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Společnost Credit Suisse Fund (Lux) jednající prostřednictvím své správní společnosti Credit Suisse Fund
Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucembursko B 72.925
Společnost Credit Suisse Bond Fund (Lux), jednající prostřednictvím své správní společnosti Credit Suisse
Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucembursko B 72.925
Oznámení Podílníkům fondů Credit Suisse Fund (Lux) a Credit Suisse Bond Fund (Lux)
Tímto se oznamuje Podílníkům fondů Credit Suisse Fund (Lux) a Credit Suisse Bond Fund (Lux), že Správní
společnost se rozhodla sloučit níže uvedené Dílčí fondy prostřednictvím převodu jejich příslušných aktiv a pasiv
s účinností od 6. června 2013 („Datum účinnosti“) následovně:
FÚZUJÍCÍ DÍLČÍ FONDY

PŘIJÍMAJÍCÍ DÍLČÍ FONDY
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Podílníci Fúzujících dílčích fondů jsou informováni o investičním cíli a principech níže uvedených Přijímajících
dílčích fondů:
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr
Cílem Dílčího fondu je především dosahovat vysokého pravidelného příjmu při zachování hodnoty aktiv. Alespoň
dvě třetiny celkových aktiv Dílčího fondu budou investovány do dluhových nástrojů, dluhopisů, dlužních úpisů,
podobných cenných papírů s pevným nebo pohyblivým úrokem (včetně cenných papírů vydaných na diskontní
bázi) státních, soukromých a polosoukromých emitentů, denominovaných v příslušné Referenční měně Dílčího
fondu.
Až jedna třetina celkových aktiv Dílčího fondu může být investována v jiných měnách než je Referenční měna.
Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD
Cílem tohoto Dílčího fondu je především dosahovat vysokého a stabilního příjmu na základě výkonnosti
dluhopisů denominovaných v Referenční měně Dílčího fondu se střednědobou až dlouhodobou splatností a
zároveň zachovat hodnotu aktiv.
Alespoň dvě třetiny celkových čistých aktiv Dílčího fondu budou investovány do středně až dlouhodobých
dluhových nástrojů, dluhopisů, dlužních úpisů a podobných cenných papírů s pevným nebo pohyblivým úrokem
(včetně cenných papírů vydaných na diskontní bázi) státních, soukromých a polosoukromých emitentů
s ratingem investičního stupně - přičemž důraz bude kladen na kvalitu prvotřídních vypůjčovatelů denominovaných v Referenční měně Dílčího fondu.
Až jedna třetina celkových čistých aktiv Dílčího fondu může být investována v jiných měnách než je Referenční
měna. Část investovaná do jiných měn než je Referenční měna Dílčích fondů nemusí být zajišťována proti této
Referenční měně. Jakýkoli výkyv směnného kurzu těchto měn ve vztahu k Referenční měně Dílčího fondu tedy
bude mít dopad na Čistou hodnotu aktiv Dílčího fondu.
Dílčí fond může investovat až 25% svých celkových čistých aktiv do konvertibilních dluhopisů, konvertibilních
dlužních úpisů a warrantových dluhopisů a až 10% svých celkových čistých aktiv do aktivy zajištěných dluhových
cenných papírů a hypotékami zajištěných cenných papírů průměrné nebo vysoké kvality (s ratingem alespoň
„BBB–“ od Standard & Poor’s nebo „Baa3“ od Moody’s).
Kromě přímých investic může Dílčí fond uzavírat smlouvy na futures a opce, jakož i swapové transakce (swapy
úrokových sazeb, swapy na celkový výnos) za účelem zajištění a efektivní správy portfolia, za předpokladu
náležitého dodržování investičních omezení, která jsou uvedena v Kapitole 6, „Investiční omezení“.
Dílčí fond může také aktivně řídit svou měnovou a úvěrovou angažovanost pomocí měnových futures,
swapových transakcí a swapů úvěrového selhání.
Za předpokladu dodržování investičních omezení, která jsou uvedena v Kapitole 6, „Investiční omezení“, části 3
g) a 3 h), může Správní společnost především používat cenné papíry (úvěrové deriváty typu credit linked notes),
jakož i metody a nástroje (swapy úvěrového selhání) za účelem řízení úvěrového rizika Dílčího fondu. Dílčí fond
může uzavírat závazky ze swapů úvěrového selhání, které neslouží pro účely hedgingu, až do 100% celkové
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čisté hodnoty svých aktiv, ovšem závazky vyplývající z pozic pořizování ochrany a poskytování ochrany nesmí
v celkovém součtu přesáhnout 100% celkových čistých aktiv Dílčího fondu.
Pro účely řízení durace může Dílčí fond podstatněji využívat futures na úrokové sazby, za předpokladu
dodržování investičních omezení, která jsou uvedena v Kapitole 6, „Investiční omezení“, část 3). Na rozdíl od
ustanovení Kapitoly 6, části 3 e), „Investičních omezení“ může Dílčí fond za účelem řízení rizik vyplývajících z
úrokových sazeb nakupovat a prodávat futures (smlouvy) na úrokové sazby v jakékoli měně; uzavírané závazky
mohou přesahovat hodnotu cenných papírů držených v této měně, nesmí ale přesáhnout hodnotu celkových
čistých aktiv Dílčího fondu.
Na základě uplatňování převodových a úpisových práv či opcí a warrantů držených odděleně od warrantových
dluhopisů může být až 10% celkových čistých aktiv Dílčího fondu dočasně investováno do akcií, jiných
vlastnických podílů, certifikátů práv na vyplacení dividendy a podobných cenných papírů povahy vlastnických
podílů.
