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Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, rejstřík průmyslu a obchodu Lucembursko: B 72.925
jednající svým jménem a na účet
Credit Suisse Fund (Lux) (dále „Fond“)
Fonds commun de placement
Oznámení podílníkům fondu Credit Suisse Fund (Lux)
(1) Podílníkům fondu Credit Suisse Fund (Lux) tímto oznamujeme, že společnost Credit Suisse Fund
Management S.A., jednající jako Řídicí společnost dílčího fondu Credit Suisse Fund (Lux) Relative
Return Engineered (Euro), se k 18. únoru 2014 rozhodla změnit oddíl „Základní investice Dílčího fondu“
a přejmenovat a změnit oddíl „Strategické investice Dílčího fondu“ takto:
Stávající oddíl „Základní investice Dílčího fondu“
Dílčí fond investuje ve smyslu § 41 odst. 1) zákona
ze 17. prosince 2010 většinu svých aktiv v souladu
se zásadou rozložení rizik a bez ohledu na měnu do
akcií a akciových cenných papírů (podílové
certifikáty, dividendové certifikáty atd.) společností
po celém světě. Akciové riziko je neutralizováno
pomocí finančních derivátů uvedených níže v části
„Strategické investice dílčího fondu“.
Část celkových aktiv Dílčího fondu, která je
investována do nástrojů spadajících do oblasti
působnosti směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění
příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, nesmí
překročit 15 % celkových aktiv Dílčího fondu.

Nový oddíl „Základní investice Dílčího fondu“
Dílčí fond investuje většinu svých aktiv v souladu se
zásadou rozložení rizika bez ohledu na měnu do
nástrojů peněžního trhu (zejména státní pokladniční
poukázky, vkladové certifikáty, obchodní cenné
papíry, střednědobé
poukázky a bankovní
akceptace) i do krátkodobých až střednědobých
dluhových
nástrojů,
dluhopisů,
poukázek,
podobných cenných papírů s pevnou či proměnlivou
úrokovou sazbou (včetně diskontovaných cenných
papírů) veřejných i soukromých emitentů z celého
světa.

Stávající oddíl „Strategické investice Dílčího fondu“
Akciové portfolio nebo jeho části jsou zajištěny
pomocí níže uvedených finančních derivátů,
přičemž každý nástroj má v portfoliu pevnou alokaci
(vícenásobná alokace není povolena):
a) Použití jednoho nebo více swapů na celkové
výnosy, na základě čehož se Dílčí fond
zavazuje pravidelně vyplácet protistraně
výnosy plynoucí z akciového portfolia (nebo
přijímat takové platby v případě negativního
výnosu) a naopak obdrží platbu za držbu
akciového portfolia na základě úrokové sazby
LIBOR.
b) Použití jednoho nebo více forwardových
kontraktů na akciové koše, zahrnujících
forwardový prodej celého akciového portfolia
Dílčího fondu nebo jeho části. Před splatností
forwardového kontraktu je transakce buď
prodloužena, nebo ukončena a uzavřena
s novou protistranou. To znamená, že
nedochází k fyzickému dodání akciového
portfolia nebo jeho částí.
c) Prodej futures na akciové indexy.
Všechny výše uvedené nástroje musejí být
v souladu s podmínkami stanovenými v bodu 3f)
kapitoly 6 „Investiční omezení“.
Na základě rizikového profilu plynoucího z použití
swapů na celkové výnosy, forwardových kontraktů
na akciové koše a prodeje futures na akciové
indexy se Dílčí fond snaží o vytváření trvalé přidané
hodnoty prostřednictvím různých strategií zvyšování
výnosu, jako je např. Řízení durace a kreditního
rizika. To může zahrnovat strategie řízení durace
portfolia pomocí futures a swapů a strategie řízení
kreditního rizika využívající swapy úvěrového

