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Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské
velkovévodství B 81.507
Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské
velkovévodství B 124.019
Credit Suisse Equity Fund (Lux), jednající prostřednictvím své řídící společnosti Credit Suisse Fund Management
S.A., se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 72.925
Oznámení akcionářům Credit Suisse SICAV (Lux) a Credit Suisse SICAV One (Lux) a podílníkům Credit Suisse
Equity Fund (Lux)
Akcionářům/podílníkům Credit Suisse SICAV (Lux), Credit Suisse SICAV One (Lux) a Credit Suisse Equity
Fund (Lux) se tímto oznamuje, že řídící společnost rozhodla o fúzi následujících podfondů převodem jejich
příslušného obchodního jmění (majetku a závazků) s účinností k 2. květnu 2013 (dále jen „Den účinnosti“), jak je
uvedeno níže:
ZANIKAJÍCÍ PODFONDY
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security
Správní
Syntetický
Maximální
poplatek
ukazatel
Třída podílů
úplata za
(dle sdělení
rizika
(měna)
obhospodařo klíčových
a výnosu
vání (roční)
informací
(SRRI)
(KIID))
Třída B
1,92 %
2,18 %
6
(USD)
Třída R
1,92 %
2,18 %
6
(CHF)
Třída R
1,92 %
2,18 %
6
(EUR)
Credit Suisse SICAV (Lux) Commodity Instruments
Správní
Syntetický
Maximální
poplatek
ukazatel
Třída akcií
úplata za
(dle sdělení
rizika
(měna)
obhospodařo klíčových
a výnosu
vání (roční)
informací
(SRRI)
(KIID))
Třída B
2,00 %
2,52 %
7
(USD)
Třída R
2,00 %
2,50 %
7
(EUR)
Třída R
2,00 %
2,52 %
7
(CHF)

NÁSTUPNICKÉ PODFONDY
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security
Správní
Syntetický
Maximální
poplatek
ukazatel
Třída akcií
úplata za
(dle sdělení
rizika
(měna)
obhospodařo klíčových
a výnosu
vání (roční)
informací
(SRRI)
(KIID))
Třída B
1,92 %
2,16 %
6
(USD)
Třída R
1,92 %
2,16 %
6
(CHF)
Třída R
1,92 %
2,16 %
6
(EUR)
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy
Správní
Syntetický
Maximální
poplatek
ukazatel
Třída akcií
úplata za
(dle sdělení
rizika
(měna)
obhospodařo klíčových
a výnosu
vání (roční)
informací
(SRRI)
(KIID))
Třída B
2,00 %
2,29 %
7
(USD)
Třída R
2,00 %
2,28 %
7
(EUR)
Třída R
2,00 %
2,23 %
7
(CHF)

