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Oznámení podílníkům CS Investment Funds 13 
 
Podílníkům podfondů Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund (dále jen „Zanikající podfond“) a Credit 
Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund (dále jen „Nástupnický podfond“) se tímto oznamuje, že Řídící společnost 
rozhodla o fúzi Zanikajícího podfondu do Nástupnického podfondu v souladu s článkem 1 odst. 20 písm. a) 
a ustanoveními kapitoly 8 lucemburského zákona o subjektech kolektivního investování ze dne 17. prosince 2010, 
na základě převodu veškerého obchodního jmění (majetku a závazků) Zanikajícího podfondu do Nástupnického 
podfondu s účinností k 16. říjnu 2015. 

Nástupnický podfond výměnou za převedené obchodní jmění Zanikajícího podfondu vydá bezplatně podíly. Podílníci, 
kteří jsou v současnosti držiteli podílů Zanikajícího podfondu, obdrží podíly Nástupnického podfondu, jak je uvedeno 
níže: 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* Předpokládané hodnoty vycházející ze simulace provedené v červenci 2015. 
** Na podílové třídy DB CHF a DBH CHF se nevztahuje poplatek za obhospodařování, ale pouze pouze souhrnný správní poplatek splatný Řídící společnosti,  

který zahrnuje veškeré poplatky a výdaje, s výjimkou poplatků splatných depozitáři ve výši nejméně 0,03% ročně, avšak nejvýše 0,15% p.a. 
 
 
 
 

Zanikající podfond Nástupnický podfond 

Podílová 
třída  
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Maximální 
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(p.a.) 
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rizika 
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Podílová 
třída 

Minimální 
podíl 

Maximální 
poplatek 
z prodeje 

Maximální  
poplatek  
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dařování 

(p.a.) 

Výkonnostní 
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rizika 
a výnosu* 

B CHF neuplatní se 5,00% 1,40% neuplatní se 1,53% 6 BH CHF neuplatní se 5,00% 1,40% neuplatní se 1,57% 6 

DB CHF neuplatní se neuplatní se 
neuplatní se 

** 
neuplatní se 0,07% 6 DBH CHF neuplatní se neuplatní se 

neuplatní se 
** 

neuplatní se 0,10% 6 

IB CHF 3.000.000 3,00% 0,60% neuplatní se 0,58% 6 IBH CHF 3.000.000 3,00% 0,60% neuplatní se 0,58% 6 
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Rozhodnutí o fúzi Zanikajícího podfondu do Nástupnického podfondu bylo přijato v zájmu podílníků s cílem zjednodušit stávající 
produktovou řadu Credit Suisse prostřednictvím reorganizace spravovaných aktiv. Fúze navýší majetkovou základnu 
Nástupnického podfondu a zajistí, že aktiva Zanikajícího podfondu budou spravována efektivněji při vyšší operativní výkonnosti 
dvou totožných produktů. Vzhledem k tomu, že investiční politika a obchodní jmění Zanikajícího podfondu a Nástupnického 
podfondu jsou totožné, nepředpokládá se, že fúze bude mít jakýkoli podstatný dopad na výkonnost Nástupnického podfondu. 
Podrobnější informace o Nástupnickém podfondu naleznou podílníci ve sdělení klíčových informací Nástupnického podfondu, které 
je bezplatně k dispozici nebo na vyžádání v sídle Řídící společnosti. 

Veškeré náklady na právní a poradenské služby a jakékoli administrativní náklady související s přípravou a dokončením výše 
uvedené fúze ponese Řídící společnost. 

Vydávání podílů Zanikajícího podfondu bude ukončeno dne 9. října 2015. Žádosti o úpis podílů Zanikajícího podfondu bude 
možné podávat do 15:00 hod. (středoevropského času) dne 8. října 2015. Odkup podílů Zanikajícího podfondu bude ukončen 
s účinností ode dne 8. října 2015, tj. žádosti o odkoupení mohou být podávány do 15:00 hod. (středoevropského času) dne 8. října 
2015 a budou vyřizovány bezplatně. 

Výměna podílů bude provedena na základě čisté hodnoty aktiv vypočítané dne 16. října 2015 podle závěrečných cen ze dne 
15. října 2015 a bude zveřejněna, jakmile to bude možné. Zlomky podílů Nástupnického podfondu mohou být vydávány při 
zaokrouhlení na tři desetinná místa. 

Podílníkům Zanikajícího podfondu, kteří nepředloží své podíly k odkoupení do 15:00 hod. (středoevropského času) dne 8. října 
2015, budou dne 16. října 2015 přiděleny odpovídající podíly v Nástupnickém podfondu v hodnotě ke dni 20. října 2015. 

Podíly Nástupnického podfondu je možné nadále upisovat a přijímat k odkoupení v kterýkoli bankovní den v Lucemburku. 

Řídící společnost jmenovala společnost PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, se sídlem 2, rue Gerhard Mercator, L-
2182 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, nezávislým auditorem Fondu a pověřila ji vypracováním zprávy potvrzující 
splnění podmínek fúze podle lucemburského zákona o subjektech kolektivního investování ze dne 17. prosince 2010. 

Podílníkům se dává na vědomí, že poslední verze prospektu, příslušného sdělení klíčových informací, kopie obecných podmínek 
fúze schválených Řídící společností pro účely fúze, kopie potvrzení depozitáře fondu vydaného pro účely fúze, kopie zprávy 
auditora potvrzující splnění podmínek fúze podle lucemburského zákona o subjektech kolektivního investování ze dne 17. prosince 
2010, poslední výroční a pololetní zprávy a manažerské předpisy fondu jsou bezplatně k dispozici nebo na vyžádání v sídle Řídící 
společnosti.  

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. 

Podílníci podfondů, kteří s výše uvedenými změnami nesouhlasí, mají možnost odkoupit veškeré své podíly nebo jakoukoli jejich 
část bez poplatku do 15:00 hod. (středoevropského času) dne 8. října 2015. 
 
 

Lucemburk, 8. září 2015   
 
Řídící společnost 

 


