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Složení koše akcií fondu Optimum Fund  

ČSOB Perspektivních trhů 3 

Koš akcií obsahuje 30 nadnárodních společností s převahou firem zaměřených na energie a služby, telekomunikace  

a bankovnictví.  

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

AMERICAN ELECTRIC POWER 2% Energie a služby USA 

American Electric Power je z hlediska dodávaného množství energie největší energetickou firmou v USA. Společnost má více jak 5 milionů odběratelů v 11 
státech a ročně dodá přes 210 mil. MWh. Prostřednictvím svých dceřiných společností poskytuje po celém světě služby a konzultační a řídící služby v oblasti 
energetiky. 

AT&T INC 2% Telekomunikace USA 

AT&T je největší telekomunikační operátor v USA, který poskytuje hlasové a datové služby prostřednictvím své drátové (pevné linky) a bezdrátové infrastruktury. 
Společnost obsluhuje více než 107 milionů zákazníků. Datové služby tvoří hlavní hnací motor růstu. Společnost musí investovat značné prostředky do nových 
technologií a síťové infrastruktury tak, aby byl přenos dat a hlasových služeb dostatečně rychlý a bez výpadků. Rychlý růst trhu s chytrými telefony, které disponují 
datově náročnými aplikacemi, nahrává telekomunikačním společnostem, které svým zákazníkům nabízejí různé datové balíčky. Akcie AT&T jsou součástí indexů 
Dow Jones Industrial Average a S&P 500. 

BANK OF MONTREAL 3% Bankovnictví Kanada 

Bank of Montreal je podle tržní kapitalizace třetí největší kanadskou bankou, která nabízí širokou škálu finančních služeb. Vzhledem ke své relativní velikosti je 
považována za systémově významnou banku a v horších časech může pravděpodobně těžit z mimořádné vládní podpory. Bank of Montreal má díky své stabilní 
retailové frančíze v Kanadě a v USA kvalitní likvidní profil. Klíčový ukazatel bankovní síly "Tier 1" byl za rok 2012 na úrovni 10,5 %. Její konzervativní přístup 
k úvěrovým rizikům historicky vedl k nízkým ztrátám z úvěrů. Kanada je navíc finanční krizí zasažena relativně méně. 

BCE INC 8% 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. 

BRITISH LAND CO PLC 2% Nemovitosti Velká Británie 

British Land je jedna z největších developerských a investičních společností ve Velké Británii. Historie společnosti se začala psát již v roce 1856. Firma využila 
období prudkého poválečného rozvoje britské ekonomiky a masivně expandovala v druhé polovině dvacátého století. V současné době se aktivity společnosti 
zaměřují na více oblastí, přičemž všechny souvisejí s realitním segmentem. Jedná se především o pronájem maloobchodních prostor, vyhledávání a úpravu 
kanceláří a obecně development. V portfoliu společnosti je kladen vysoký důraz na atraktivní lokality, konkrétně se aktivity zaměřují na oblasti v centrálním 
Londýně. I když je realitní podnikání ze své podstaty značně podléhající ekonomickému cyklu, důraz na udržení přítomnosti v atraktivních obchodních  
a rezidenčních oblastech zajišťuje vysokou pravděpodobnost udržení pravidelného, a také náležitě vysokého, příjmu z nájemného. Firemní strategií je rovněž 
snaha o dojednávání dlouhodobých nájemních smluv s maximálním počtem nájemníků, navíc obsazenost nemovitostí je konstantně velmi vysoká. Firma je 
obchodována na burze v Londýně a je součástí indexu FTSE 100. 

BRITISH SKY BROADCASTING GRO 8% Média a telekomunikace Velká Británie 

British Sky Broadcasting Group plc (známá pod zkratkou BSkyB) je britská společnost, která poskytuje satelitní a kabelovou televizi, vysokorychlostní internet  
a telekomunikační služby ve Velké Británii a v Irsku. Společnost vznikla v roce 1990 sloučením společností Sky Television a British Satellite Broadcasting. Tehdy 
se obě firmy potýkaly se ztrátou a bojovaly o diváky. Novému vedení společnosti se podařilo ztráty snížit a na podzim roku 1991 již společnost vydělávala.  
V témže roce společnost získala práva na vysílání fotbalové ligy Premier League. BSkyB je největším poskytovatelem placených televizních služeb ve Velké 
Británii a v Irsku s více než 10 miliony předplatitelů. Akcie BSkyB se obchodují na burze v Londýně a jsou součástí indexu FTSE 100. 
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Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 8% Bankovnictví Kanada 

Canadian Imperial Bank of Commerce, pátá největší kanadská banka, má významnou pozici na domácím trhu retailového bankovnictví, které zajišťuje tvorbu 
přibližně 80 % výnosů. Rozsáhlá síť retailových poboček a vztahy s domácími korporátními klienty bance zajišťují stabilní bázi depozit odpovídající jejím potřebám 
financování. Banka má také síť mezinárodních poboček v USA, Asii a Velké Británii. Celkem obsluhuje více než 11 milionů klientů. V loňském roce byla CIBC 
označena magazínem Bloomberg Markets jako nejsilnější banka v Kanadě a Severní Americe a třetí nejsilnější na světě. Akcie společnosti jsou součástí indexu 
60 největších společností obchodovaných na burze v Torontu S&P/TSX 60 Index. 

