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Složení koše akcií 
podkladového fondu

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země

ABB LTD-REG (ZURICH) 2 % Průmysl Švýcarsko

ABB (Asea Brown Boveri) je švédsko-švýcarská korporace dodávající technologie pro energetiku a automatizaci, které umožňují energetickým 
a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí. ABB je jednou z největších 
technologických společností na světě. V České republice působí společnost od roku 1970. S akciemi společnosti se obchoduje na švýcarské 
burze, švédské burze a od roku 2001 na americké burze New York Stockexchange.

ALLIANZ SE 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Německo

Allianz AG je německá nadnárodní pojišťovací společnost, která chrání životy a majetky téměř 80 milionů lidí ve více než 70 zemích. 
Jedná se o největšího správce aktiv mezi pojišťovnami na světě. Dlouhodobě drží nejvyšší rating AA. Se značkou Allianz se setkáte doslova 
všude. Firma pojišťuje gigantické stavby (největší větrná elektrárna na světě v Kalifornii, největší závěsný most na světě Tsing Ma Bridge 
v Hongkongu, Eurotunel, nejdelší tunel na světě Gotthard), ale také rakety pro TV satelity nebo dokonce soukromé lety do vesmíru. Fanoušci 
fotbalu pak budou určitě znát Allianz Arenu v Mnichově (stánek fotbalového klubu FC Bayern Mnichov). Allianz je stálým partnerem řady 
světově známých projektů, jako jsou například závody formule 1. V České republice firma působí již více než 20 let. Značka Allianz patří mezi 
40 nejhodnotnějších značek na světě. Akcie Allianz se obchodují primárně na německé burze Xetra.

ASSICURAZIONI GENERALI 8 % Bankovnictví a pojišťovnictví Itálie

Největší pojišťovna v Itálii a zároveň jedna z největších evropských pojišťoven. Společnost byla založena v Rakousko-Uherském Terstu 
roku 1831.

AXA SA 5 % Bankovnictví a pojišťovnictví Francie

AXA je francouzský konglomerát samostatně působících společností zaměřených zejména na pojišťovnictví, investice a finanční poradenství. 
Velikostí svých aktiv se pojišťovací společnost AXA řadí na první místa mezi pojišťovnami na světě.

ČSOB Světových příležitostí plus 1
Výnos fondu ČSOB Světových příležitostí plus 1 je vázán na vývoj koše akcií 30 významných světových společností z různých oborů působnosti.

ČSOB Světových příležitostí plus 1 je podkladovým fondem životního pojištění Maximal Invest ČSOB Světových příležitostí plus 1.

Regionální rozložení: Sektorové rozložení: 

Severní Amerika 11 %

Bankovnictví 
a pojišťovnictví 37 %

Ropa a plyn 8 %

Farmacie 5 %

Správa aktiv 3 %

Energetika 14 %

Průmysl 2 %

Telekomunikace 20 %
Evropa 83 %

Spotřební zboží 2 %

Finanční sektor 2 %Asie a Pacifik 6 % Chemický průmysl 2 %

Maloobchod 2 %

Nemovitosti 3 %
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BASF SE 2 % Chemický průmysl Německo

BASF je největší chemickou společností na světě. Její produkce sahá od chemikálií, plastů a zušlechťujících komponentů přes chemické 
přísady a přípravky na ochranu rostlin až po surovou ropu a zemní plyn. Její historie sahá až do roku 1865 kdy byla založena v německém 
Mannheimu. Jako globálně fungující chemická společnost, jejíž těžiště se nachází v Evropě, je BASF spolehlivým partnerem národního 
hospodářství. Česká republika je důležitým trhem, s kterým BASF udržuje již více než sto let dobré obchodní vztahy.

BCE INC 2 % Telekomunikace Kanada

Bell Canada Enterprises je největším kanadským poskytovatelem telefonních služeb, vysokorychlostního internetu, satelitní a kabelové 
televize. Kanadský telekomunikační trh je jedním z nejrychleji rostoucích v rozvinutém světě. Firma vyplácí vysoké čtvrtletní dividendy, které 
během let 2009–2012 navýšila na sedminásobek. Disponuje rovněž sítí optických linek pokrývajících více než 2,4 mil. domácností. Akcie se 
obchodují na burze v Torontu a New Yorku.

