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Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer

Investi�ní politika
Cílem Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer je
dosáhnout co nejlepgího zhodnocení investováním svého kapitálu
do spole�ností se sídlem v Rusku nebo do podniku, jejich�
obchodní aktivity se odehrávají p_edevgím v Rusku. Dále smí b�t
a� do v�ge 30% kapitálu zainvestován v post sov!tsk�ch státech
st_ední Asie, Zakavkazské federace a v�chodní Evropy nebo do
spole�ností, které v t!chto zemích soust_edí p_evá�nou �ást sv�ch
obchodních aktivit. Tyto zem! zahrnují: Ukrajinu, Kazachstán,
Gruzie, Uzbekistán, Arménie, Ázerbajd�án, Turkmenistán,
Kyrgystán a Tad�ikistán, B!lorusko a Moldávie.

Základní údaje
Mana�er fondu Elizabeth Eaton
Mana�er fondu od 11/05/06
Sídlo Lond�n
Sídlo fondu Luxembourg
M!na fondu EUR
Konec finan�ního roku 31. b_ezna
Celkem vl. kapitál (v. mil.) 116.06
Primární emise 16/05/2006
Úplata za obhospoda_ování v % p.a. 1.92
TER (budoucí) v % 2.09
Obratovost portfolia v % -37.04
Benchmark (BM) No Benchmark

Kategorie B
(reinvesti�ní)

T_ída aktiv

ISIN �íslo LU0254366791
CSEFREB LXBloomberg ticker

12.48Vlastní kapitál
13.03Ro�ní maximum
10.56Ro�ní minimum

Statistika fondu

3 roky 5 let
Anualizovaná volatilita - -
Tracking error, ro�ní - -
Alpha - -
Beta - -
Sharpeho pom!r - -
Informa�ní pom!r - -
Korelace vu�i benchmarku - -
Maximální propad - -

Relativní zhodnocení v EUR (normováno ke 100)
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Zdroj: Lipper, a Reuters Company (Fond)

10 nejv�znamn!jgích podílu v %
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Gazprom Oao 8.29 9.93
Sberbank of Russia 8.13 8.46
Lukoil 8.15 6.89
Norilsk Nickel 7.31 5.98
Mobile Telesystems 4.70 4.54
Vimpel-Comm 4.86 4.37
Evraz 4.57 3.92
UES 3.54 3.20
Kazmunaigas 3.003.39
Comstar Unit. Telesyst. 2.022.49

55.43Celkem 52.31

Po�et titulu

61Fond
Benchmark 1725

Region v %

Fond
11/07

Fond
10/07

Rusko 82.2780.81
8.50Kazachstán 10.57
1.00Georgia 1.31
0.18Ostatní 0.23
8.057.08Likvidní aktiva

Sektor v %

Fond
10/07

BM
11/07

Fond
11/07

Energie 28.51 0.0031.03
Materiály 19.67 0.0018.04
Telekomunika�ní slu�by 15.03 0.0016.22
Finan�nictví 13.98 0.0013.17
Likvidní aktiva 7.08 0.008.05
B!�né spot_ebitelské zbo�í 5.96 0.004.83

0.00Akcie ve_ejn! prosp!gn�ch spole�ností 3.87 3.41
V�b!rové spot_ebi�e 3.45 2.02 0.00
Ostatní 100.003.232.45

V�konnost k 30/11/2007 3 roky
%

1 m!síc
%

6 m!sícu
%

5 let
% p.a.

5 let
%

1 rok
%

3 m!síce
%

3 roky
% p.a.

Fond EUR --2.95 9.47 -18.07 -6.48 -
-Benchmark EUR -- - -- --

V�znamné transakce

Prodej Nákupy

Sberbank -

Tatneft -

www.credit-suisse.com

Historick� v�voj nezaru�uje obdobné v�sledky do budoucna. Ceny podílov�ch listu a jakékoliv p_íjmy z nich mohou klesat i stoupat a nejsou garantovány. Investo_i nemají zaru�enou návratnost puvodn! investované �ástky. Do údaju pro v�po�et
v�konnosti nejsou zapo�ítávány poplatky spojené s nákupem a odprodejem podílov�ch listu. Tam, kde je fond zainvestován v zahrani�í, mu�e hodnota kolísat vzhledem ke kurzu m!ny. Zdroj pro v�po�et v�konnosti je Lipper, a Reuters Company
vyjímaje Standard & PoorØs pro sektorová data. Vgechny v�konnosti jsou po�ítány na základ! prodejní ceny, v�nosy jsou reinvestovány a odkazují se ke Kategorii B, pokud není zmín!n odkaz ke Kategorii A. Pom!r celkov�ch nákladu (TER) je
sou�tem vgech poplatku a nákladu prub!�n! ú�tovan�ch na vrub prum!rného vlastního kapitálu fondu (provozní náklady). Odhadovaná hodnota (ex ante) nákladu je vyjád_ena jako procento vlastního kapitálu fondu a p_edstavuje prum!r pro
následujících dvanáct m!sícu za p_edpokladu zachování stávajících podmínek. Není-li uvedeno jinak, vgechna data jsou neauditovaná. Tento informa�ní materiál není nabídkou k prodeji nebo v�zvou ke koupi podílov�ch listu fondu. Úpis podílov�ch
listu fondu mu�e b�t proveden pouze v p_ípad!, �e je fond zaregistrován pro distribuci a na základ! dispozice posledního Statutu a poslední V�ro�ní zprávy fondu (nebo pololetní, jestli�e je aktuální). Dokumenty jsou zdrama k dispozici u CREDIT
SUISSE ASSET MANAGEMENT investi�ní spole�nost, a.s., Lazarská 13/8, Praha 2 a v kterékoli jiné pobo�ce Credit Suisse. V souvislosti s tímto investi�ním produktem emitent a/nebo jeho p_idru�ené spole�nosti mohou platit t_etím stranám,
nebo od t_etích stran p_ijímat jako �ást své kompenzace, nebo i jinak, jednorázové nebo opakující se odm!ny (nap_. Poplatky z umíst!ní �i dr�ení). P_ijetím plateb t_etími stranami mohou b�t zájmy emitenta a/nebo jeho p_idru�en�ch spole�ností
nep_íznivé vu�i dr�iteli takovéhoto investi�ního produktu a takové platby mohou tudí� nep_ízniv! ovlivnit investoruv v�nos. Pro více informací prosím kontaktujte svou banku nebo svého investi�ního poradce.


