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ABN AMRO GROUP NV 7 % Bankovnictví a pojišťovnictví Nizozemsko

ABN AMRO je německá privátní bankovní společnost, působící v patnácti zemích, převážně v Německu a Nizozemsku. Vedle privátního 
bankovnictví se společnost zaměřuje na pojišťovnictví a financování obchodu.

ADECCO GROUP AG 2 % Personální služby Švýcarsko

ADECCO, původem ze Švýcarska, jedná se o jednu z největších personálních agentur na světě. Zakládá si na své dlouhé a úspěšné historii 
a v současné době působí ve více než 60 zemích po celém světě.

ASSICURAZIONI GENERALI 5 % 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 6 % 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.

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.

Regionální rozložení: Sektorové rozložení: 

Optimum Fund ČSOB Světové trhy 2
Fond se zaměřuje na akcie 30 úspěšných firem z celého světa.

Bankovnictví 
a pojišťovnictví 45 %Ropa a plyn 5 %

Nemovitosti 7 %

Energetika 10 %

Farmacie 12 %

Stavebnictví 2 %

Personální služby 2 % Informační technologie 2 %

Nápoje 2 %Průmyslové zboží a služby 2 %

Spotřební zboží 2 %

Automobilový průmysl 4 %

Telekomunikace 5 %

Evropa 80 %

Severní Amerika 16 %

Asie a Pacifik 4 %
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COCA-COLA CO/THE 2 % Nápoje USA

Coca-Cola Company vyrábí a celosvětově distribuuje nealkoholické nápoje, džusy, koncentrované nápoje a sirupy. Jedná se o jednu 
z největších amerických korporací, která je známá výrobou nealkoholického nápoje Coca-Cola, který se vyrábí již od roku 1892. Recept 
na výrobu tohoto nápoje je nejpřísněji střeženým tajemstvím na světě. V současné době nabízí více než 500 značek ve více než 200 zemích. 
Akcie se obchodují na burze v New Yorku a jsou součástí indexů Dow Jones Industrial Average, S&P 500 a Russell 1000 Growth Index.

DAIMLER AG 4 % Automobilový průmysl Německo

Daimler AG (původně také Daimler Benz AG, DaimlerChrysler AG) je německá společnost a jeden z největších výrobců automobilů na světě. 
Společně s výrobou osobních automobilů vyrábí také nákladní automobily a autobusy. Společnost vlastní většinový podíl ve společnostech 
jako je EADS, F1 týmu Vodafone McLaren Mercedes a v japonském výrobci nákladních automobilů Mitsubishi. Daimler vyrábí pod značkami 
jako například Mercedes-Benz, Maybach, Smart či Setra.

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3 % 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®.

DUKE ENERGY CORP 2 % 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.

ENI SPA 3 % 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 2 % 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) 4 % 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. 

INTESA SANPAOLO 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Itálie

INTESA Group je největší bankovní společnost v Itálii, která nedávno expandovala do východní Evropy, středního východu a Severní Afriky. 
V roce 2007 předčila tato společnost UniCredit Group.

KLEPIERRE 5 % Nemovitosti Francie

Francouzský realitní investiční fond Klepierre vlastní obchodní domy po celé Evropě a v Turecku. Od jeho vzniku (1990) se stal jedním 
z největších evropských obchodníků s nemovitostmi.

LAFARGEHOLCIM LTD 2 % Stavebnictví Švýcarsko

Švýcarská firma LafargeHolcim je vůdčí společností ve výrobě materiálů pro stavebnictví (Od asfaltu po cement). Působí v 80 státech 
po celém světě a má přes 80 tisíc zaměstnanců.

MACQUARIE GROUP LTD 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Austrálie

Macquarie Group Limited je globální investiční a finanční skupina, která poskytuje bankovní, poradenské a investiční služby pro 
institucionální, korporátní a retailovou klientelu.

METLIFE INC 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví USA

MetLife, Inc. je přední poskytovatel životního a důchodového pojištění a zaměstnaneckých benefitů, s unikátním dědictvím v péči 
o 100 miliónů klientů ve 47 zemích světa, a to s více než 140letou historií. Prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností si 
MetLife, Inc. drží přední pozice na trhu ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Tichomoří, Evropě a na Středním Východě.
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NOKIA OYJ 2 % Informační technologie Finsko

Nadnárodní společnost se sídlem ve finském Espoo. Divize společnosti Nokia Solutions and Networks jsou největšími světovými producenty 
infrastruktury pro telekomunikační sítě.

NORDEA BANK AB 7 % Bankovnictví a pojišťovnictví Švédsko

Bankovní skupina se sídlem ve Švédsku je aktivní zejména ve Skandinávii. Některé z jejích 1 400 poboček však můžeme nalézt v 19 zemích, 
mj. v Polsku a baltských státech. Její služby využívá takřka 12 milionů klientů. 

NOVARTIS AG-REG 5 % 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.

PFIZER INC 2 % 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.

PROCTER & GAMBLE CO/THE 2 % Spotřební zboží USA

P&G je společností plnou silných značek nejen drogistického zboží s vedoucí pozicí v různých kategoriích produktů. Její výrobky denně 
používá 4,5 miliardy lidí ve 180 zemích světa. 26 z jejích značek, jako je Whisper, Pampers, Pantene a Old Spice, realizuje roční prodeje 
ve výši více než 1 miliardy USD. Stabilní tržby a zisk jsou mimo jiné i důsledkem široké geografické přítomnosti na mnoha světových trzích. 
Současně chce společnost P&G investovat selektivněji, se zvláštním důrazem na své nejvýnosnější trhy, nejlepší inovace a nejnadějnější 
rozvíjející se trhy. Akcie jsou součástí indexu Dow Jones Industrial Average.

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 3 % 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.

SIMON PROPERTY GROUP INC 2 % Nemovitosti USA

Simon property je realitní investiční společnost, která byla založena v roce 1993. V USA se jedná o největší společnost se zaměřením 
na investice do komerčních nemovitostí.

SWEDBANK AB - A SHARES 8 % Bankovnictví a pojišťovnictví 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.

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.

VOLVO AB-B SHS 2 % Průmyslové zboží a služby Švédsko

Volvo je švédský výrobce osobních a nákladních automobilů, autobusů a stavebního vybavení. Dále také řídících systémů pro námořní 
a průmyslové aplikace a komponentů vesmírných lodí. V dubnu 2010 koupila Volvo Cars čínská automobilka Geely za 1,8 miliardy dolarů.
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WOODSIDE PETROLEUM LTD 2 % Ropa a plyn Austrálie

Woodside Petroleum je australská společnost zabývající se průzkumem a produkcí ropy. Je největším producentem ropy a zemního plynu 
v Austrálii a také největší australská nezávislá specializovaná ropná a plynárenská společnost. Jedná se o veřejnou společnost kótovanou 
na australské burze cenných papírů. Své sídlo má v Perthu v západní Austrálii.

ZURICH INSURANCE GROUP AG 6 % 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 
poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, slouží jako doprovodný dokument k materiálům k fondu Optimum Fund 
ČSOB Světové trhy 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


