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Optimum Fund ČSOB Globálních příležitostí USD 1 
(složení koše akcií) 

Koš akcií obsahuje 30 akcií kvalitních společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací, s převahou firem 
zaměřených na telekomunikace, bankovnictví, pojišťovnictví a energie a služby.  

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

ALLIANZ AG-REG 2% 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 20 let. Značka Allianz patří mezi 40 
nejhodnotnějších značek na světě. Akcie Allianz se obchodují primárně na německé burze Xetra. 

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. 

CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 7% 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. 

CENTRICA PLC 2% Energie a služby Velká Británie 

Centrica PLC je britská nadnárodní společnost, jejíž hlavní činností jsou dodávky elektřiny a zemního plynu pro podniky a spotřebitele ve 
Velké Británii a Severní Americe. Je největším dodavatelem plynu ve Velké Británii a jeden z největších dodavatelů elektrické energie, 
působící pod obchodním názvem Scottish Gas ve Skotsku a British Gas ve zbytku Spojeného království. Společnost je také aktivní v oblasti 
průzkumu a těžby zemního plynu, elektřiny a poskytování služeb pro domácnost. 
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Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

ENAGAS SA 3% Energie a služby Španělsko 

Enagas je španělská energetická společnost, která vlastní a provozuje národní přenosovou soustavu zemního plynu v délce více než 10 000 
kilometrů. V roce 2011 zahájila své mezinárodní aktivity, když se v Mexiku podílela na výstavbě plynovodů. Od roku 2012 působí také v Chile. 
Jako svůj milník v historii firma považuje dokončení certifikace nezávislého provozovatele přenosových soustav (TSO) s operátory 
plynárenských soustav z jiných evropských zemí, kterou získala od Evropské komise. 

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.  

GDF SUEZ 2% 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 5% 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. 

HSBC HOLDINGS PLC 2% Bankovnictví Velká Británie 

HSBC Holdings je mezinárodní bankovní skupina, která vznikla v roce 1991 spojením Hong Kong a Shanghai Banking Corporation. Odtud 
pochází i zkratka HSBC. Historie společnosti se začala již v roce 1865, kdy byly otevřeny první pobočky v Hong Kongu a Šanghaji. V roce 
2012 byla HSBC podle časopisu Forbes vyhlášena jako největší banka na světě podle aktiv a jako šestá největší veřejně obchodovatelná 
společnost světa. HSBC poskytuje rozmanité mezinárodní bankovní a finanční služby, které se týkají retailového a firemního bankovnictví, 
obchodu, správy majetku, cenných papírů a jejich úschovy, kapitálových trhů, atd. Skupina je rozdělena na čtyři divize: Commercial Banking, 
Global Banking and Markets, Private Banking a Retail Banking and Wealth Management. Akcie se primárně obchodují na burze v Londýně a 
jsou součástí indexu FTSE 100. Sekundárně se obchodují také na burzách v Hong Kongu, New Yorku a Euronext v Paříži. 

JOHNSON & JOHNSON 2% Farmacie USA 

Johnson & Johnson je holdingová společnost, která se již více než 120 let věnuje zdraví lidí. Spolu se svými dceřinými firmami působí v 
oblastech výzkumu a vývoje, výroby a prodeje škály zdravotnických a sanitárních produktů. Společnost působí ve třech sektorech: spotřební, 
farmaceutický a sektor zdravotnických prostředků a diagnostiky. Společnost J&J se hlásí k sociální odpovědnosti, aktivně se zapojuje do 
filantropických aktivit a podporuje rozvoj regionálních komunit. Řada programů společenské odpovědnosti, které společnost iniciovala nebo se 
na nich podílí, dosáhla celosvětového měřítka a stále si zachovává svůj silný vliv na péči o zdraví. V roce 2012 koupila za 20,2 miliard USD 
největšího výrobce implantátů v léčbě zlomenin na světě švýcarskou společnost Synthes. Akcie J&J jsou součástí indexů Dow Jones 
Industrial Average a S&P 500. 

