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AEGON NV 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Nizozemí

Společnost AEGON je nadnárodní pojišťovna. Spravuje životní pojištění, důchodové připojištění a majetek. Obsluhuje miliony zákazníků 
po celém světě.

ASTRAZENECA PLC (LONDON) 2 % Farmacie Velká Británie

AstraZeneca je přední mezinárodní farmaceutická společnost s vlastním výzkumným programem. Na celém světě zaměstnáváme více než 
51 000 lidí.

AUTO TRADER GROUP PLC 2 % Obchodní služby Velká Británie

Tato společnost se stará o prodeje automobilů všech značek prostřednictvím internetu a magazínů převážně v Anglii. Její čisté zisky za rok 
2017 přesahují 154 milionů liber.

BHP BILLITON PLC 2 % Těžba surovin Austrálie

BHP Billiton je největší těžební skupina na světě, která byla vytvořena v roce 2001 sloučením australské společnosti Broken Hill Proprietary 
Company a anglosaské společnosti Billiton Plc. Výsledkem je duálně listovaná společnost BHP Billiton na australské a londýnské burze 
cenných papírů. Podle tržní kapitalizace ve výši 37,5 miliard liber se jedná o 15. největší veřejně obchodovatelnou společnost na londýnské 
burze a 1. největší na australské burze. BHP patří mezi největší světové producenty komodit, jako je hliník, uhlí, měď, železná ruda, mangan, 
nikl, stříbro, uran, a v neposlední řadě také ropy a plynu.

BNP PARIBAS 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Francie

Francouzká nadnárodní finanční instituce, která patří mezi nejvýznamnější na světě. Společnost má své zastoupení v 75 zemích světa 
a zaměstnává 189 000 zaměstnanců.

Regionální rozložení: Sektorové rozložení: 

Optimum Fund ČSOB Zpětného odkupu 2
Investice do koše akcií 30 společností, které provádí zpětné odkupy svých akcií.

Energetika 24 %

Bankovnictví 
a pojišťovnictví 20 %

Spotřební zboží 7 %

Potraviny 10 %

Farmacie 17 %

Média a telekomunikace 2 %

Průmysl 2 %

Ubytování, turismus 2 % Informační technologie 2 %

Chemický průmysl 2 %

Elektronika 2 %

Obchodní služby 2 %

Těžba surovin 4 %

Automobilový průmysl 4 %

Evropa 90 %

Severní Amerika 8 %

Asie a Pacifik 2 %
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BP PLC 2 % Energetika Velká Británie

BP (dříve British Petroleum) je nadnárodní ropná a plynárenská společnost, působící nejen v oblasti těžby a zpracování ropy a plynu, ale také 
i v oblasti alternativních energií a chemie. Základní strukturu skupiny tvoří pět společností – BP, Amoco, ARCO, Castrol a Aral. Společnost má 
dlouhou historii, vznikla v roce 1909 jako Anglo-Persian Oil Company a v roce 1954 byla přejmenována na The British Petroleum Company. 
V roce 1998 se sloučila se společností Amoco, což byla do té doby největší průmyslová akvizice vůbec. BP je v současnosti jedna z největších 
společností na světě dle příjmů a patří mezi giganty ve svém sektoru energetických firem.

CARNIVAL PLC 2 % Ubytování, turismus Velká Británie

Nadnárodní loďařská společnost se sídly v USA a Velké Británii. Jde o největší společnost na světě zaměřenou na luxusní turistické plavby. 

DUKE ENERGY CORP 4 % Energetika USA

Duke Energy Corporation je energetická společnost. Jejími divizemi jsou U.S. Franchised Electric and Gas (USFE&G), Commercial Power 
a International Energy. Její provozy regulovaných veřejných služeb obsluhují více než 7 milionů zákazníků ve Spojených státech. Divize 
Commercial Power a International Energy vlastní a provozují závody na výrobu elektrické energie v Severní i Latinské Americe včetně 
portfolia výroby obnovitelné energie. Akcie se obchodují na burze v New Yorku a jsou součástí indexu Dow Jones Utility Average.

EXXON MOBIL CORP 2 % Těžba surovin USA

Jedna z největších světových korporací na světě, která podniká v těžebním průmyslu. V oblasti těžby ropy patří mezi nejvýznamnější firmy 
světa. Historicky se jedná o přímého potomka Standard oil company Johna D. Rockefellera. 

IBERDROLA SA (SQ) 7 % 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. 

INCHCAPE PLC 2 % Automobilový průmysl Velká Británie

Britská Inchcape je nadnárodní automobilová distribuční, maloobchodní a servisní společnost. Působí na území celého světa a její čisté zisky 
činily v roce 2017 přes 276 milionů liber.

KIMBERLY-CLARK CORP 2 % Spotřební zboží USA

Kimberly-Clark je největší světový výrobce papírových hygienických potřeb. Do jeho širokého spektra produktů patří zdravotnické 
a hygienické produkty pro osobní, obchodní a průmyslové použití. Společnost významně působí na rozvinutých trzích a v domovské zemi, 
ve Spojených státech, má velmi silnou pozici. Společnosti se podařilo každý rok za posledních 41 let navýšit výplatu dividendy. Tu nepřetržitě 
vyplácí již 79 let. Akcie jsou součástí indexu S&P 500.