Informace o investičních cílech a zásadách nástupnických podfondů pro akcionáře/podílníky zanikajících podfondů
jsou uvedeny níže:
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security
Cílem tohoto podfondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení v USD (referenční měna) při dodržení zásady
rozložení rizik, bezpečnosti investovaného kapitálu a likvidity investovaných aktiv.
Nejméně dvě třetiny aktiv bude podfond investovat v rámci celého světa do společností působících v oboru
informačních technologií a zdravotnické péče, a dále v sektorech nabízejících produkty a služby v oblasti ochrany
životního prostředí, bezpečnosti informačních technologií, ochrany zdraví, bezpečnosti dopravy a ochrany proti
kriminalitě.
Podfond může rovněž investovat do společností, které většinu svých výnosů získávají z financování výše uvedených
činností, a do rozvíjejících se trhů.
V této souvislosti pojem „rozvíjející se trhy“ znamená takové země, které Mezinárodní měnový fond, Světová banka,
Mezinárodní finanční korporace (IFC) nebo přední poskytovatel indexu nepovažuje za rozvinuté industrializované
země s vysokými příjmy.
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Podfond může rovněž investovat až třetinu svých aktiv do jiných akcií a akciových typů cenných papírů při dodržení
investičních omezení stanovených v kapitole 6 „Investiční omezení“.
Pro účely zajištění rizika a v zájmu efektivní správy portfolia mohou mít výše uvedené investice formu derivátů, např.
tzv. futures a swaps, nebo opcí navázaných na akcie, akciové typy cenných papírů a akciové indexy pod podmínkou
dodržení omezení stanovených v kapitole 6 „Investiční omezení“.
Podfond dále může – v souladu s výše uvedenými investičními principy – investovat do strukturovaných produktů
(certifikátů, úpisů) navázaných na akcie, akciové typy cenných papírů, koše akcií a akciové indexy, které jsou
dostatečně likvidní a které vydávají přední banky (nebo investoři nabízející ochranu investic srovnatelnou s ochranou
poskytovanou předními bankami). Tyto strukturované produkty musí odpovídat klasifikaci cenných papírů podle
článku 41 zákona ze 17. prosince 2010 a musí být pravidelně a transparentně oceňovány na základě nezávislých
zdrojů. Strukturované produkty nesmí využívat efektu finanční páky, tzv. leverage effect. Koše akcií a akciové indexy
musí odpovídat předpisům regulujícím rozložení rizik a musí být dostatečně diverzifikovány.
Pro účely zajištění měnových rizik a orientace aktiv na jednu nebo více cizích měn může podfond využívat devizové
deriváty FX forward a jiné měnové deriváty v souladu s § 3 odst. j) kapitoly 6 „Investiční omezení“.
Indexy, na které budou tyto deriváty navázány, budou vybrány v souladu s článkem 9 vyhlášky Lucemburského
velkovévodství ze dne 8. února 2008.
Podíl likvidních aktiv podfondu ve formě vkladů na viděnou, termínovaných vkladů a dluhových nástrojů generujících
úrokový výnos ve smyslu evropské směrnice 2003/48/ES a směrnice UCITS investovaných do krátkodobých
termínovaných vkladů a nástrojů peněžního trhu nesmí přesáhnout 25 % čistých aktiv podfondu.
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy
Hlavním cílem tohoto podfondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového zisku při zachování optimálního rozložení
rizik na základě investic do portfolia akcií vydávaných společnostmi působícími v sektoru energetiky (dále jen
“společnosti energetického sektoru”).
Pro účely dosažení tohoto cíle podfond investuje svá aktiva převážně do akcií a jiných podobných nástrojů
denominovaných v jakékoli volně převoditelné měně a emitovaných společnostmi energetického sektoru se sídlem
v kterékoli zemi.
Aniž by byl rozsah pojmu „energetický“ jakkoli omezen, výraz „společnosti energetického sektoru“ v této souvislosti
odkazuje zejména na společnosti, které působí převážně v oblasti výroby, zpracování, přepravy, přenosu, obchodu
a distribuce energie, dodávek souvisejícího zařízení a poskytování souvisejících služeb, a dále na společnosti,
jejichž hlavní činností je účast na takových společnostech nebo jejich financování.
V omezeném rozsahu může podfond investovat rovněž do:
a) akcií a jiných podobných nástrojů vydávaných společnostmi, které neodpovídají definici uvedené v předchozích
dvou odstavcích výše;
b) dluhových cenných papírů (včetně převoditelných dluhopisů a dluhopisů s warranty) a jiných podobných nástrojů,
a dále do nástrojů peněžního trhu vydávaných kdekoli na světě emitenty ze soukromého i veřejného sektoru.
Do cenných papírů, jejichž zhodnocení představuje „příjmy z úspor“ ve smyslu směrnice Rady 2003/48/ES ze dne
3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor, smí podfond investovat nejvýše 25 % aktiv.
Rozhodnutí o fúzi zanikajících podfondů do nástupnických podfondů bylo přijato v zájmu akcionářů/podílníků se
záměrem nabídnout rozsáhlejší základ aktiv a dosáhnout vyšší efektivity správy aktiv příslušných podfondů.
Podrobné informace o výše uvedených nástupnických podfondech jsou akcionářům k dispozici ve sdělení klíčových
informací (KIID) nástupnických podfondů, které mohou bezplatně získat nebo které si mohou vyžádat v sídle Credit
Suisse SICAV (Lux) nebo Credit Suisse SICAV One (Lux).
Veškeré náklady související s výše uvedenými fúzemi (s výjimkou jakýchkoli transakčních nákladů a různých jiných
nákladů, daní z převodu příslušného obchodního jmění (majetku a závazků) a nákladů na převod úschovy ponese
Credit Suisse Fund Management S.A., a to včetně nákladů na služby právních a účetních poradců, kolkovného a
dalších administrativních nákladů.
Emise akcií zanikajícího podfondu Credit Suisse SICAV (Lux) Commodity Instruments bude ukončena 22. března
2013, avšak možnost upisování podílů zanikajícího podfondu Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security
zůstane otevřena až do 23. dubna 2013. Stejně tak žádosti o úpis akcií Credit Suisse SICAV (Lux) Commodity
Instruments mohou být podávány do 15:00 (SEČ) 22. března 2013, zatímco žádosti o úpis podílů Credit Suisse
Equity Fund (Lux) Global Security mohou být podávány až do 15:00 (SEČ) 23. dubna 2013. Období pro odkoupení
akcií/podílů končí 23. dubna 2013, tj. žádosti o odkoupení mohou být podávány až do 15:00 (SEČ) 23. dubna 2013;
a jejich zpracování bude provedeno bezúplatně.
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Výměna akcií/podílů bude vycházet z čisté hodnoty aktiv vypočítané k 2. květnu 2013 na základě uzavíracích cen
ze dne 30. dubna 2013 a bude zveřejněna jakmile to bude možné. Zlomky akcií/podílů v nástupnických podfondech
budou pro účely emise zaokrouhleny na tři desetinná místa dolů.
Akcionářům zanikajících podfondů, kteří nepodají žádost o odkoupení svých akcií/podílů do 15:00 (SEČ) 23. dubna
2013, budou dne 2. května 2013 přiděleny odpovídající podíly v nástupnických podfondech v hodnotě k 7. květnu
2013.
Akcie zanikajících podfondů mohou být i nadále upisovány a odkupovány v kterýkoli den, který je v Lucemburském
velkovévodství bankovním dnem.
Credit Suisse SICAV (Lux), Credit Suisse SICAV One (Lux) a řídící společnost jednající svým jménem a zároveň
jménem Credit Suisse Equity Fund (Lux) jmenovaly společnost PricewaterhouseCoopers, se sídlem na adrese 400,
route d’Esch, L-1014 Lucemburk, nezávislým auditorem a pověřily ji přípravou zprávy ověřující podmínky stanovené
lucemburským zákonem ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování pro účely fúzí.
Akcionářům/podílníkům se oznamuje, že aktuální verze prospektů a sdělení klíčových informací (KIID) Credit Suisse
SICAV (Lux), Credit Suisse SICAV One (Lux) a Credit Suisse Equity Fund (Lux), kopie společných podmínek fúze
schválených představenstvy Credit Suisse SICAV (Lux), Credit Suisse SICAV One (Lux) a řídící společnosti jednající
ve věci fúzí svým jménem a zároveň jménem Credit Suisse Equity Fund (Lux), kopie certifikátu vystaveného
depozitářem Credit Suisse SICAV (Lux), Credit Suisse SICAV One (Lux) a Credit Suisse Equity Fund (Lux) v
souvislosti s fúzemi, kopie zpráv auditora ověřujících podmínky stanovené lucemburským zákonem ze dne
17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování pro účely fúzí, a aktuální výroční a pololetní zprávy jsou
bezplatně k dispozici nebo k vyžádání v sídle Credit Suisse SICAV (Lux) a Credit Suisse SICAV One (Lux) a v sídle
řídící společnosti Credit Suisse Equity Fund (Lux).
Akcionáři/podílníci by se měli informovat o případných daňových povinnostech v souvislosti s výše uvedenými
fúzemi, které jim mohou vzniknout v zemi, ve které mají sídlo nebo domicil, nebo které jsou občany.
Oznámení akcionářům Credit Suisse SICAV (Lux) a Credit Suisse SICAV One (Lux)
Akcionářům podfondů Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta, Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid
Global Strategies, Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Long/Short a Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Event
Driven fondu Credit Suisse SICAV One (Lux) se oznamuje, že maximální úprava čisté hodnoty aktiv (mechanismus
single swing pricing), která se od založení výše uvedených podfondů nikdy neuplatnila, nebude nadále uvedena
v prospektu.
Akcionářům Credit Suisse SICAV (Lux) se dále oznamuje, že investiční cíle a zásady podfondu Credit Suisse
SICAV (Lux) Equity Emerging Markets (který bude k 2. květnu 2013 přejmenován na „Credit Suisse SICAV (Lux)
Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets“) se k výše uvedenému datu mění, jak je uvedeno níže:
Stávající investiční cíle a zásady
Hlavním cílem tohoto podfondu je dosáhnout
dlouhodobého kapitálového zisku a bezpečnosti
investic při zachování optimálního rozložení rizik na
základě investic do portfolia majetkových cenných
papírů vydávaných společnostmi se sídlem kdekoli na
světě v zemích rozvíjejících se trhů.
Pro účely dosažení tohoto cíle podfond investuje svá
aktiva převážně do akcií a jiných podobných nástrojů
denominovaných v jakékoli volně převoditelné měně
a emitovaných společnostmi se sídlem v zemích
rozvíjejících se trhů, nebo společnostmi se sídlem
v jiných zemích, avšak provozujících svou obchodní
činnost převážně v zemích rozvíjejících se trhů, nebo
holdingovými
společnostmi
s podílovou
účastí
převážně v zemích rozvíjejících se trhů.
Země rozvíjejících se trhů jsou země procházející fází
ekonomického rozvoje, které však dosud nedosáhly

