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Credit Suisse Fund (Lux), jednající prostřednictvím své řídící společnosti Credit Suisse Fund Management S.A., se 
sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem: 
B 72.925 

Credit Suisse Bond Fund (Lux), jednající prostřednictvím své řídící společnosti Credit Suisse Fund Management 
S.A., se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku 
pod číslem: B 72.925 
 
Oznámení podílníkům Credit Suisse Fund (Lux) a Credit Suisse Bond Fund (Lux) 

Podílníkům Credit Suisse Fund (Lux) a Credit Suisse Bond Fund (Lux) se tímto oznamuje, že představenstvo 
Credit Suisse Fund Management S.A. (dále jen „řídící společnost“) rozhodlo o fúzi příslušných tříd Zanikajících 
podfondů (jak jsou uvedeny v levé polovině tabulky níže) do příslušných tříd Nástupnických podfondů (jak jsou 
uvedeny v pravé polovině tabulky níže), v souladu s článkem 1 (20) a) a ustanoveními částky 8 lucemburského 
zákona o subjektech kolektivního investování ze dne 17. prosince 2010, na základě převodu jejich příslušného 
obchodního jmění (majetku a závazků) s účinností k 6. červnu 2013. Směnný kurz pro převod podílů Zanikajících 
podfondů na podíly Nástupnických podfondů, které nebyly odkoupeny do 15:00 (SEČ) dne 30. května 2013, bude 
vycházet z hodnoty čistého jmění vyčíslené dne 6. června 2013 ke dni 10. června 2013, jak je uvedeno níže:  
 

ZANIKAJÍCÍ PODFOND NÁSTUPNICKÝ PODFOND 
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr)  Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr 

Třída podílu Hodnota čistého jmění Třída podílu Hodnota čistého jmění 

Třída B (CHF) 118.003655 Třída B (CHF)  522.781380 

  
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD  

Třída podílu Hodnota čistého jmění Třída podílu Hodnota čistého jmění 

Třída B (USD) 111.547816 Třída B (USD)  105.820849 

 
Podílníkům se oznamuje, že prospekty, sdělení klíčových informací (KIID) a nejnovější výroční a pololetní zprávy 
budou bezplatně k dispozici nebo k vyžádání v sídle řídící společnosti v souladu s příslušnými prospekty Credit 
Suisse Fund (Lux) a Credit Suisse Bond Fund (Lux). 
 
Podílníkům se doporučuje, aby se informovali o případných daňových povinnostech v souvislosti s výše uvedenou 
fúzí, které jim mohou vzniknout v zemi, ve které mají sídlo nebo domicil, nebo které jsou občany. 
 
Lucemburk, 10. června 2013 
 
Credit Suisse Fund Management S.A. 
 