CANON INC 2 % Spotřební zboží Japonsko

Japonský Canon je přední světový výrobce optických přístrojů a kancelářské techniky. Tato zařízení vyrábí jak pro profesionály tak i pro 
domácnosti. Legendárními se staly zejména fotoaparáty EOS, či tiskárny Pixma. Vedle tiskáren pro domácnosti je Canon špičkou i ve výrobě 
speciálních velkoformátových tiskáren či profesionálních videokamer.

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2 % Telekomunikace Německo

Deutsche Telekom je poskytovatel integrovaných telekomunikačních služeb, který nabízí svým zákazníkům portfolio služeb v oblasti 
telekomunikace a informačních technologií. Společnost je rozdělena do pěti segmentů: Německo, Evropa, USA, jižní a východní Evropa 
a systémová řešení. Obsluhuje více než 130 milionů zákazníků s mobilními telefony, 32 milionů zákazníků s pevnými linkami, 17 milionů 
uživatelů s vysokorychlostním připojením a 3 miliony zákazníků s IPTV (příjem televize přes internetový protokol) ve více než 50 zemích. 
Akcie jsou součástí indexu Euro Stoxx 50®.

DOMINION ENERGY INC 2 % Energetika USA

Dominion Resources je jeden z největších výrobců a dodavatelů elektrické energie a plynu ve Spojených státech amerických. Společnost 
provozuje jeden z největších národních přírodních systémů pro skladování zemního plynu s kapacitou 947 miliard krychlových metrů. Akcie 
společnosti se obchodují na burze v New Yorku a jsou součástí indexů S&P 500 a Dow Jones Utility Average.

E.ON SE 2 % Energetika Německo

E.ON je holdingová společnost se sídlem v Essenu, je jedním z předních světových energetických společností se silným postavením na trhu 
v Evropě. Firma vznikla sloučením dvou významných německých energetických firem VEBA a VIAG v roce 2000 a předmětem jejího 
podnikání je hlavně prodej elektřiny (výroba, distribuce) a zemního plynu.

ENBRIDGE INC 3 % Ropa a plyn Kanada

Enbridge je dodavatel energetické energie se sídlem v Calgary v Kanadě. Zaměřuje se na přepravu, distribuci a výrobu energie, a to 
především v Severní Americe. Jako přepravce a distributor energie spravuje v Kanadě a ve Spojených státech nejdelší ropnou a plynnou síť, 
která je největší na světě.

ENGIE 2 % Energetika Francie

Francouzský koncernu ENGIE je celosvětovou jedničkou v oblasti energetiky, technické infrastruktury a energetických služeb. Se svými 
150 000 zaměstnanci působícími v 70 zemích vytváří obrat 66,6 miliard EUR. Je kotovaný na burzách v Paříži, Bruselu a Luxemburgu.

ENI SPA 5 % Ropa a plyn Itálie

Eni S.p.A. je italská ropná společnost, která zaměstnává více než 78 000 lidí v 90 zemích po celém světě. Majoritním vlastníkem je italská 
vláda, která drží více než 30 % akcií. V České republice vlastní síť čerpacích stanic Agip. Podle tržeb je Eni S.p.A. devátou největší veřejně 
obchodovatelnou ropnou společností na světě. 

GLAXOSMITHKLINE PLC 3 % Farmacie Velká Británie

GlaxoSmithKline je britským globálním producentem léků. Jedná se o čtvrtou největší farmaceutickou společnost na světě. GSK je atraktivní 
zajímavou dividendou, silnou orientací na nové výrobky s vysokým tržním potenciálem a nákupním programem vlastních akcií. Působí 
celosvětově a má silnou pozici v USA. Přítomnost na rozvíjejících se trzích dodává potřebnou teritoriální diverzifikaci. Akcie se primárně 
obchodují na londýnské burze a jsou součástí britského indexu FTSE 100. Sekundárně se akcie obchodují také na NYSE.

IBERDROLA SA (SQ) 3 % Energetika Španělsko

Iberdrola je největší španělská energetická společnost, která zaměstnává 31 000 lidí v desítkách zemí na čtyřech kontinentech. Své služby 
dodává více než 31,6 milionu zákazníků. Iberdrola, která je největším provozovatelem větrných farem na světě, plánuje v období 2014–2016 
snížit dluh o 1,8 miliard Euro . Iberdrola se snahou o snížení dluhu řadí k dalším velkým španělským společnostem, které si tím chtějí 
uchránit svůj investiční úvěrový rating. Akcie Iberdrola jsou součástí indexů Euro Stoxx 50® a IBEX 35. 

MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Německo

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (ve zkratce Munich Re) je největší světová zajišťovna. Zajišťovna je de facto pojišťovnou 
pojišťoven. Zajišťovny pomáhají pojišťovnám v rozdělení různých rizik, která vycházejí z pojišťovnictví. Největším akcionářem Munich Re je 
Buffettova investiční společnost Berkshire Hathaway, která vlastní více než 11 % akcií. Akcie jsou součástí indexu Euro Stoxx 50®.



3SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ PODKLADOVÉHO FONDU KBC SELECT INVESTORS ČSOB SVĚTOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PLUS 1

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země

ORANGE 6 % Telekomunikace Francie

Francouzská společnost Orange (dříve France Télécom) se řadí mezi jednu z nejvýznamnějších telekomunikačních společností světa. Vedle 
mobilních sítí je aktivní i v pevných linkách, internetovém připojení, IP televizním připojení a zabezpečení služeb pro firemní zákazníky. 
Její služby využívá více než 226 milionů zákazníků ve více než 20 zemích světa, zejména ve Francii, Velké Británii, Egyptě. Akcie společnosti 
Orange se obchodují na burze Euronext v Paříži, BIT v Itálii a New York Stockexchange v USA. Jsou součástí indexu Euro Stoxx 50®.

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (LONDON) 3 % Správa aktiv Velká Británie

Royal Dutch Shell, zkráceně označována jen Shell, je britsko-nizozemská petrolejářská společnost. Podle tržeb se jedná o druhou největší 
společnost na světě (první je Wal-Mart). Hlavními obchodními aktivitami jsou vyhledávání, těžba, přeprava ropy a zemního plynu. 
Sekundárně se společnost zabývá výrobou energie, chemických a petrochemických produktů. Shell vlastní a provozuje vlastní síť 40 000 
čerpacích stanic po celém světě. Ve formuli 1 je společnost Shell hlavním sponzorem a partnerem nejslavnější stáje – Ferrari. Akcie se 
primárně obchodují na burze v Londýně, kde jsou součástí indexu FTSE 100. Sekundárně se akcie obchodují také na burze Euronext 
Amsterdam a New York Stock Exchange.

SANOFI 2 % Farmacie Francie

Sanofi je francouzská farmaceutická společnost, která efektivně oslovuje potřeby zdravotnictví na celém světě. Svými prodeji se řadí mezi 
přední farmaceutické společnosti na světě a v České republice. Produktové portfolio společnosti Sanofi zahrnuje vynikající léky, které se 
řadí mezi nejlepší ve svých terapeutických odvětvích, jako je trombóza, kardiovaskulární onemocnění, poruchy spánku, epilepsie, cukrovka 
a rakovina.

SUMITOMO MITSUI FIN GROUP 2 % Finanční sektor Japonsko

Dle tržní hodnoty je Sumitomo Mitsui druhou největší bankou v Japonsku. Jedná se o holdingovou společnost poskytující finanční služby. 
Společnost drží aktiva ve výši přibližně 1,8 bilionu dolarů a je jednou z největších finančních institucí na světě.

SWISSCOM AG-REG 8 % Telekomunikace Švýcarsko

Swisscom AG je holdingová společnost. Společnost prostřednictvím svých dceřiných společností poskytuje telekomunikační služby ve 
Švýcarsku a Itálii. Swisscom Švýcarsko zahrnuje zákaznické segmenty, rezidentní zákazníky, podnikové zákazníky a velkoobchod, stejně jako 
divizi informačních technologií (IT), sítě a infrastruktury. Fastweb je alternativním poskytovatelem služeb na italském trhu pevných sítí, a to 
jak pro obyvatele, tak pro podnikové zákazníky.

SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Švýcarsko

Swiss Life je největší životní pojišťovnou ve Švýcarsku. Založena byla v roce 1857 a v současnosti je jednou z předních evropských 
poskytovatelů životních, penzijních a finančních řešení

SWISS RE AG 8 % Bankovnictví a pojišťovnictví Švýcarsko

Swiss Re je druhá největší světová zajišťovna. Poskytuje zajištění i přímé pojištění pro pojišťovny, středně velké a nadnárodní korporace, ale 
také i pro subjekty veřejného sektoru po celém světě. Svou šíří produktů pokrývá téměř veškeré oblasti firemních rizik. Působí v majetkovém 
a neživotním zajištění, v životním a zdravotním pojištění. Věnuje se i pojištění vázanému na cenné papíry a obecně produkty kapitálového 
trhu. Nejvýznamnější divize zajištění generuje zhruba 80 % pojistného. Společnost byla dříve známá jako švýcarská Reinsurance Company.