Nové investiční cíle a zásady
Hlavním cílem tohoto podfondu je dosáhnout
dlouhodobého kapitálového zisku a bezpečnosti investic
při zachování optimálního rozložení rizik na základě
investic do portfolia majetkových cenných papírů
vydávaných malými a středními podniky se sídlem
kdekoli na světě v zemích rozvíjejících se trhů. Malými
a středními podniky se rozumí všechny společnosti,
jejichž tržní kapitalizace je v okamžiku realizace
investice nižší než 10 mld. USD.
Pro účely dosažení tohoto cíle podfond investuje svá
aktiva převážně (> 51 %) do akcií a jiných podobných
nástrojů denominovaných v jakékoli volně převoditelné
měně a emitovaných společnostmi se sídlem v zemích
rozvíjejících se trhů, nebo společnostmi se sídlem
v jiných zemích, avšak provozujících svou obchodní
činnost převážně v zemích rozvíjejících se trhů, nebo
holdingovými společnostmi s podílovou účastí převážně
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statutu rozvinuté země, mezi které patří např. země
západní Evropy, Severní Ameriky nebo Japonsko.
Rozvíjející se trhy vhodné k realizaci kapitálových
investic se v současné době nacházejí zejména na
území Asie, východní Evropy, Jižní Ameriky a v oblasti
Středozemního moře, a v omezeném rozsahu také
v Africe a na Středním východě. K těmto zemím patří
Argentina, Bangladéš, Brazílie, Bulharsko, Chile, Čína,
Chorvatsko, Kolumbie, Česká republika, Egypt,
Ghana, Maďarsko, Indie, Indonésie, Izrael, Malajsie,
Mexiko, Maroko, Pákistán, Peru, Nigérie, Polsko,
Rumunsko, Rusko, Saúdská Arábie, Slovensko,
Slovinsko, Jižní Afrika, Jižní Korea, Tchaj-wan,
Thajsko, Filipíny, Turecko, Ukrajina a Vietnam.
Vezměte prosím na vědomí, že seznam „zemí
rozvíjejících se trhů“ není vyčerpávající a průběžně se
mění.
V omezeném rozsahu může podfond investovat rovněž
do:
a) akcií a jiných podobných nástrojů vydávaných
společnostmi, které neodpovídají definici uvedené
v předchozích dvou odstavcích výše;
b) dluhových cenných papírů (včetně převoditelných
dluhopisů a dluhopisů s warranty) a jiných
podobných nástrojů, a dále do nástrojů peněžního
trhu vydávaných kdekoli na světě emitenty ze
soukromého i veřejného sektoru.
Akcie musí být oficiálně kótovány na oficiální burze
cenných papírů, nebo musí být obchodovány na
regulovaném a standardně fungujícím uznávaném trhu
přístupném veřejnosti.
V případě nákupu ruských akcií musí být tyto kótovány
na ruské burze cenných papírů RTS nebo na
moskevské mezibankovní měnové burze MICEX.
Do cenných papírů, jejichž zhodnocení představuje
„příjmy z úspor“ ve smyslu směrnice Rady 2003/48/ES
ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor, smí
podfond investovat nejvýše 25 % aktiv.