KONINKLIJKE DSM NV 2 % Chemický průmysl Nizozemsko

Německý DSM je nadnárodní podnik, působící v oblasti zdraví, výživy a materiálů. Se svou tradicí již od roku 1902 měla firma v roce 2017 
zisky v hodnotě přesahující 8 miliard eur. Novodobě působí ve více jak 50 státech a zaměstnává přes 20 tisíc lidí.

KONINKLIJKE PHILIPS NV 2 % Spotřební zboží Nizozemsko

Výrobky holandské společnosti Philips nalezneme v řadě domácností. Mezi hlavní předměty činnosti totiž patří výroba osvětlovací techniky 
a domácí elektroniky a elektrotechniky. Mezi další významné činnosti společnosti však také patří výroba zdravotnické techniky. 

MARKS & SPENCER GROUP PLC 3 % Spotřební zboží Velká Británie

Marks and Spencer plc se specializuje na prodej oblečení, domácích výrobků a luxusního potravinářských výrobků. M & S založil v roce 1884 
Michael Marks a Spencer Thomas v Leedsu, aktuálně má 852 prodejen po celé Velké Británii, stejně jako mnoho mezinárodních obchodů 
v Evropě.

MICHELIN (CGDE)-B 2 % Automobilový průmysl Francie

Michelin je francouzská společnost, která vyrábí pneumatiky, ale je známá rovněž vydáváním automap a průvodců nejlepších evropských 
restaurací. V současnosti má Michelin 69 závodů v 19 zemích s více než 124 000 zaměstnanci.

MUENCHENER RUECKVER AG-REG 4 % 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®.

NESTLE SA-REG 8 % Potraviny Švýcarsko

Nestlé je největší potravinový koncern na světě. Mezi produkty společnosti patří dětské jídlo, balená voda, cereálie, cukrovinky, káva, 
zmrzliny a také potrava pro domácí zvířata. 29 značek společnosti má roční obrat více než 1 miliardu švýcarských franků. Nestlé má více než 
450 továren (mimo jiné i v ČR), působí v 86 zemích a zaměstnává kolem 328 tisíc lidí. Je také hlavním akcionářem společnosti L‘Oréal, největší 
kosmetické společnosti na světě. Akcie společnosti Nestlé se primárně obchodují na švýcarské burze a sekundárně také na trhu Euronext. 
V roce 2011 byla společnost, podle časopisu Fortune Global 500, označena jako nejziskovější společnost na světě. Tržní hodnota společnosti 
činí více než 230 miliard USD.
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NOVARTIS AG-REG 7 % Farmacie Švýcarsko

Novartis patří mezi největší a nejuznávanější farmaceutické firmy na světě. Společnost vznikla v roce 1996 spojením dvou švýcarských 
organizací, Ciga-Geigy a Sanoz. Po celém světě zaměstnává téměř 100 000 lidí a má zastoupení ve více než 140 zemích. Má široké 
portfolio zdravotnických produktů, včetně inovativních léčiv, přípravků pro oční lékařství, generických léků, volně prodejných léků, vakcín 
a diagnostických přístrojů. V roce 2014 Novartis uvede na trh biogenerické léky. Akcie jsou součástí indexu SMI.

PEARSON PLC 2 % Média a telekomunikace 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).

REPSOL SA 5 % Energetika Španělsko

Repsol SA je španělská energetická společnost, jejíž aktivity se zaměřují od hledání nových ložisek až po distribuci pohonných hmot a plynu. 
Známá je také svým sponzorováním motoristického sportu (MotoGP). 

RIGHTMOVE PLC 2 % Informační technologie Velká Británie

Společnost provozuje největší britský realitní portála rightmove.co.uk

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (LONDON) 2 % Energetika 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 8 % 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.

SCHNEIDER ELECTRIC SA 2 % Elektronika Francie

Schneider Electric je vedoucí společností v oboru digitální transformace řízení energií a automatizace v domácnostech, veřejných budovách, 
datových centrech, infrastruktuře a průmyslu.

SIEMENS AG-REG 2 % Průmysl Německo

Siemens AG patří mezi největší globální elektrotechnické a elektronické koncerny. Firma je rozdělena do pěti sektorů a divizí: průmyslová 
výroba, energetika, infrastruktura a města, zdravotnictví a ostatní subjekty. Firma je předním světovým dodavatelem výrobků, služeb 
a řešení pro výrobu energie. Její rozsáhlé portfolio obsahuje vysoce účinné technologie pro tepelné elektrárny, obnovitelné zdroje energie, 
přenos energie, zpracování, dopravu ropy a zemního plynu. Firma se zabývá také výrobou automatizačních systémů a je jedním z největších 
dodavatelů pro odvětví zdravotnictví. Je leaderem v oblastech zobrazování, laboratorní diagnostiky, lékařských informačních technologií 
a naslouchacích pomůcek. Akcie jsou součástí indexů DAX a Euro Stoxx 50®.

SOCIETE GENERALE 4 % Bankovnictví a pojišťovnictví Francie

Société Générale je francouzská obchodní banka s centrálou v Paříži. Společně s BNP Paribas a Crédit Lyonnais patří ke třem nejstarším 
bankám ve Francii.

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.

TOTAL SA 4 % 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.
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UNILEVER PLC 2 % 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.

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 
poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, slouží jako doprovodný dokument k materiálům k fondu Optimum Fund 
ČSOB Zpětného odkupu 2. Informace se vztahují k době úpisu fondu. 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. www.csob.cz / tel.: 800 300 300


