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APPLE INC 2 % Informační technologie USA

Apple je americká společnost, která je nejznámější svými počítači Mac, kapesními MP3 přehrávači iPod, chytrými telefony iPhone a tablety 
iPad. V květnu společnost oznámila největší akvizici ve své historii, koupi výrobce sluchátek Beats Electronics, kterou založil americký rapper 
Dr. Dre. Tato dohoda má společnosti pomoci posílit svůj vliv na poli hudebního průmyslu. Dřívější vlajková loď iPod s rozvojem technologií 
ztrácí svůj význam, přesto však Applu zůstává významné aktivum iTunes – obchod, který umožňuje stahování hudby, filmů a vyzváněcích 
tónů. Kromě výroby sluchátek však Apple získal také streamovací hudební službu, kterou Beats spustil v letošním roce. Tato služba je 
považována za nejrychleji rostoucí segment hudebního průmyslu. Apple koncem dubna reportoval překvapivě dobré výsledky svého 
hospodaření a jeho akcie krátkodobě překonaly hranici 600 USD. 

APPLIED MATERIALS INC 2 % Informační technologie USA

Americká technologická společnost se sídlem v Silicon Valley. Dodává vybavení, služby a software umožňující výrobu polovodičových 
integrovaných obvodů pro elektroniku, plochých panelových displejů pro počítače, chytré telefony a televizory, a solární produkty. 
Společnost také dodává systémy, které vytváří povlaky pro flexibilní elektroniku, obaly a další aplikace. 

ASML HOLDING NV 5 % Informační technologie Nizozemí

ASML je nizozemská společnost a v současné době největší dodavatelem fotolitografických systémů pro polovodičový průmysl. Firma vyrábí 
stroje pro výrobu integrovaných obvodů, jako jsou procesory, paměť DRAM, flash paměti. 

CANON INC 8 % Spotřební zboží Japonsko

Japonský Canon je přední světový výrobce optických přístrojů a kancelářské techniky. Tato zařízení vyrábí jak pro profesionály tak i pro 
domácnosti. Legendárními se staly zejména fotoaparáty EOS, či tiskárny Pixma. Vedle tiskáren pro domácnosti je Canon špičkou i ve výrobě 
speciálních velkoformátových tiskáren či profesionálních videokamer.

Regionální rozložení: Sektorové rozložení: 

Contribute Partners ČSOB Informační technologie 1
Koš akcií obsahuje 20 akcií nadnárodních společností, které působí v sektoru informačních technologií.

Informační technologie 79 %

Evropa 47 %

Asie a Pacifik 29 %

Severní Amerika 24 %

Spotřební zboží 8 %

Telekomunikace 13 %
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CISCO SYSTEMS INC 5 % Informační technologie USA

Cisco Systems, Inc. je jedna z největších počítačových firem dnešní doby a dominující hráč na poli síťových prvků. Mimo jiné vyrábí 
ethernetové i ATM switche, routery, VoIP gatewaye a IP telefony.

ERICSSON LM-B SHS 8 % Telekomunikace Švédsko

Ericsson je švédská telekomunikační společnost, která je světovým lídrem v oblasti komunikačních technologií. Poskytuje vybavení, software 
a služby pro operátory mobilních a pevných sítí po celém světě, kabelové televize a IPTV. Je jedním z největších držitelů základních patentů 
v bezdrátovém průmyslu – vlastní jich přibližně 33 000. V minulosti vyráběla také mobilní telefony. V roce 2001 spojila síly se Sony a výroba 
mobilních telefonů běžela pod společnou značkou Sony Ericsson. Mobilní divizi pak na podzim 2011 Sony odkoupila a značka dnes pokračuje 
již pouze pod jménem Sony. 

FUJIFILM HOLDINGS CORP 5 % Informační technologie Japonsko

Fujifilm, nebo také zkráceně Fuji je Japonský výrobce foto techniky. Společnsot se zaměřuje zejména na vývoj, výrobu, prodej a servis 
spojený se zpracováním dokumentů. Známé jsou také lékařské zobrazovací a diagnostická zařízení, kosmetika, optické filmy pro ploché 
obrazovky, kopírky a tiskárny, digitální fotoaparáty atd.

INFINEON TECHNOLOGIES AG 5 % Informační technologie Německo

Infineon Technologies AG je německý výrobce polovodičů založený dne 1. dubna 1999, vyčleněním polovodičových operací z mateřské 
společnosti Siemens AG. Ke dni 30. září 2015 Infineon měla 35 424 zaměstnanců po celém světě. V roce 2015 dosáhla společnost tržeb ve výši 
5,795 miliardy €.

