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1 SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ FONDU GLOBAL PARTNERS ČSOB FIXOVANÝC CLICK USD 4 

Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 4 
(složení koše akcií) 

Koš obsahuje 30 světových akcií, které jsou vybírány na základě podrobných analýz investičních specialistů ČSOB/
KBC. Jedná se o široce a pestře diverzifikované portfolio fondu s převahou společností zaměřených na energie  
a služby, pojišťovnictví a telekomunikace. 

Regionální rozložení      Sektorové rozložení 

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

ALLIANZ SE-REG 8% 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 více než 20 let. Značka Allianz patří mezi 
40 nejhodnotnějších značek na světě. Akcie Allianz se obchodují primárně na německé burze Xetra. 

ALTRIA GROUP INC 2% Tabákový průmysl USA 

Altria Group, Inc., je holdingová společnost, která vlastní následující dceřiné společnosti: Philip Morris USA Inc. (PM USA), která působí ve 
výrobě a prodeji cigaret; U.S. Smokeless Tobacco Company, která je jedničkou v oblasti výroby bezdýmného tabáku (šňupací a žvýkací 
tabák); John Middleton Co., která podniká ve výrobě a prodeji průmyslově vyráběných doutníků a lulkového tabáku; Philip Morris Capital 
Corporation (PMCC), která udržuje portfolio spekulativních a přímo financovaných pronájmů, a Chateau Ste. Michelle Wine Estates, která 
působí v oblasti výroby vína. Altria je dominantním prodejcem cigaret v USA i díky své populární značce Marlboro. Akcie jsou součástí indexu 
S&P 500. 

AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP 8% Nemovitosti USA 

American Capital Agency Corp. působí jako realitní investiční fond (REIT). Společnost investuje do bytových hypotečních zástavních listů  
a zajištěných hypotečních závazků, jejichž splátky jistiny jsou garantované podniky sponzorované vládou Spojených států nebo některou 
vládní agenturou. Své investice financuje především prostřednictvím krátkodobých půjček strukturovaných podle dohod o zpětném  odkupu. 
Akcie American Capital Agency se obchodují na burze NASDAQ. 

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 než 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 řídicí služby v oblasti energetiky. 

AOZORA BANK LTD 3% Bankovnictví Japonsko 

Aozora Bank Ltd je japonská regionální banka, která poskytuje širokou škálu bankovních služeb. Banka působí ve dvou obchodních divizích. 
Bankovní divize se zabývá poskytováním bankovních služeb, včetně vkladů, úvěrů, domácích i zahraničních směnáren, investičních služeb, 
podnikání a dluhových služeb. Další část je zapojena do obchodu s cennými papíry a řízením a vymáháním pohledávek. Akcie Aozora Bank 
jsou součástí indexu Nikkei 225. 
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2 SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ FONDU GLOBAL PARTNERS ČSOB FIXOVANÝC CLICK USD 4 

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

AT&T INC 3% Telekomunikace USA 

AT&T je největší telekomunikační operátor v USA, který poskytuje hlasové a datové služby prostřednictvím své drátové (pevné l inky)  
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. 

BELGACOM SA 3% Telekomunikace Belgie 

Belgacom je největší telekomunikační společností v Belgii, se sídlem v Bruselu. Společnost poskytuje komunikační služby a produkty pro 
rezidenční, obchodní a firemní zákazníky na domácím trhu i v zahraničí. Dále nabízí multimediální produkty, telefonní automaty, pagery, 
služby operátorů a vizitky. Prostřednictvím svých dceřiných společností Belgacom Mobile a Belgacom Skynet firma dále nabízí mobilní 
telefony a internetové služby. Akcie Belgacom jsou součástí bluechip indexu BEL20. 

CENTURYLINK INC 2% Telekomunikace USA 

CenturyLink je třetí největší telekomunikační společností ve Spojených státech a je uznávána jako lídr na trhu síťových služeb. Společnost je 
světovým lídrem v infrastruktuře Cloud a hostovaných řešeních pro podniky zabývající se IT. CenturyLink poskytuje služby datové, hlasové  
a služby správy na místních, národních a mezinárodních trzích prostřednictvím své vysoce kvalitní moderní optické sítě a mnohočetných 
datových centrech pro podniky a spotřebitele. Akcie jsou součástí indexu S&P 500. 

CONSOLIDATED EDISON INC 3% 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 40 let navýšit výplatu dividendy. Akcie jsou součástí indexu Dow 
Jones Utility Average. 

