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Credit Suisse Fund Management S.A.  
5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk,  
zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72.925 
(dále jen „Řídící společnost“) 
jednající vlastním jménem a jménem  
CS Investment Funds 13 (dále jen „Fond“) 
společnosti typu fonds commun de placement 

 
 
Oznámení podílníkům CS Investment Funds 13  
 
Podílníkům podfondu Credit Suisse (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund (dále jen „Podfond“) se 
tímto oznamuje, že Řídící společnost Fondu rozhodla o změně investičních cílů, investičních principů a označení 
Podfondu, který bude nazván „Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund“. Nová charakteristika Podfondu zní 
následovně:  

Investiční cíle a investiční principy  
Cílem Podfondu je zejména dosáhnout vysokého a stabilního výnosu na základě výkonnosti dluhopisů se 
střednědobou až dlouhodobou splatností při zachování hodnoty aktiv.   
Investice Podfondu mohou být denominovány v jakékoli měně.  
Volba investičních nástrojů se řídí mezinárodními předpisy a standardy v oblasti životního prostředí, sociální 
oblasti a oblasti správy a řízení společnosti. 
Vyloučeny jsou tímto cenné papíry emitentů, kteří působí mimo jiné v oblasti výroby tříštivých bomb či 
nášlapných min, nebo získávají značnou část svých výnosů z alkoholu, tabáku, hazardních her, zbraní, 
střelných zbraní, zábavy pro dospělé nebo jaderného průmyslu.   
Svá celková čistá aktiva bude Podfond investovat především do středně- až dlouhodobých dluhových 
nástrojů, dluhopisů, úpisů a jiných podobných cenných papírů s pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou 
(včetně cenných papírů s diskontem) vydávaných státními, soukromými a polosoukromými emitenty 
z oblasti investičního stupně, denominovaných v jakékoli měně. 
Podfond může rovněž investovat až 25% svých celkových čistých aktiv do konvertibilních dluhopisů, 
konvertibilních úpisů a dluhopisů s warranty a až 10% svých celkových čistých aktiv do dluhových cenných 
papírů krytých aktivy a hypotékami střední nebo vysoké kvality (s ratingem nejméně „BBB–“ v případě 
agentury Standard & Poor’s nebo „Baa3“ v případě agentury Moody’s).  
Kromě přímých investic může Podfond využívat také investice do futures kontraktů, opčních kontraktů 
a swapových transakcí (úrokových swapů) pro účely zajištění a efektivní správy portfolia, pod podmínkou 
dodržení investičních omezení stanovených v kapitole 6 „Investiční omezení“. 
Podfond může rovněž aktivně řídit svou měnovou a úvěrovou expozici s využitím měnových futures, 
swapových transakcí a nástrojů CDS (credit default swaps). 
Pod podmínkou dodržení investičních omezení stanovených v kapitole 6 „Investiční omezení“ v části 3 g) 
a 3 h) prospektu Řídící společnosti může Podfond pro účely řízení úvěrového rizika využít zejména cenné 
papíry typu CLN (credit linked notes) a postupy a nástroje CDS (credit default swaps). Podfond může 
rovněž přijímat závazky z nástrojů CDS, které neslouží jako zajištění, až do výše 100% svých celkových 
čistých aktiv, avšak závazky vyplývající z produktů koupeného zajištění a prodaného zajištění nesmí celkem 
přesáhnout 100% celkových čistých aktiv Podfondu. 
Pro účely řízení durace může Podfond více využívat úrokové futures nástroje, pod podmínkou dodržení 
investičních omezení stanovených v kapitole 6 „Investiční omezení“, části 3) prospektu. Bez ohledu na 
ustanovení kapitoly 6, části 3 e) „Investiční omezení“, může Podfond pro účely řízení úrokového rizika 
