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Oznámení podílníkům fondu Credit Suisse Equity Fund (Lux) (“Fond”)
Společná komunikace společností Credit Suisse Fund S.A. Company (“Obhospodařovatel”) a Aberdeen
Global Services S.A.
V návaznosti na smlouvu Credit Suisse AG o prodeji částí svého tradičního podnikání v oblasti fondů
kolektivního investování společnosti Aberdeen Asset Management PLC (“Aberdeen”) výměnou za vlastnický
podíl v rozšířené skupině Aberdeen (“Transakce”), dáváme Vám jakožto Podílníkovi níže uvedeného
podfondu (“Podfond”) Fondu na vědomí rozhodnutí představenstva Obhospodařovatele sloučit k 26. listopadu
2010 Podfond způsobem převodu aktiv a pasiv Podfond (“Převod majetku”) do podfondu Aberdeen Global
tak, jak je popsáno níže. Aberdeen Global je spravován skupinou Aberdeen Asset Management PLC
(“Aberdeen”), jejíž dceřinná společnost je nyní investičním poradcem Podfondu.
Zanikající fond
Credit Suisse Equity Fund (Lux)
Infrastructure Aberdeen

Přejímací fond
Aberdeen Global
Infrastructure Fund

Informace o Aberdeen Global spolu s informacemi o navrhovaném Převodu majetku jsou podrobně popsány
níže. Upozorňujeme podílníky, že v návaznosti na navrhovaný Převod majetku přestanou k 26. listopadu 2010
společnosti Credit Suisse Fund Management S.A. jakožto současný obhospodařovatel Podfondu, Credit Suisse
Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. jakožto hlavní administrátor Podfondu a Credit Suisse
(Luxembourg) S.A. jakožto depozitář Podfondu vykonávat své funkce.
Veškeré náklady na Převod majetku (s výjimkou obchodních nákladů, různých ostatních nákladů a
transférových daní z majetku spojených s Převodem majetku a převodních custody nákladů ve výši
přesahující 0,10% hodnoty převáděných aktiv příslušného fondu) budou neseny Credit Suisse AG a Aberdeen,
a to včetně právních, účetních a ostatních administrativních nákladů a poštovného.
V souladu se zajištěním férovosti Převodu majetku, bude čistý vlastní kapitál (NAV) Zanikajícíhu fondu
vypočítaný k 26. listopadu 2010 upraven v souladu s vyrovnáním oceňovací metodologie a odlišných bodů
oceňování Zanikajícího a Přejímacího fondu, a rovněž kvůli zahrnutí ochrany TER a snížení custody nákladů
za převod cenných papírů naúčtovaných podfondu Přejímacího fondu, jak je podrobně popsáno níže. Ukazatel
celkové nákladovosti („TER“) se skládá z úplaty za obhospodařování a provozních nákladů jakými jsou
právní, auditorské, depozitářské, registrační a další periodické poplatky Zanikajícího fondu. Podílové listy
budou vyměněny k 26. listopadu 2010 na základě upravené hodnoty vlastního kapitálu (NAV) na podílový list
příslušného Zanikajícího fondu a hodnoty vlastního kapitálu (NAV) na akcii příslušného Přejímacího fondu
vypočítané k 26.listopadu 2010. Podílníci budou následně informováni. Upozorňujeme podílníky, že hodnota
vlastního kapitálu na podílový list Zanikajícího fondu se může lišit od relevantní naposledy zveřejněné
hodnoty vlastního kapitálu (NAV) pro účely obchodování.
Plánovaný Převod majetku může vyústit v daňovou povinnost Podílníka v závislosti na daňovém režimu
aplikovaném v Podílníkově zemi pobytu, občanství nebo domicilu. Podílníci by se měli sami informovat o své
daňové situaci a my Podílníkům doporučujeme diskutovat tyto změny se svými daňovými poradci.
Vydání Podílových listů Podfondu Zanikajícího fondu bude pozastaveno s účinností k 12.listopadu 2010. V
souladu s tím budou žádosti o úpis a konverzi u Zanikajícího fondu akceptovány do 15:00 CET 12. listopadu
2010. Podílníci budou moci odprodat Podílové listy Zanikajícího fondu do 15:00 CET 23. listopadu 2010, tj.
žádosti o odkup mohou být podávány do 15:00 CET 23. listopadu 2010 a budou vyřízeny zdarma. Jakékoliv
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žádosti o odkup u Zanikajícího fondu obdržené po 15:00 CET 23. listopadu 2010 nebudou zpracovány.
Takovéto žádosti by měly být podány společnosti Aberdeen Global Services S.A. v rámci odpovídajícího
Přejímajícího fondu 29. listopadu 2010 nebo později.
Přejímající fond doposud nevydává akcie a bude založen jako výsledek Převodu majetku. Obchodování
Přejímajícího fondu bude zahájeno 29. listopadu 2010. Upozorňujeme Podílníky, že žádosti o úpis, odkup
nebo konverzi Akcií Přejímacího fondu přijaté po 13:00 CET 29. listopadu 2010 budou oceněny k 30.
listopadu 2010.
Upozorňujeme Podílníky, že závěrečný čas pro obchodování Přejímacího fondu (cut-off time) je 13:00 CET
každý Obchodní den (jak je definováno v Prospektu Aberdeen Global), a hodnota vlastního kapitálu (NAV)
Přejímacího fondu je vypočítávána k 13:00 CET.
Podílníci Podfondu, kteří nesouhlasí s navrhovaným Převodem majetku, mohou odprodat část nebo všechny
své Podílové listy zdarma do 15:00 CET 23. listopadu 2010.
Přejímací Fond nemá povolení pro veřejnou nabídku v České republice, Portugalsku a Lichtenštejnsku.
Podílníci mohou získat kopie Prodejního prospektu Aberdeen Global spolu se Zjednodušeným prospektem a
dále kopii Stanov Aberdeen Global zdarma z registrované kanceláře Aberdeen Global Services S.A. sídlící na
2b, rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg. Prospekt a Zjednodušený prospekt můžete rovněž nalézt na
www.aberdeen-asset.com.
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Komunikace Aberdeen Global Services S.A. jakožto obhospodařovatele Aberdeen Global
V souvislosti s výše uvedenými změnami dává tímto Aberdeen Global Services S.A. na vědomí Podílníkům
Fondu následující:
Informace o Aberdeen Global
Právní forma a
Société d’investissement à capital variable (“SICAV”) vytvořený v
regulatorní status
Lucembursku 25. února 1988 v souladu s lucemburským právem a
deštníkové struktury
Evropskou direktivou 85/611/EC ve znění pozdějších předpisů. Je
autorizován Commission de Surveillance du Secteur Financier jako subjekt
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů pod částí I
zákona datovaného 20. prosincem 2002 o subjektech kolektivního
investování, ve znění pozdějších předpisů.
Obhospodařovatel,
Aberdeen Global Services S.A.,
transfer agent,
2b, rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg
domiciliární agent a
registrátor
Depozitář a upisovací BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
agent (Listing Agent)
33, rue de Gasperich, L-1085 Hesperange
Investiční manažer a Aberdeen International Fund Managers Limited
globální distributor
Rooms 26-05/06, 26th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central,
Hong Kong
Platební agent
State Street Bank Luxembourg S.A.
49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Oceňovací princip
Denní oceňování.
Přijímání žádostí max. do 13.00 CET (na principu forward pricing)
Ocenění k 13:00 CET s výjimkou Aberdeen Global – Infrastructure Fund,
který je oceňován k 23:59 CET
Single priced (stejná nákupní a odkupní cena).
Minimální investice
Třída A, Třída C, Třída D, Třída E a Třída S akcií
Počáteční investice – US$ 1,500 nebo měnový ekvivalent
Následné investice – US$ 1,500 nebo měnový ekvivalent.
Třída C a Třída S akcií jsou předmětem podpisu příslušné smlouvy s
investičním manažerem nebo partnerem
Třída I, Třída N a Třída Z akcií
Počáteční investice – US$ 1,000,000, přístupný také investorům
kvalifikovaným jako Institucionální investor a je předmětem podpisu
příslušné smlouvy s investičním manažerem nebo partnerem (a nadto Třída
N akcií může být nakoupena pouze subjektem kolektivního investování
typu fond fondů, ve formě investičního fondu nebo fondu korporátního
typu, který je distribuován primárně v Japonsku). Následné investice – US$
10,000
Podílníci by se měli seznámit s klíčovými charakteristikami Aberdeen Global prostřednictvím
Prospektu a Zjednodušeného prospektu dostupného u Aberdeen Global Services S.A. nebo na
www.aberdeen-asset.com.
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Cíle fondu a Třídy akcií
Aberdeen Global – Infrastructure Fund
Majetek Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen (“Zanikající fond”) bude převeden do
Aberdeen Global – Infrastructure Fund (“Přejímací fond”). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude
založen jako výsledek převodu.
Investiční cíle, politika a základní měna Přejímacího fondu jsou podrobně popsány v tabulce níže.
Aberdeen Global – Infrastructure Fund
Investiční cíle a
politika