v zemích rozvíjejících se trhů.
Země rozvíjejících se trhů jsou země procházející fází
ekonomického rozvoje, které však dosud nedosáhly
statutu rozvinuté země, mezi které patří např. země
západní Evropy, Severní Ameriky nebo Japonsko.
Rozvíjející se trhy vhodné k realizaci kapitálových
investic se v současné době nacházejí zejména na
území Asie, východní Evropy, Jižní Ameriky a v oblasti
Středozemního moře, a v omezeném rozsahu také
v Africe a na Středním východě. K těmto zemím patří
Argentina, Bangladéš, Brazílie, Bulharsko, Chile, Čína,
Chorvatsko, Kolumbie, Česká republika, Egypt, Ghana,
Maďarsko, Indie, Indonésie, Izrael, Malajsie, Mexiko,
Maroko, Pákistán, Peru, Nigérie, Polsko, Rumunsko,
Rusko, Saúdská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Jižní
Afrika, Jižní Korea, Tchaj-wan, Thajsko, Filipíny,
Turecko, Ukrajina a Vietnam. Vezměte prosím na
vědomí, že seznam „zemí rozvíjejících se trhů“ není
vyčerpávající a průběžně se mění.
Podfond může rovněž investovat:
a) až 49 % do akcií a jiných podobných nástrojů
vydávaných společnostmi, které neodpovídají
definici uvedené v předchozích dvou odstavcích
výše;
b) až 25 % do dluhových cenných papírů (včetně
převoditelných dluhopisů a dluhopisů s warranty)
a jiných podobných nástrojů, a dále do nástrojů
peněžního trhu vydávaných kdekoli na světě
emitenty ze soukromého i veřejného sektoru.
Akcie musí být oficiálně kótovány na oficiální burze
cenných papírů, nebo musí být obchodovány na
regulovaném a standardně fungujícím uznávaném trhu
přístupném veřejnosti.
V případě nákupu ruských akcií musí být tyto kótovány
na ruské burze cenných papírů RTS nebo na
moskevské mezibankovní měnové burze MICEX.
Do cenných papírů, jejichž zhodnocení představuje
„příjmy z úspor“ ve smyslu směrnice Rady 2003/48/ES
ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor, smí
podfond investovat nejvýše 25 % aktiv.