INTEL CORP 2 % Informační technologie USA

Intel Corporation je největším světovým výrobcem polovodičových obvodů a dalších zařízení. Jeho historie sahá do roku 1968, kdy společnost 
založili Robert Noyce a Gordon Moore. Intel je znám především svými procesory. První jednočipový mikroprocesor by uveden na trh v roce 
1971 a jeho jádro obsahovalo 2 300 tranzistorů. Dnešní procesory, považte, mají až 1,4 miliardy tranzistorů a ročně jich společnost vyrobí přes 
100 milionů. Kromě procesorů pro osobní počítače vyrábí také procesory pro tablety, paměti, telekomunikační čipy a multimediální vybavení 
pro domácnosti. Akcie jsou součástí indexů Dow Jones Industrial Average, S&P 500 a Nasdaq 100.

KYOCERA CORP 8 % Informační technologie Japonsko

Kyocera vyrání zejména průmyslovou keramiku, solární systémy pro výrobu elektrické energie, telekomunikační zařízení, elektronické 
součástky, polovodiče, řezné nástroje, nástroje a komponenty pro zdravotnictví a zubní implantáty.

MICRO FOCUS INTERNATIONAL 5 % Informační technologie Velká Británie

Micro Focus International plc je nadnárodní softwarový a IT společnost se sídlem v Newbury, Berkshire, Anglie. Firma poskytuje software 
a poradenské služby spojené s modernizací IT platforem.

MICROSOFT CORP 3 % Informační technologie USA

Microsoft Corporation je nejznámější a největší softwarovou společností na světě, kterou v roce 1975 založili Paul Allen a Bill Gates. Zabývá 
se vývojem, výrobou, licencováním a podporou široké škály produktů a služeb, které jsou spjaté především s počítači. Hlavní dominantou 
společnosti je operační systém pro domácí počítače. V 80. letech dominovala na trhu se systémem MS-DOS, který později nahradil Microsoft 
Windows. Posledních několik let se společnost soustředí také na herní průmysl.

NOKIA OYJ 8 % Informační technologie Finsko

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

NVIDIA CORP 5 % Informační technologie USA

Americká technologická společnost se sídlem v Santa Clara v Kalifornii. Nvidia navrhuje grafické (GPU) pro herní trh, stejně jako SoC jednotky 
pro mobilní výpočetní techniku a automobilový trh. Kromě GPU výroby Nvidia poskytuje technologie pro vědecký výzkum, které umožňují 
efektivně provozovat vysoce výkonné aplikace. Jsou rozmístěny v superpočítačových místech po celém světě. Nvidia se nyní zaměřuje také 
na umělou inteligenci.

PLAYTECH PLC 5 % Informační technologie Velká Británie

Společnost se zaměřuje na poskytování softwaru pro sázkařské společnosti. 

QUALCOMM INC 5 % Telekomunikace USA

Qualcomm je americká telekomunikační společnost. Zaměřuje se především na bezdrátová telekomunikační zařízení. Po odkoupení části 
společnosti AMD též produkuje grafické čipy Adreno, které užívá pro mobilní zařízení. Je lídrem na trhu tzv. SOC čipů (System on chip). Jedná 
se o integrované obvody, které obsahují kromě vlastního procesoru i další, například pro ovládání grafiky, zvuky či připojených periferií. Tyto 
čipy se používají v herních konzolích, domácí elektronice nebo mobilních telefonech. 

RIGHTMOVE PLC 5 % Informační technologie Velká Británie

Společnost provozuje největší britský realitní portála rightmove.co.uk
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SAGE GROUP PLC/THE 4 % Informační technologie Velká Británie

Britská nadnárodní společnost zaměřená na vývoj softwaru. Je třetím největším světovým dodavatelem softwaru pro plánování podnikových 
zdrojů (za Oracle a SAP), největší dodavatel pro malé a střední podniky, a má 6,1 milionu zákazníků po celém světě. Provozuje pobočky 
ve 24 zemích světa. 

SAP SE 2 % Informační technologie Německo

Produkty německé společnosti SAP najdeme v řadě firem. SAP se zaměřuje na integraci a automatizaci řady podnikových činností jako např. 
výroba, fakturace, účetnictví, distribuce, plánování. SAP patří mezi nejvýznamnější světové IT společnosti. 

TOKYO ELECTRON LTD 8 % Informační technologie Japonsko

Japonský výrobce elektroniky a polovodičů. TEL je známý především jako dodavatel zařízení pro výrobu integrovaných obvodů (IC), displejů 
s plochým panelem (FPD) a fotovoltaických článků. Japonský výrobce elektroniky a polovodičů.

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 posky-
tování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, slouží jako doprovodný dokument k materiálům k fondu Contribute Partners ČSOB 
Informační technologie 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