CONSOLIDATED EDISON INC 2% Energie a služby USA 

Consolidated Edison je energetická společnost, která se zabývá distribucí elektřiny a plynu především na severovýchodě USA prostřednictvím svých dceřiných 
společností. Společnost se v roce 2008 zbavila většiny výroby elektřiny a soustředila se na základní regulované činnosti, zejména rozvod plynu a elektřiny. 
Získanou hotovost využila ke splacení závazků a reinvesticím do obnovitelných zdrojů, zemního plynu a přenosové infrastruktury. Společnosti se podařilo každý 
rok za posledních 38 let navýšit výplatu dividendy. Akcie jsou součástí indexu Dow Jones Utility Average. 

DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD 2% Stavebnictví Japonsko 

Daito Trust Construction je japonská realitní a stavební společnost, která prostřednictvím svých dceřiných společností působí ve čtyřech obchodních segmentech. 
Stavební segment se zabývá plánováním, navrhováním a výstavbou nemovitostí. Realitní segment je zapojen do zprostředkování, správy a pronájmu nemovitostí, 
včetně bytů a kancelářských budov, přípravou a prodejem realitních časopisů a provozuje také internetové realitní portály. Finanční segment se podílí na 

financování a pojištění nemovitostí a segment ostatní se zabývá správou budov, hotelů a prodejem pohonných hmot. 

ENI SPA 2% Ropa a plyn Itálie 

Eni S.p.A. je italská ropná společnost, která zaměstnává vice jak 78000 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.  

ENTERGY CORP 2% Energie a služby USA 

Entergy je integrovaná energetická společnost z USA, která se soustřeďuje především na výrobu elektřiny a její retailovou distribuci. Společnost dodává 
elektrickou energii 2,8 milionům zákazníků v Arkansasu, Louisianě, Mississippi a Texasu. Entergy rovněž vlastní a provozuje jadernou elektrárnu na 
severovýchodě USA. Společnost aktivně zvyšuje své výrobní kapacity pomocí akvizicí jaderných elektráren v USA. Akcie se obchodují na burze v New Yorku a 
jsou součástí indexu S&P 500. 

GDF SUEZ 3% Energie a služby Francie 

GDF Suez je světovým lídrem v oblasti infrastrukturních služeb. Energie, voda a odpadové hospodářství - to jsou tři klíčové činnosti skupiny, jejichž společným 
posláním je péče o základní potřeby lidstva. Společnost profituje z trvalé poptávky po elektřině a plynu v rozvíjejících se zemích. Silná bilance oproti ostatním 
podnikům komunálních služeb nabízí prostor pro organický růst a atraktivní dividendu. Francouzsko-belgická skupina Suez vznikla v roce 1997 sloučením dvou 
firem s více než stoletou historií: francouzské společnosti Lyonnaise des Eaux, působící v oblasti rozvoje měst a ochrany životního prostředí, se společností Suez 
s významnými aktivitami v Belgii a s tradicí finančních služeb. Je pátým největším soukromým dodavatelem elektrické energie na světě a číslo jedna v Evropě v 
oblasti likvidace odpadu. V loňském roce dokončila převzetí společnosti International Power, britského dodavatele elektřiny. Akcie GDF Suez se obchodují na 
burze Euronext v Paříži a jsou součástí indexů Euro STOXX 50, BEL20 a CAC 40. 

GLAXOSMITHKLINE PLC 3% Farmacie Velká Británie 

GlaxoSmithKline je britským globálním producentem léků. Jedná se o čtvrtou největší farmaceutickou společnost na světě. V roce 2012 převzala 
biotechnologickou společnost Human Genome Sciences. 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. 

HCP INC 2% Nemovitosti USA 

HCP (Healthcare Property Investors) je americká realitní společnost, která investuje do nemovitostí ve zdravotnickém průmyslu (např. domy pro seniory, 
nemocnice). Dále se zabývá developerskou činností, poskytuje hypotéky a financování pro poskytovatele zdravotní péče. Akcie společnosti se obchodují na burze 
v New Yorku a jsou součástí indexu S&P 500. 