Akcionářům Credit Suisse SICAV (Lux) se dále oznamuje, že s účinností k 2. květnu 2013 dochází k následující
změně investičních manažerů níže uvedených podfondů:

1.

2.

Podfond
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging
Markets (který bude k 2. květnu 2013
přejmenován na Credit Suisse SICAV (Lux)
Equity Small and Mid Cap Global Emerging
Markets)
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity
Infrastructure

Původní investiční manažer
Polunin Capital Partners Ltd.

Nový investiční manažer
Credit Suisse AG, Zurich

Wellington Management
Company, LLP

Credit Suisse AG, Zurich

Akcionářům Credit Suisse SICAV (Lux) se dále oznamuje, že s účinností k 1. dubnu 2013 dochází ke změně
investičního manažera podfondu Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus z Credit Suisse AG, Zurich
na Credit Suisse (Singapore) Limited.
Změny, které nesouvisí s výše uvedenými fúzemi, rovněž nabývají účinnosti 2. května 2013. Akcionáři podfondů
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta, Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Global Strategies,
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Long/Short a Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Event Driven, pro které
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platí, že maximální úprava čisté hodnoty aktiv (mechanismus single swing pricing) nebude nadále uvedena
v prospektu, a akcionáři dotčení změnou investičních cílů a/nebo zásad podfondu Credit Suisse SICAV (Lux) Equity
Emerging Markets (který bude přejmenován na „Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global
Emerging Markets“) a změnou investičního manažera tohoto podfondu, a akcionáři dotčení změnou investičního
manažera podfondu Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure, kteří s výše uvedenými změnami nesouhlasí,
mají možnost své akcie v dané investiční společnosti bez poplatku odkoupit do 23. dubna 2013.
Akcionářům se dále oznamuje, že poté, co změny nabudou účinnosti, bude nový prospekt Credit Suisse SICAV (Lux)
a sdělení klíčových informací (KIID) k dispozici nebo k vyžádání v sídle investiční společnosti v souladu s příslušnými
ustanoveními prospektu.
Lucemburk, 22. března 2013
Credit Suisse SICAV (Lux)
Credit Suisse SICAV One (Lux)
Credit Suisse Fund Management S.A.
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