Rozhodnutí sloučit Fúzující dílčí fondy do Přijímajících dílčích fondů bylo učiněno v zájmu Podílníků, přičemž
jeho cílem je nabídnout širší základnu aktiv a zefektivnit tak správu aktiv příslušných Dílčích fondů.
Podílníci jsou tímto zdvořile žádáni, aby si další podrobnosti o výše zmíněných Přijímacích dílčích fondech
přečetli v KIID Přijímacích dílčích fondů, které mohou bezplatně obdržet nebo si vyžádat v sídle Správní
společnosti.
Veškeré náklady na výše zmíněné fúze (vyjma jakýchkoli nákladů spojených s obchodováním, dalších různých
nákladů a daní z převodu vztahujících se na aktiva související s převodem aktiv a pasiv a nákladů na custody
transfery) ponese společnost Credit Suisse Fund Management S.A., včetně právních a účetních nákladů,
kolkovného a dalších administrativních výdajů.
Emise Podílů Fúzujících dílčích fondů Credit Suisse Fund (Lux) Related Return Engineered (Sfr) a Credit Suisse
Fund (Lux) Related Return Engineered (US$) bude ukončena 30. dubna 2013. Žádosti o úpis týkající se
Fúzujících dílčích fondů tedy mohou být podávány do 15:00 (SEČ) dne 30. dubna 2013. Ukončení zpětného
odkupu Podílů nabude účinnosti od 30. května 2013, tj. žádosti o zpětný odkup mohou být podávány do 15:00
(SEČ) dne 30. května 2013 a budou zpracovávány bezplatně.
Výměna Podílů bude provedena na bázi čistých hodnot aktiv kalkulovaných ke dni 6. června 2013 na základě
cen v okamžiku closingu dne 5. června 2013 a bude zveřejněna co nejdříve to bude reálně možné. Části Podílů
ve Fúzujících fondech mohou být emitovány s přesností na tři desetinná místa.
Podílníkům Fúzujících fondů, kteří nepředloží své Podíly ke zpětnému výkupu do 15:00 (SEČ) dne 30. května
2013, budou přiděleny odpovídající Podíly v Přijímacích dílčích fondech dne 30. května 2013 s datem
uskutečnění transakce 4. června 2013.
Podíly Přijímacích dílčích fondů mohou být ještě upsány a akceptovány ke zpětnému výkupu v jakýkoli bankovní
den v Lucembursku.
Společnost PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1014 Lucembursko byla jmenována Správní
společností jednající svým vlastním jménem a jménem společnosti Credit Suisse Fund (Lux) a Credit Suisse
Bond Fund (Lux) jako nezávislý auditor, který má na starosti přípravu zprávy potvrzující podmínky
předpokládané v lucemburském zákonu ze 17. prosince 2010 o závazcích kolektivního investování pro účely
fúzí.
Podílníci by měli vzít na vědomí, že nejnovější verze Prospektů cenných papírů a relevantních KIID pro fondy
Credit Suisse Fund (Lux) a Credit Suisse Bond Fund (Lux), jakož i kopie Společných podmínek fúze přijatých
Správní společností jednající v souvislosti s fúzemi svým vlastním jménem a jménem Credit Suisse Fund (Lux) a
Credit Suisse Bond Fund (Lux), kopie certifikátu vystaveného v souvislosti s fúzemi Úschovní bankou fondů
Credit Suisse Fund (Lux) a Credit Suisse Bond Fund (Lux) a kopie zpráv auditora potvrzujících podmínky
předpokládané v lucemburském zákonu ze 17. prosince 2010 o závazcích kolektivního investování pro účely
fúzí a nejnovější výroční a půlroční zprávy jsou k dispozici bezplatně nebo mohou být vyžádány v sídle Správní
společnosti.
Podílníci by se měli informovat o možných daňových důsledcích výše zmíněných fúzí v příslušné zemi jejich
občanství, pobytu či sídla.
Oznámení Podílníkům Dílčího fondu Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) („Dílčí fond“)
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Tímto se oznamuje, že Správní společnost se rozhodla zahájit proces likvidace Dílčího fondu, který začne 26.
dubna 2013, jelikož díky nízké hodnotě aktiv Dílčího fondu již nadále není reálně možné realizovat efektivní
správu portfolia.
Po 15:00 SEČ dne 30. dubna 2013 nebudou vydávány žádné další Podíly Dílčího fondu. Navíc Podíly mohou
být zpětně odkupovány bez poplatku jen do 15:00 SEČ dne 6. května 2013. V Dílčím fondu byla vytvořena
rezerva na veškeré nezaplacené dlužné položky a veškeré dlužné položky, které vyvstanou v souvislosti s těmito
likvidacemi.
Čistý výnos z likvidace v souvislosti s Dílčím fondem bude vypočítán dne 8. května 2013, s předpokládaným
datem uskutečnění transakce 13. května 2013.
Po uzavření likvidace budou účty a účetní knihy Dílčího fondu uloženy u společnosti Credit Suisse Fund
Services (Luxembourg) S.A. po dobu pěti let.
Oznámení Podílníkům Dílčího fondu Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) („Dílčí fond“)
Tímto se Podílníkům Dílčího fondu oznamuje, že v souvislosti se změnou investičního manažera z Credit Suisse
Asset Management Funds S.p.A. na Credit Suisse (Italy) S.p.A. nedochází k žádnému navýšení poplatků
placených Dílčím fondem ani k jiným nepříznivým důsledkům pro Podílníky Dílčího fondu.

Lucemburk, 30. dubna 2013
Credit Suisse Fund Management S.A.