JPMORGAN CHASE & CO 2% Bankovnictví USA 

JPMorgan Chase & Co. je jedna z nejstarších firem na světě poskytujících finanční služby. Firma se zaměřuje především na investiční 
bankovnictví, finanční služby pro spotřebitele a firmy, zpracování finančních transakcí, správu majetku a investice do soukromých podniků 
výměnou za podíl na jejich základním jmění. Firma vznikla v roce 2000, kdy se Chase Manhattan sloučila s J.P. Morgan & Co. Akcie jsou 
součástí indexů Dow Jones Industrial Average a S&P 500.  

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 2% 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. 
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Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

PEARSON PLC 2% Média Velká Británie 

Pearson PLC je britská mediální společnost. Jedná se o největší vzdělávací společnost a největšího knižního nakladatele na světě. Firma je 
rozdělena do tří hlavních divizí: Pearson in Education (e-learning, vzdělávání a publikační služby), Skupina Financial Times (vlastní prestižní 
deník Financial Times) a Penquin Group (knižní nakladatelství, které ročně publikuje přibližně 4000 titulů). Dále vlastní 50% podíl v Economist 
Group. Působí ve více než 70 zemích po celém světě, mezi hlavní trhy patří USA (55 % tržeb) a Evropa (22 % tržeb). V říjnu 2012 společnost 
oznámila sloučení nakladatelství Penguin Group s Random House, které patří pod německou mediální skupinu Bertelsman. V nově vzniklé 
společnosti Penquin Random House bude mít Bertelsman podíl 53 % a Pearson zbylých 47 %. Sloučení by mělo být dokončeno v druhé 
polovině roku 2013. 

PFIZER INC 3% Farmacie USA 

Pfizer je nadnárodní farmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj nových léků. Objevuje a vyvíjí inovační produkty, které zlepšují 
kvalitu života lidí na celém světě a pomáhají jim radovat se z delšího, zdravějšího a produktivnějšího života. Jedná se zejména o léky v oblasti 
boje proti nádorovým onemocněním, osteoporóze, kardiovaskulárním onemocněním, infekčním chorobám a nemocem centrální nervové 
soustavy. Společnost se skládá ze dvou divizí: humánní divize a veterinární divize. Pfizer vyrábí i vakcíny, které mají chránit malé děti v Africe 
před závažnými infekčními onemocněními způsobenými bakterií pneumokoka. Jde o společnou iniciativou soukromých a veřejných institucí, 
jejímž cílem je poskytnout cenově dostupné vakcíny i v méně rozvinutých zemích. Firma tak cílí jak na rozvojové tak i rozvinuté krajiny 
zároveň. Nejznámějším výrobkem je Viagra. Akcie společnosti jsou součástí indexů Dow Jones Industrial Average a S&P 500. 

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5% Tabákový průmysl USA 

Philip Morris International je tabákový gigant, který se v první polovině roku 2008 oddělil od amerického koncernu Altria Group. K tomuto 
kroku Altria přistoupila poté, co se přiostřila regulace tabákových výrobků v USA. Vznikla tak samostatná, veřejně obchodovatelná společnost 
Philip Morris International, která si ponechala veškeré zahraniční operace Altrie a soustředí se na expanzi ve světě. Z pohledu tržeb patří mezi 
nejsilnější trhy Evropská unie, Střední Východ a Asie a dále s menším podílem Kanada a Jižní Amerika. Objemy prodejů cigaret ovšem 
postupně klesají ve všech geografických teritoriích kromě Asie. Právě v Asii jsou totiž největší příležitosti pro expanzi, a to hlavně v Číně a 
Indii, které společně tvoří zhruba jednu třetinu lidské populace. PMI je mateřskou společností české dcery Philip Morris ČR (PM ČR), která je 
kótovaná na pražské burze. Akcie PMI se primárně obchodují na burze v New Yorku a jsou součástí indexu S&P 500. 