rovněž kupovat a prodávat úrokové futures kontrakty v jakékoli měně; uzavřené závazky mohou přesáhnout 
hodnotu cenných papírů v dané měně, nikoli však hodnotu celkových čistých aktiv Podfondu. 
V rámci výkonu svých konverzních a upisovacích práv nebo opcí a warrantů, které vlastní nezávisle 
na dluhopisech s warranty, může Podfond na časově omezenou dobu investovat až 10% svých příslušných 
celkových čistých aktiv do akcií a jiných majetkových podílů, certifikátů na právo obdržet dividendu a jiných 
podobných cenných papírů majetkového charakteru.  
Globální expozice 
Globální expozice Podfondu bude vypočtena tzv. metodou commitment approach. 
Informace o zvláštních rizicích 
Kromě rizik uvedených v kapitole 7 „Rizikové faktory“ prospektu by potenciální investoři měli vzít na vědomí, 
že investiční záběr Podfondu není omezen velikostí emitentů ani jejich geografickou polohou. S ohledem 
na investiční zásady uvedené výše může Podfond také investovat na rozvíjejících se trzích a využívat 
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derivátové nástroje, a investorům se v této souvislosti doporučuje vzít v úvahu související rizika popsaná 
v kapitole 7 „Rizikové faktory“. Rozvíjející se země a rozvíjející se trhy jsou definovány jako země, které 
Světová banka neřadí mezi země s vysokými příjmy. Rovněž platí, že i vysokopříjmové země zahrnuté 
do finančního indexu rozvíjejících se trhů od předního poskytovatele mohou být považovány za rozvíjející se 
země a rozvíjející se trhy, pokud to Řídící společnost v kontextu investičního záběru Podfondu uzná 
za vhodné.   
Potenciální investoři by rovněž měli vzít na vědomí, že investice do cenných papírů krytých aktivy (asset-
backed securities – ABS) a cenných papírů krytých hypotékami (mortgage-backed securities – MBS) jsou 
dluhové cenné papíry vydávané účelovou společností (special purpose vehicle – SPV) s cílem postoupit 
závazky třetích stran odlišných od mateřské společnosti emitenta. Tyto cenné papíry jsou zajištěny 
portfoliem aktiv (hypoték v případě MBS a různých druhů aktiv v případě ABS). Vzhledem k odlišné 
struktuře a zvláštním vlastnostem těchto nástrojů ve srovnání s tradičními dluhopisy (korporátními nebo 
státními dluhopisy) mohou mít tyto transakce jiné charakteristiky co do rizika protistrany, úrokového rizika 
i dalších rizik, jako např. rizika reinvestice vyplývajícího z nastavených terminačních práv (opce 
předčasného splacení), úvěrového rizika vyplývajícího z podkladových aktiv a předčasného splacení jistiny 
a následně nižšího celkového výnosu (zejména pokud ke splacení dluhu nedojde současně s odkupem 
příslušných podkladových aktiv). 
Potenciální investoři by také měli vzít na vědomí, že v důsledku různých rizik peněžních toků vyplývajících 
ze změn vynucených úpisy a odkupy se cílový výnos může snížit. 
Profil typického investora 
Podfond je vhodný pro investory, kteří mají zájem o investice do široce diverzifikovaného portfolia 
převoditených dluhových nástrojů a dluhopisů vydávaných spolehlivými mezinárodními a nadnárodními 
organizacemi, soukromými dlužníky a polostátními a státními dlužníky. 

 
Podílníci, kteří s výše uvedenými změnami nesouhlasí, mohou své podíly odkoupit bez poplatku do 26. května 2015. 
Všechny změny nabývají platnosti dne 27. května 2015. Podílníkům se dává na vědomí, že nový prospekt Fondu,  
sdělení klíčových informací (KIID) a manažerské předpisy budou v souladu s ustanoveními prospektu k dispozici 
v sídle Řídící společnosti nebo na internetové adrese www.credit-suisse.com. 
 
Lucemburk, 24. dubna 2015  
 
Řídící společnost 
 

http://www.credit-suisse.com/