Základní měna

Investičním cílem Fondu je dlouhodobý celkový výnos, který bude dosahován
investováním nejméně dvou třetin kapitálu Fondu do společností z celého světa
aktivních v oblasti sektorů souvisejích s infrastrukturou. Tyto sektory nebo
průmyslová odvětví se skládají ze společností, které např. realizují podstatnou část
svých obchodů a výnosů z: energetiky, inženýrských a stavebních činností,
elektrického vybavení, environmentálních služeb, materiálů, realitní výstavby,
přírodních zdrojů, dopravy a veřejně prospěšných společností. Dále může fond
investovat do společností, které získávají většinu svých výnosů financováním
uvedených aktivit. Fond může držet většinu svých investic ve společnostech se sídlem
na rozvíjejících se trzích nebo ve společnostech, které čerpají většinu svých výnosů v
zemích rozvíjejících se trhů.
Americký dolar

Převodem Zanikajícího fondu získají Podílníci Akcie Přejímacího fondu následovně:
Třída podílových
listů Zanikajícího
fondu

Měna třídy
podílových listů

TER

Třída akcií
Přejímacího
fondu

Měna třídy akcií

Modelové
TER

Třída B
Třída I
Třída N
Třída R (CHF)
Třída R (€)
Třída R (€)

$
$
¥
CHF
€
€

2.21
1.29
0.76
2.21
2.21
1.29

Třída S-2
Třída I-2
Třída N-1
Třída S(CHF)-2
Třída S(€)-2
Třída S(€)-2

$
$
¥
Zajištěno do CHF
Zajištěno do EUR
Zajištěno do EUR

2.10
1.18
0.70
2.10
2.10
1.18

Podílníci by si měli být vědomi, že TER Přejímacího fondu, do kterého budou převedeni, je očekáváno
dlouhodobě nižší než to, které nyní nesou, přičemž vycházíme z TER Zanikajícího fondu k 31. květnu 2010 a
modelového TER Přejímacího fondu, přičemž předpokládáme, že by se převod uskutečnil k 31. května 2010.
Čísla jsou podrobně uvedena v tabulce výše.
Rizikový profil
Převody majetku nezahrnují žádné významné změny v rizikových profilech jednotlivých Podfondů.
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Aberdeen Global Services S.A.
(jakožto obhospodařovatel Aberdeen Global)
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