SAMPO OYJ-A SHS 2% Pojišťovnictví Finsko 

Sampo je významnou finskou pojišťovací skupinou, zaměřenou jak na životní, tak i neživotní pojištění. Sampo je také nejvýznamnějším 
podílníkem největší skandinávské banky Nordea. Podle finských bájí je „Sampo“ magický artefakt, který jeho držiteli přináší štěstí.  

SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 2% Bankovnictví Švédsko 

Významná švédská banka známá pod zkratkou SEB je již od svého založení v roce 1856 kontrolovaná rodinou Wallenbergů. V současné 
době se zaměřuje především na korporátní a privátní bankovnictví.  

SNAM SPA 8% 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 distribuce plynu je zaměřen na 
distribuci plynu prostřednictvím místních dopravních sítí, z předávacích míst na měření a redukčních stanic, směrem ke koncovým 
zákazníkům. 

SSE PLC 5% 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 3% 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.  

SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 2% Bankovnictví Švédsko 

Švédská bankovní skupina s dlouhou historií je zaměřena na univerzální bankovnictví vč. pojišťovnictví. Vedle Švédska rozšiřuje své aktivity 
také do dalších severských zemí, Velké Británie a Holandska. Ve srovnání se svými konkurenty se dlouhodobě řadí mezi banky s nejvyšší 
ziskovostí a s nejvyšší mírou spokojenosti svých zákazníků.  
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Zdroj: 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 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, slouží jako doprovodný dokument k materiálům k fondu 
ČSOB Globálních příležitostí USD 1. 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, IČ 00001350, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46. 

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

SWEDBANK AB - A SHARES 2% Bankovnictví Švédsko 

Swedbank je švédská bankovní skupina, která nabízí retailové bankovnictví, asset management a další finanční služby. Společnost má téměř 
8 milionů soukromých  a více než 600 000 korporátních klientů, což ze Swedbank dělá největší švédskou banku z hlediska počtu klientů. 
Swedbank má vedoucí postavení také v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Akcie jsou součástí indexu OMX Stockholm 30. 

SWISS RE AG 2% 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. Svůj 
název změnila na Swiss Re, Ltd. v květnu 2011. 

SWISSCOM AG-REG 8% Telekomunikace Švýcarsko 

Swisscom je švýcarský poskytovatel televizních služeb, širokopásmového připojení internetu a telefonních služeb. Její sítě jsou dostupné 
téměř 9 milionům zákazníkům. 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. 

TELEFONICA SA 2% Telekomunikace Španělsko 

Telefónica SA je španělská telekomunikační společnost, která své služby nabízí v Evropě, Asii,  Severní a Jižní Americe. Co do velikosti se 
jedná o největší španělskou a pátou největší telekomunikační společnost na světě. Telefónica SA je mateřskou společností Telefónica Czech 
Republic. Společnost své služby v současné době nabízí pod značkami Telefonica, Movistar, O2 nebo Vivo ve 24 zemích po celém světě a k 
prosinci 2013 měla více jak 323 milionů zákazníků. 

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. 

UNIBAIL-RODAMCO SE 2% Nemovitosti Francie 

Unibail-Rodamco je francouzská realitní společnost, která vznikla v roce 2007 fúzí francouzské firmy Unibail a nizozemské Rodamco Europe. 
Jedná se o developerskou společnost, která vlastní komerční nemovitosti, především nákupní centra, kanceláře a výstaviště ve více než 20 
městech zemí Evropské unie. V České republice vlastní například Centrum Chodov, Centrum Černý Most nebo Arkády Pankrác. Akcie Unibal
-Rodamco se obchodují na burze v Paříži a Amsterodamu.  

ZURICH INSURANCE GROUP AG 7% 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. 
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