HEALTH CARE REIT INC 2% Nemovitosti USA 

Health Care REIT je americká realitní společnost typu REIT (realitní investiční fond), která investuje především do domů s pečovatelskou službou, domů pro 
seniory a nemocnic se speciální péčí. V portfoliu společnosti jsou také lékařské kancelářské budovy, ambulantní zdravotnická zařízení nebo výzkumné ústavy. 
Akcie společnosti se obchodují na burze v New Yorku. 

MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2% 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, které 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. 

NATIONAL GRID PLC 3% Energie a služby Velká Británie 

National Grid Plc je mezinárodní elektrárenskou a plynárenskou společností, která operuje především ve Velké Británii a Spojených státech. Společnost vlastní 
elektrorozvodnou soustavu v Anglii a Walesu. Dále vlastní a provozuje distribuční elektrárenské sítě na severu New Yorku, v Massachusetts, Rhode Islandu a 
New Hampshiru. Prostřednictvím těchto sítí poskytuje služby přibližně 8 milionům spotřebitelů. V loňském roce prodala své podíly v distribuci elektřiny a plynu ve 
státě New Hampshire (Granite State Electric Company a Energy North Natural Gas Inc.) firmě Liberty Energy Utilities (New Hampshire). Akcie společnosti se 
primárně obchodují na londýnské burze a jsou součástí britského indexu FTSE 100. Sekundárně se akcie obchodují také na NYSE. 

PPL CORPORATION 2% Energie a služby USA 

PPL je americká energetická společnost, která vlastní přibližně 19 000 megawattů výrobní kapacity ve Spojených státech. Dodává elektřinu a zemní plyn téměř 10 
milionům zákazníků ve Spojených státech a Velké Británii. 
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Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

REYNOLDS AMERICAN INC 8% Tabákový průmysl USA 

Reynolds American Inc. je po Altria Group druhou největší tabákovou společností ve Spojených státech. RAI drží na trhu s tabákem 28% tržní podíl, zatímco Altria 
vlastní bezmála polovinu trhu. Několik jeho značek patří mezi nejprodávanější v zemi. Tabákový průmysl je velmi defenzivní. Společnost má v British American 
Tobacco stabilního akcionáře, který drží 42 % akcií. Ceny cigaret jsou v USA v porovnání se západní Evropou nižší. Akcie společnosti se obchodují na burze  
v New Yorku a jsou součástí indexu S&P 500. 

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3% Farmacie Švýcarsko 

Roche Holding vyvíjí farmaceutické a diagnostické přístroje, dále produkuje léky na předpis pro léčbu kardiovaskulárního systému, infekcí, posilnění imunity, léčbu 
dýchacích potíží, dermatologii, metabolických a onkologických poruch. Profituje ze spolupráce s biotechnologickými podniky. Silná produktová nabídka pro léčbu 
rakoviny a posílení přítomnosti v USA jsou hlavními tahouny růstu Roche. Na trhu je známa i díky kosmetickým výrobkům, které jsou přírodního složení a dokáží 
účinně léčit kosmetické problémy. Akcie se obchodují na švýcarské burze a jsou součástí indexu SMI. 

SNAM SPA 3% Ropa a plyn Itálie 

Snam S.p.A. je italská společnost operující v oblasti plynárenského průmyslu v Itálii a Evropě. Společnost v současné době figuruje ve čtyřech hlavních 
segmentech, kterými jsou plynofikace, distribuce plynu, uskladnění a samotná doprava plynu. Společnost vlastní rozsáhlou přepravní infrastrukturu vysokých  
a středních plynovodů, která je v současné době delší jak 32.000 km. Segment plynofikace je zaměřen zejména na těžbu zemního plynu, jeho zkapalnění pro 
přepravu lodí a následného zpětného odpařování. Segment skladování zastřešuje aktivity společnosti Stoccaggi Gas Italia Spa, jako integrovaného  
a spolupracujícího provozovatele zásobníku plynu. Segment distribuce plynu je zaměřen na distribuci plynu prostřednictvím místních dopravních sítí,  

z předávacích míst na měření a redukčních stanic, směrem koncovým zákazníkům. 

SOUTHERN CO 3% Energie a služby USA 

Southern California Edison Company (SCE) je podnikem veřejných služeb působícím především v zásobování elektrickou energií v oblasti centrální, pobřežní  
a jižní Kalifornie. Elektřinu zde dodává více jak 14 milionům domácností. SCE je dceřinou společností Edison International a je v jejím stoprocentním vlastnictví.  
V červenci 2012 společně se společností Turner Renewable Energy získala 20 megawattovou fotovoltaickou elektrárnu v Nevadě od společnosti SunEdison. 
Akcie se obchodují na burze v New Yorku. 