CORIO NV 2% Nemovitosti Nizozemsko 

CORIO NV je holandská společnost, která vlastní a provozuje velká obchodní centra v Evropě např. v Holandsku, Francii, Německu,  
či Turecku. Hodnota těchto nemovitostí je odhadována na více než 7 miliard EUR. Kromě obchodních center společnost významně investuje 
do kancelářských budov a dalších komerčních nemovitostí. 

DUKE ENERGY CORP 2% Energie a služby 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. V roce 2012 společnost fúzovala s Progress Energy Inc. Akcie se obchodují na burze v New Yorku a jsou 
součástí indexu Dow Jones Utility Average. 

ENAGAS SA 2% 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. 

FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 3% Telekomunikace USA 

Frontier Communications je telekomunikační společnost poskytující své služby ve 28 státech USA. Zaměřuje se zejména na zemědělské 
oblasti a menší obce. Vedle klasických telefonních linek provozuje samozřejmě také, datové a mobilní služby.  

GLAXOSMITHKLINE PLC 2% 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. 
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3 SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ FONDU GLOBAL PARTNERS ČSOB FIXOVANÝC CLICK USD 4 

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

MUENCHENER RUECKVER AG-REG 4% 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. 

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. 

REPSOL SA 2% Ropa a plyn 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-B SHS 2% Ropa a plyn 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. 

SES 2% Média a telekomunikace Francie 

SES je francouzský přední satelitní operátor, který poskytuje spolehlivé a bezpečné služby satelitní komunikace zákazníkům z řad 
provozovatelů vysílání, telekomunikačních operátorů, firem a veřejných institucí po celém světě. Vlastní a provozuje 54 družic, které doplňují 
síť telekomunikačních uzlů a poboček po celém světě. Tato infrastruktura umožňuje pokrytí signálem pro 99 % světové populace. Satelity SES 
vysílají signál pro více 6 200 televizních kanálů (včetně více než 1800 ve vysokém rozlišení). 

SOUTHERN CO/THE 8% 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 než 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. 

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 4% 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. 

TDC A/S 2% Telekomunikace Dánsko 

TDC A/S je nejvýznamnější telekomunikační společností v Dánsku, jejíž historie sahá až do roku 1879. Vedle Dánska je TDC aktivní  
i v dalších Skandinávských zemích. Kromě pevných linek provozuje také mobilní sítě, internetové služby, web hosting, digitální televizi a IT 
služby.  

TELEFONICA SA 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 a k červnu 2014 měla více než 
315 milionů zákazníků. V roce 2013, po osmi letech působení na českém trhu, prodala svůj podíl v Telofónica O2 Czech republic skupině 
PPF. Akcie Telefónica SA se obchodují na světových burzách v Madridu, Londýně, New Yorku, Limě a Buenos Aires. 

TELIASONERA AB 3% 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. 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. 
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4 SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ FONDU GLOBAL PARTNERS ČSOB FIXOVANÝC CLICK USD 4 

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

TERNA SPA 8% Energie a služby Itálie 

Italská Terna je prvním nezávislým provozovatelem elektrické distribuční sítě v Evropě a šestým největším na světě. Celkově provozuje více 
než 63 000 km elektrické sítě, především v Itálii. V roce 2012 představila plán rozvoje národní přenosové soustavy pro následujících deset let. 
Tento plán zahrnuje investice za více než 7 miliard EUR a jeho cílem je zvýšení efektivity přenosové soustavy, včetně snížení ztrát energie  
a snížení emisí CO2. 

VENTAS INC 2% Nemovitosti USA 

Ventas je realitní investiční společnost, která vlastní a pronajímá domy s pečovatelskou službou a další nemovitosti se zaměřením na 
zdravotní péči. Její vysoce diverzifikované portfolio domů pro seniory a další zdravotnická zařízení čítá více než 1400 nemovitostí. Jedná se  
o tzv. REIT (Real Estate Investment Trust) společnost, která se v USA řídí speciálním daňovým právem. Zvláštností REIT společností je 
například, že musí vyplácet nejméně 90 % svého zisku zpět svým akcionářům nebo že musí být vlastněna nejméně 100 spoluvlastníky. Akcie 
Ventas se obchodují na burze v New Yorku a jsou součástí indexu S&P 500. 

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. 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

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, slouží jako doprovodný dokument k materiálům k fondu ČSOB Světových příležitostí 4 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. 

http://www.csob.cz