TELEFONICA SA (SQ) 2 % Telekomunikace Španělsko

Telefónica SA je španělská telekomunikační společnost, která své služby nabízí v Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe, kam soustřeďuje 
podstatnou část své růstové strategie. Co do velikosti se jedná o největší španělskou a pátou největší telekomunikační společnost na světě. 
Společnost své služby nabízí pod značkami Telefonica, Movistar, O2 nebo Vivo ve 24 zemích po celém světě. Akcie Telefónica SA se obchodují 
na světových burzách v Madridu, Londýně, New Yorku, Limě a Buenos Aires.

TOTAL SA 3 % Energetika Francie

Total SA je francouzským petrolejářským koncernem, který produkuje, rafinuje, transportuje a prodává produkty z ropy a zemního plynu. Je 
to jedna z největších francouzských společností a osmá největší veřejně obchodovatelná ropná společnost na světě podle tržní kapitalizace. 
Total je oficiálním partnerem týmu formule 1 Lotus F1 Team a také dodavatelem produktů pro další stáje, jako jsou Red Bull, Caterham 
a Williams. Akcie se obchodují primárně na burze Euronext v Paříži a sekundárně na burze v New Yorku. Jsou součástí indexů Euro Stoxx 50® 
a CAC 40.

TRANSCANADA CORP 2 % Energetika Kanada

TransCanada je nejvýznamnějším provozovatelem energetických sítí v Severní Americe. Její aktivity zahrnují jak elektrické sítě, tak dopravu 
a přepravu plynua ropy. TransCanada je také majitelem strategicky důležitého ropovodu Keystone Pipeline, který propojuje ložiska ropy 
na severu Kanady se zpracovateli v USA. Keystone Pipeline měří takřka 3 500 km.

VONOVIA SE 3 % Nemovitosti Německo

Přední německá realitní společnost Vonovia je prvním německým bytovým sdružením, které je součástí indexu DAX. Společnost se stará 
o 400 tisíc domácností po celém Německu.

WELLS FARGO & CO 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví USA

Wells Fargo je podle majetku čtvrtá největší americká banka a druhá největší v objemu vkladů. V oblasti hypotečních úvěrů a spotřebního 
financování je dokonce jedničkou. Prostřednictvím sítě více než 9 000 poboček a téměř 12 300 bankomatů obsluhuje více než 70 milionu 
klientů. Akcie se obchodují na burze v New Yorku a jsou součástí indexu S&P 500.
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WESFARMERS LIMITED (AT) 2 % Maloobchod Austrálie

Wesfarmers je maloobchodní prodejce a jedna z největších veřejně obchodovatelných společností v Austrálii. Firma je s 200 000 
zaměstnanci největším zaměstnavatelem v Austrálii. Vzhledem ke své geografické pozici je méně náchylná k cenovým válkám. Mezi 
evropskými prodejci potravin totiž panuje výrazně vyšší konkurence než mezi australskými. Společnost prostřednictvím svých dceřiných 
společností operuje také v dalších oblastech obchodu, jako je například těžba uhlí nebo pojišťovnictví. Akcie jsou součástí indexu S&P/ASX 50.

ZURICH INSURANCE GROUP AG 8 % Bankovnictví a pojišťovnictví Švýcarsko

Zurich Insurance Group poskytuje finanční služby založené na pojišťovnictví. Nabízí produkty všeobecného a životního pojištění pro 
jednotlivce, malé podniky, komerční podniky, středně velké až nadnárodní podniky a korporace. V roce 2011 začala spolupráci s Banco 
Santander SA, čímž posílila svoji přítomnost v Latinské Americe. Společnost zaměstnává přibližně 600 tisíc lidí ve více než 170 zemích. 
Akcie se obchodují na švýcarské burze a jsou součástí indexu SMI.

Zdroje: Většina informací je převzata z KBC Asset Management, není-li indikováno jinak. Dalším zdrojem jsou veřejné informace společností.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako posky-
tování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, slouží jako doprovodný dokument k materiálům k podkladovému fondu KBC Select 
Investors ČSOB Světových příležitostí plus 1. Informace se vztahují k době úpisu životního pojištění. Podrobné informace včetně informací 
o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu fondu (v češtině, slovenštině 
nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz.

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46. www.csob.cz / tel.: 800 300 300


