již tuto
statistiku uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
16. V článku 12, odst. 12 se již neuvádí specifikace sekce a odboru ČNB.
17. V příloze č. 2 byly aktualizovány Odhady nákladů Fondu kolektivního investování, k další
aktualizaci přílohy dojde bezprostředně po ukončení auditu.
18. Byla aktualizována příloha č. 3.
19. Formulace „Orgán dozoru“ se v celém textu statutu mění na „Orgán dohledu“
„Depozitář“ na „depozitář“ ve smyslu Zákona.
20. Dále došlo k opravě a odstranění formulačních nepřesností
−

v článku 2, odst. 6

− v článku 8, odst. 2
− v článku 9, odst. 4
− v článku 10, odst. 6
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Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
(Fond je určen primárně institucionální klientele)
Přehled změn, které jsou předmětem schválení ČNB podle § 84a odst. 4 Zákona o kolektivním
investování
1. V článku 1, odst. 1 se název fondu mění z původního názvu „Credit Suisse CZK otevřený
podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost,
a.s.“ na nový název „WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního
trhu,WOOD & Company investiční společnost, a.s.“, tato změna se promítá do celého znění
statutu fondu.
2. V článku 3 se zrušují odst. 2 a odst. 17 a dosavadní odst. 3 až 16 se nově označují jako odst.
2 až 15 a dosavadní odstavce 18 až 26 se nově označují jako odst. 16 až 24.
3. V článku 3 odst. 15 se původní znění jeho druhé části: „Všechny zmíněné typy derivátů jsou
obchodovány se schválenými protistranami. Vypracováním seznamů protistran je
pověřeno oddělení Legal & Compliance Společnosti a v koordinaci s globální skupinou Risk
Management v rámci CS používá interní limity na jednotlivé protistrany. Dodržování
limitů kontroluje oddělení Legal & Compliance Společnosti a nezávislý vnitřní audit
Společnosti. Jednotlivá rizika spojená s uvedenými typy investic jsou uvedena také
v rizikovém profilu Fondu článku 4.“ mění na nové znění: „Všechny zmíněné typy derivátů
jsou obchodovány se schválenými protistranami. Vypracováním seznamů protistran je
pověřeno oddělení Compliance Společnosti a v koordinaci Risk Managementem v rámci
skupiny WOOD & Company používá interní limity na jednotlivé protistrany. Dodržování
limitů kontroluje oddělení Compliance Společnosti a nezávislý vnitřní audit Společnosti.
Jednotlivá rizika spojená s uvedenými typy investic jsou uvedena v rizikovém profilu
Fondu článku 4.“.
4. V článku 6 odst. 13 se slovo „CS“ nahrazuje slovem „Společnost“.
5. V článku 9, odst. 3 se vypouští písm. e) a dosavadní písmena f) až s) se nově označují jako
písmena e) až r).
6. Článek 11 se doplňuje o následující větu: „V souladu s ustanovením § 78 Zákona, a po
splnění stanovených podmínek, je Společnost oprávněna k efektivnějšímu
obhospodařování majetku Fondu svěřit na základě smlouvy o obhospodařování jeho
obhospodařování třetí osobě.“.
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Přehled změn, které nepodléhají schválení dle §91 odst. 1 písmena a) Zákona o kolektivním
investování

1. Název investiční společnosti obhospodařující Fond z CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. se mění na WOOD & Company investiční
společnost, a.s. (vč. relevantní součásti názvu fondů obhospodařovaných společností)
2. Adresa společnosti se mění z původní Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 na Palladium, Nám.
Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1
3. Adresa webových stránek společnosti se mění z původní www.credit‐suisse.com na
www.woodis.cz (respektive www.woodfondy.cz) a emailová adresa z fondy.am@credit‐
suisse.com na fondy@wood.cz
4. Auditor fondu se mění na Deloitte Audit s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 Karlín,
Česká republika (z původního KPMG)
5. Článek 1 odst. 6 se rozšiřuje o následující ustanovení „Prostřednictvím výše uvedené
internetové adresy Fond rovněž uveřejňuje informace podle Zákona způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“
6. V článku 2 odst. 1 je uvedeno datum, do kterého byl platný původní název společnosti.
7. Článek 2, odst. 5 je rozšířen o novou vedoucí osobu – pana Jaroslava Krabce (schválen
Rozhodnutím ČNB č.j. 2009/7608/570, sp. 2009/802/571)
8. Článek 2, odst. 7 se mění následujícím způsobem „Společnost je součástí konsolidačního
celku, kde osobou ovládající a zároveň osobou, která sestavuje konsolidovanou účetní
závěrku je společnost WOOD & Company Group S.A. se sídlem 6C Parc d´Activités
Syrdall, L‐5365 Munsbach, Lucemburské velkovévodství.“ Neboť se společnost stala
součástí tohoto konsolidačního celku v souvislosti se změnou vlastníka.
9. V článku 2 odst. 8 se mění názvy všech fondů obhospodařovaných společností tak, že je
„Credit Suisse“ nahrazeno „WOOD & Company“ a dále je v názvu fondu CS Money Czech
Crown Fund růstový vynecháno slovo „růstový“ a název fondu CS Realitní fond fondů se
mění na WOOD & Company Real Estate Fund.
10. V článku 3, odst. 23 se je pro upřesnění výraz „Investiční výbor“ nahrazen „Portfolio
manažer“.
11. V článku 9, odst. 1 vypouštíme čtvrtou větu začínající “Úplata se stanoví ...“ neboť
uvedený způsob určení úplaty nedává smysl.
12. V článku 9, odst. 4 je doplněna definice TER.
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13. V článku 10 se mění datum uzavření smlouvy o výkonu činnosti Depozitáře z 29.10.2004
na 21.4.2008, což je datum podpisu nejnovějšího znění této smlouvy, které nahrazuje
znění předchozí.
14. V článku 12, odst. 2 je doplněn odkaz na §84a
15. V článku 12, odst. 12 se již neuvádí specifikace sekce a odboru ČNB.
16. V příloze č. 2 byly aktualizovány Odhady nákladů Fondu kolektivního investování, k další
aktualizaci přílohy dojde bezprostředně po ukončení auditu.
17. Byla aktualizována příloha č. 3.
18. Formulace „Orgán dozoru“ se v celém textu statutu mění na „Orgán dohledu“ a
„Depozitář“ na „depozitář“ ve smyslu Zákona.
19. Dále došlo k opravě a odstranění formulačních nepřesností
−

v článku 2, odst. 6

− v článku 8, odst. 2
− v článku 9, odst. 5
− v článku 10, odst. 6
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Credit Suisse Total Return otevřený podílový fond peněžního trhu,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

Výše uvedený fond je fondem kvalifikovaného investora, jehož statut není uveřejňován.
Podílníci jsou o změnách informováni Společností.
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