Nový oddíl „Řídící strategie a používané nástroje“
Dílčí fond se snaží o vytváření trvalé přidané
hodnoty prostřednictvím různých strategií zvyšování
výnosu, jako je např. Řízení durace a kreditního
rizika. To může zahrnovat strategie řízení durace
portfolia pomocí futures a swapů a strategie řízení
kreditního rizika využívající swapy úvěrového
selhání. Pro použití těchto technik řízení investic
platí ustanovení kapitoly 6 „Investiční omezení“.
Profil rizika týkající se durace se u Dílčího fondu
orientuje na profil rizika trhu s dluhopisy v referenční
měně. Odchylně od bodu 3g) kapitoly 6 „Investiční
omezení“ může Dílčí fond v souvislosti se swapy
úvěrového selhání v rozsahu až do 100 % svých
celkových čistých aktiv přijímat závazky, které
neslouží
k zajišťovacím
účelům.
Závazky
z transakcí, jež spočívají v koupi a poskytování
zajištění, však nesmějí překročit 100 % celkových
čistých aktiv.
Dílčí fond navíc zajistí měnové riziko investičních
měn, které nejsou identické s referenční měnou,
proti této měně, přičemž až 30 % celkových čistých
aktiv nemusí být zajištěno proti referenční měně
Dílčího fondu.
Při aplikaci limitů uvedených v oddíle 4a) kapitoly 6
„Investiční omezení“ obecné části Prospektu pro
finanční derivát obchodovaný OTC se bere v úvahu
čistá expozice protistrany vůči riziku. Řídicí
společnost tedy sníží hrubé riziko protistrany u
finančního derivátu Dílčího fondu, který se
obchoduje OTC, tím, že zajistí, aby protistrana
dodala Dílčímu fondu zajištění přijatelné v souladu
s požadavky na zajištění popsanými v Zásadách
zajištění v kapitole 18.
Jako protistrana pro výše uvedené mimoburzovní
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selhání. Pro použití těchto technik řízení investic
platí ustanovení kapitoly 6 „Investiční omezení“.
Profil rizika týkající se durace se u Dílčího fondu
orientuje na profil rizika trhu s dluhopisy v referenční
měně. Odchylně od bodu 3g) kapitoly 6 „Investiční
omezení“ může Dílčí fond v souvislosti se swapy
úvěrového selhání v rozsahu až do 100 % svých
celkových čistých aktiv přijímat závazky, které
neslouží
k zajišťovacím
účelům.
Závazky
z transakcí, jež spočívají v koupi a poskytování
zajištění, však nesmějí překročit 100 % celkových
čistých aktiv fondu.
Dílčí fond navíc zajistí měnové riziko investičních
měn, které nejsou identické s referenční měnou,
proti této měně, přičemž až 30 % celkových čistých
aktiv nemusí být zajištěno proti referenční měně
Dílčího fondu. Dílčí fond může při OTC obchodech
snížit riziko protistrany tím, že od ní bude vyžadovat
zajištění ve formě likvidních aktiv, které jsou
emitovány a garantovány členským státem OECD
nebo jeho orgány či veřejnoprávními institucemi
s komunální,
regionální
nebo
mezinárodní
působností. Takové zajištění musí mít Dílčí fond
možnost kdykoliv uplatnit a je oceňováno každý
oceňovací den na tržní bázi. Hodnota zajištění musí
odpovídat minimálně hodnotě, o kterou by bylo
překročeno přípustné celkové riziko bez zajištění.
Jako protistrana pro výše uvedené mimoburzovní
(OTC) obchody přicházejí v úvahu zásadně
prvotřídní finanční instituce podle bodu 1g) kapitoly
6 „Investiční omezení“, které působí globálně,
prokazatelně disponují odpovídající odbornou
kvalifikací pro příslušné obchody a mají vynikající
pověst.

(OTC) obchody přicházejí v úvahu zásadně
prvotřídní finanční instituce podle bodu 1g) kapitoly
6 „Investiční omezení“, které působí globálně,
prokazatelně disponují odpovídající odbornou
kvalifikací pro příslušné obchody a mají vynikající
pověst.

Podílníci, kteří nesouhlasí s výše uvedenými změnami, mohou své podílové listy Dílčího fondu do 17.
února 2014 bezplatně odprodat.
(2) Podílníkům fondu Credit Suisse Fund (Lux) tímto oznamujeme, že společnost Credit Suisse Fund
Management S.A., jednající jako Řídicí společnost Fondu, se rozhodla pro obecnou aktualizaci
prospektu, aby vyhovoval pokynům ESMA č. 2012/832 o ETF a dalších otázkách UCITS.
(3) Podílníkům fondu Credit Suisse Fund (Lux) tímto oznamujeme, že společnost Credit Suisse Fund
Management S.A., jednající jako Řídicí společnost Fondu, se rozhodla zrušit možnost, aby jednotlivé
dílčí fondy nakupovaly či prodávaly cenné papíry v kontextu repo-obchodů, a to s účinností od 18. února
2014.
Jakmile změny vstoupí v platnost, mohou si podílníci v sídle Řídicí společnosti vyzvednout nebo vyžádat v
souladu s ustanoveními prospektu nový prospekt a příslušné sdělení klíčových informací.
Lucemburk, 17. ledna 2014
Představenstvo
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