SSE PLC 3% Energie a služby Velká Británie 

SSE Plc působí v oblasti výroby, přenosu a dodávek elektrické energie a je rovněž dodavatelem plynu ve Spojeném království. Významná část zisku společnosti 
pochází z regulovaného provozování energetické sítě. SSE vyrábí elektrickou energii v uhelných, plynových a vodních elektrárnách. Společnost aktivně investuje 
do větrné energie, a to na pevnině i na moři. Manažerský tým SSE je považován za jeden z nejlepších v sektoru. Akcie se obchodují na londýnské burze a jsou 
součástí indexu FTSE 100. 

STATOIL ASA 2% Ropa a plyn Norsko 

Statoil je norská nadnárodní společnost, která působí v oblasti těžby a zpracování ropy a zemního plynu. I když je jádro těžebních aktivit koncentrováno do 
přímořských norských šelfů, firma rozvíjí své aktivity ve více než 30 zemích světa. V rámci své průmyslové kategorie ropy a zemního plynu je Statoil jeden  
z největších světových gigantů. Je to 38. největší veřejně obchodovatelná společnost na světě. Největším akcionářem je norská vláda, která vlastí 67 % akcií. 
Akcie se primárně obchodují na burze v Oslu a sekundárně na burze v New Yorku. Firma ve své současné podobě vznikla fůzí firem Statoil a Norsk Hydro.  

SWISSCOM AG-REG 3% Telekomunikace Švýcarsko 

Swisscom je švýcarský poskytovatel televizních služeb, širokopásmového připojení internetu a telefonních služeb. Její sítě jsou dostupné téměř 9 milionům 
zákazníků. Společnost své služby nabízí také v Itálii prostřednictvím italského operátora Fastweb. Trh s mobilními službami i službami pro pevné linky je vysoce 
stabilní a z hlediska konkurence bezpečný. Regulované prostředí je navíc pro společnost příznivé. Společnost je řízena velmi konzervativně. Téměř 57 % 
společnosti vlastní švýcarská konfederace. 

SYSCO CORP 2% Spotřební zboží USA 

Sysco je americká maloobchodní společnost, která distribuuje kompletní sortiment potravinářských výrobků a širokou škálu nepotravinářských výrobků do 
restaurací, zdravotnických a vzdělávacích zařízení, hotelů a dalších podniků v oblasti pohostinství. Akcie společnosti se obchodují na burze v New Yorku. 

TELIASONERA AB 2% Telekomunikace Švédsko 

TeliaSonera je největší poskytovatel telekomunikačních služeb ve Švédsku a Finsku. Společnost působí také na rozvíjejících se trzích v Pobaltí a ve střední Asii. 
Prostřednictvím dceřiných společností je aktivní také v Rusku a Turecku. Těží z odolných severských ekonomik Norska a Švédska. Vyřešení sporu se společností 
Turkcell může vést k významnému dodatečnému cash-flow. Teliasonera je známá rozdělováním přebytečných prostředků akcionářům. Akcie společnosti se 
obchodují na burze ve Stockholmu a Helsinkách a jsou součástí indexu FTSE EUROTOP 100 Index. 

TORONTO-DOMINION BANK 2% Bankovnictví Kanada 

Toronto Dominion Bank (TD Bank) je podle tržní kapitalizace druhá největší kanadská banka. Vznikla v roce 1955 sloučením Bank of Toronto a Dominion Bank, 
které byly založeny v roce 1855, respektive 1869. Banka, spolu s dceřinými společnostmi, obsluhuje po celém světě více jak 22 milionů klientů.  

UNILEVER PLC 3% Potraviny Velká Británie 

Unilever je jeden z největších výrobců a dodavatelů potravinářského a spotřebního zboží na světě. S více než 400 značkami ve čtrnácti kategoriích zahrnujících 
domácnost, osobní péči a potraviny se žádná jiná společnost nedotýká tolika lidských životů tolika různými způsoby. Portfolio zahrnuje světově známé značky, 
jako jsou Lipton, Knorr, Algida nebo Dove, i dlouhodobě oblíbené lokální značky, jako je například zmrzlina Míša. V současnosti zaměstnává 174 tisíc lidí ve 
stovce zemí po celém světě. Akcie společnosti se obchodují primárně na londýnské burze, dále na burze Euronext Amsterdam a také NYSE. Jsou součástí indexů 
FTSE100 a AEX. 

ZURICH INSURANCE GROUP AG 8% 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. 

Tento materiál má pouze informační charakter, slouží jako doprovodný dokument k materiálům k fondu ČSOB Perspektivních 
trhů 3 a jeho text není právně závazný, nepředstavuje nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku. Jeho účelem 
není nahradit prospekt fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.  
Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině)  
a 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. 

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

http://www.csob.cz

