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Název společnosti a popis Váha Odvětví Země

ASSICURAZIONI GENERALI 4 % 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.

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.

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 2 % Automobilový průmysl Německo

Bayerische Motoren Werke neboli BMW je německý výrobce automobilů, motocyklů a motorů. Zpočátku se firma specializovala na výrobu 
leteckých motorů. Společnost sídlí v Mnichově v budově zvané "Čtyřválec". BMW je také mateřskou společností firem Mini a Rolls-Royce. 
Mnichovská automobilka plánuje postavit novou továrnu v některé ze zemí východní Evropy. Kromě Česka je ve hře také Slovensko, 
Slovinsko, Maďarsko a Chorvatsko.

Regionální rozložení: Sektorové rozložení: 

Optimum fund ČSOB Světových firem s lookbackem 1
Výnos fondu ČSOB Světových firem s lookbackem 1 je vázán na vývoj koše akcií 30 významných světových společností.

Bankovnictví  
a pojišťovnictví 48 %

Telekomunikace 5 %

Energetika 27 %

Chemický průmysl 2 %

Maloobchod 2 %

Farmacie 2 %

Automobilový průmysl 2 %

Ropa a plyn 3 %

Vodohospodářství 3 %

Média a telekomunikace 2 %

Severní Amerika 3 %

Tabákový průmysl 4 %

Evropa 89 %

Asie a Pacifik 8 %
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BCE INC 3 % 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.

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.

BT GROUP PLC 2 % Média a telekomunikace Velká Británie

Společnost BT řídí řadu velkých dceřiných společností. Divize BT Global Services dodává telekomunikační služby firemním a vládním 
zákazníkům na celém světě a její divize BT Consumer poskytuje ve Velké Británii přibližně 18 milionům zákazníků telefonní, širokopásmové 
a předplatné televizní služby. Společnost má činnost přibližně ve 180 zemích světa.

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL (AT) 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Austrálie

CommBank je přední australská banka. Její služby zahrnují bankovnictví pro fyzické i právnické osoby, zprostředkování investic a prodej 
pojišťovacích produktů.

ENEL SPA 8 % Energetika Itálie

Enel je největší italský výrobce elektrické energie, který působí v Evropě, Severní Americe a v Latinské Americe. Podnikání Enelu v Latinské 
Americe produkuje významnou hotovost. Celkové závazky společnosti jsou poměrně vysoké, ale v následujících letech se očekává jejich 
pokles. Výstavba nového terminálu LNG by měla zjednodušit dodávky pro plynové elektrárny společnosti. Přibližně 40 % výnosů skupiny 
pochází z regulovaných činností. Po získání španělské elektrárenské společnosti Endesa je Enel přítomen ve 40 zemích a dodává energii 
pro více než 61 milionů zákazníků.

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 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.

HSBC HOLDINGS PLC (LONDON) 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví 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 Hongkongu a Šanghaji. 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 Hongkongu, New Yorku a Euronext v Paříži.

IMPERIAL BRANDS PLC 4 % Tabákový průmysl Velká Británie

Imperial Brands je britská nadnárodní tabáková společnost. Jedná se o čtvrtou největší tabákovou společnost na světě, jejíž produkty se 
prodávají ve více než 160 zemích světa. 

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (AT) 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Austrálie

National Australia Bank je jedna ze čtyř největších finančních institucí v Austrálii. Podle tržní kapitalizace se jedná o 17. největší banku 
na světě, která své služby nabízí ve 12 zemích po celém světě pro více než 12 milionů zákazníků. Akcie jsou součástí indexu S&P/ASX 50 
a S&P Global 1200.

NATIONAL GRID PLC 5 % Energetika 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. 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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NATURGY ENERGY GROUP SA 3 % Energetika Španělsko

Naturgy je španělský distributor energetických služeb, primárně zemního plynu a elektřiny. Působí těměř po celé Evropě, v Jižní Americe 
a Africe. Globálně má kolem 10 milionů klientů.

NORDEA BANK AB 6 % 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. 

REPSOL SA 3 % 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). 

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.

SOCIETE GENERALE 2 % 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.

SSE PLC 2 % Energetika 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.

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.

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 2 % 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.

UNITED UTILITIES GROUP PLC 3 % Vodohospodářství Velká Británie

United Utilities Group plc je vodárenská společnost zabezpečující dodávky vody pro takřka 7 milionů obyvatel v severozápadní Anglii. Její 
akcie jsou součástí indexu FTSE 100. Jedná se o největší veřejně obchodovatelnou vodárenskou společnost na londýnské burze.

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.
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WESTPAC BANKING CORP 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Austrálie

Westpac Banking Corporation je součásti "velké čtyřky" největších australských bank a druhou největší bankou na Novém Zélandu. Podle 
tržní kapitalizace patří mezi pět největších společností obchodovaných na australské burze (ASX). Prostřednictvím 1200 poboček obsluhuje 
téměř 12 milionů klientů. Akcie společnosti jsou součástí indexů S&P/ASX 50 a NZX 50.

ZURICH INSURANCE GROUP AG 5 % 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 Světových firem s lookbackem 1. 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


