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AGL ENERGY LTD 2 % Energetika Austrálie

Australská společnost, dodává, vyrábí i distribuuje energii pro australskou ekonomiku. V roce 2014 zásobovala více než 3,8 milionu odběratelů. 

BANK OF MONTREAL 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Kanada

Bank of Montreal je podle tržní kapitalizace čtvrtou největší kanadskou bankou, která nabízí širokou škálu finančních služeb. Vzhledem 
ke své relativní velikosti je považována za systémově významnou banku a v horších časech může pravděpodobně těžit z mimořádné vládní 
podpory. Bank of Montreal má díky své stabilní retailové frančíze v Kanadě a v USA kvalitní likvidní profil. Jejími klienty jsou zejména 
podniky a instituce z Kanady a USA. Kromě toho banka působí ve Velké Británii, Evropě, Austrálii, některých asijských zemích a Jižní 
Americe.

BANK OF NOVA SCOTIA 4 % Bankovnictví a pojišťovnictví Kanada

Bank of Nova Scotia, známá jako Scotiabank, je podle tržní kapitalizace třetí největší kanadskou bankou. Nabízí širokou škálu produktů 
a služeb včetně osobního, podnikového a investičního bankovnictví. Své služby nabízí více než 19 milionům zákazníků ve více než 55 zemích 
po celém světě. Po odkoupení ING Bank of Canada od ING Groep N.V. Scotiabank je součástí asociace velkých mezinárodních bank Global 
ATM Alliance, která umožňuje zákazníkům banky používat své karty u jiných bank v rámci asociace při výběrech z bankomatů zdarma. 
Ostatní zúčastněné banky jsou Barclays, Bank of America, BNP Paribas, Deutsche Bank a Westpac. Akcie Bank of Nova Scotia se obchodují 
na burze v Torontu a New Yorku.

BCE INC 8 % 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: 

Contribute Partners ČSOB Světoví hráči 3
Koš akcií 30 velkých nadnárodních firem, které hrají významnou roli při udávání trendu vývoje světové ekonomiky.

Bankovnictví 
a pojišťovnictví 30 %

Energetika 18 %

Letecká doprava 2 %

Telekomunikace 17 %

Farmacie 11 %

Spotřební zboží 7 %

Vodohospodářství 2 %

Nemovitosti 2 %

Informační technologie 2 %

Potraviny 3 %

Ropa a plyn 4 %

Zboží dlouhodobé spotřeby 2 %

Evropa 54 %

Asie a Pacifik 14 %

Severní Amerika 32 %



2SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ FONDU CONTRIBUTE PARTNERS ČSOB SVĚTOVÍ HRÁČI 3

Vy
dá

no
 0

5/
20

17

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země

CANON INC 7 % 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.

CHEVRON CORP 2 % Ropa a plyn USA

Chevron je americká ropná společnost, která podniká ve více než 180 zemích po celém světě. Zabývá se vyhledáváním ložisek, těžbou, 
zpracováním, přepravou i prodejem. Dlouhodobě se jedná o jednu z největších amerických i světových firem v oblasti ropy. Chevron má 
vlastní síť 20 000 čerpacích stanic. Společnost významně investuje také do větrných elektráren, včetně obnovitelných zdrojů sluneční 
a geotermální energie nebo biomasy. Akcie Chevron jsou součástí indexů Dow Jones Industrial Average a S&P 500.

CME GROUP INC 3 % Bankovnictví a pojišťovnictví USA

CME Group je největší světový obchodník s futures. Vlastní a provozuje derivátové burzy v Chicagu a New Yorku. Společnost vznikla v roce 
2007 sloučením Chicago Mercantile Exchange (CME) a Chicago Board of Trade (CBOT). V roce 2008 pak převzala NYMEX Holding, mateřskou 
společnost New York Mercantile Exchange. 

DANSKE BANK A/S 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Dánsko

Dánská banka založená již v roce 1871. Jedná se o největší Dánskou banku a významného poskytovatele bankovních služeb ve Skandinávii. 

DIRECT LINE INSURANCE GROUP 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Velká Británie

Direct Line Insurance Group poskytuje osobní i komerční pojištění a služby. Společnost nabízí širokou škálu pojistných produktů, včetně 
pojištění automobilů, domů, cestování, mazlíčků, majetku a úrazového pojištění. Direct Line Insurance slouží privátním zákazníkům 
a obchodníkům pomocí telefonu a on-line po celé Velké Británii, Německu a Itálii.

DUKE ENERGY CORP 5 % 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.

FORD MOTOR CO 2 % Zboží dlouhodobé spotřeby USA

Ford Motor Company je druhým největším americkým výrobcem automobilů, který prodává automobily a užitková vozidla pod značkou 
Ford a luxusní vozy značky Lincoln. Dále vlastní menší podíl v japonské Mazdě a britském Aston Martinu. Akcie Fordu se obchodují na burze 
v New Yorku a jsou součástí indexu S&P 500. Společnost je stále řízena rodinou Fordů, přestože mají menšinový podíl. Ve světě sportu je 
Ford známý především z americké závodní série NASCAR, Mistrovství světa v rallye nebo australské série V8 Supercars, které patří mezi 
nejsledovanější automobilové závody na světě. Fanoušci fotbalu si společnost Ford spojí s Ligou mistrů (UEFA Champions League), jejíž 
finále v ročníku 2010/2011 historicky poprvé předčilo ve sledovanosti Super Bowl (finále ligy amerického fotbalu). Ford je také oficiálním 
partnerem/sponzorem nejvyšší ligy amerického baseballu MLB.

GLAXOSMITHKLINE PLC 5 % 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 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® a IBEX 35. 

NN GROUP NV 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Nizozemí

Nationale-Nederlanden (NN) je nadnárodní nizozemská společnost, která se zabývá zejména pojišťovnictvím a správou investic. Působí 
ve více než 18 zemích po celém světě, významné zastoupení má především pak v Evropě a Japonsku.

NOVARTIS AG-REG 4 % 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.

PENNON GROUP PLC 2 % Vodohospodářství Velká Británie

Britská vodárenská společnost s více než 1,7 miliony zákazníků.



3SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ FONDU CONTRIBUTE PARTNERS ČSOB SVĚTOVÍ HRÁČI 3

Vy
dá

no
 0

5/
20

17

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země

PLAYTECH PLC 2 % Informační technologie Velká Británie

Společnost se zaměřuje na poskytování softwaru pro sázkařské společnosti. 

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 2 % Energetika USA

Public Service Enterprise Group (PSEG) je veřejně obchodovaná (NYSE:PEG) diverzifikovaná energetická společnost se sídlem v New Jersey. 
Je jedním z deseti největších producentů elektřiny v USA.

REALTY INCOME CORP 2 % Nemovitosti USA

Realitní investiční trust se sídlem v San Diegu v Kalifornii. K 31. prosinci 2015 společnost vlastní více než 4 500 komerčních nemovitostí 
ve 49 státech.

RED ELECTRICA CORPORACION SA 2 % Energetika Španělsko

Red Eléctrica SA je španělská energetická společnost, která působí také v Portugalsku, Peru a Bolívii. Její činnosti zahrnují: přenos elektřiny 
z výrobních středisek do distribučních center a obsluha operačního systému pro udržení konstantní rovnováhy mezi výrobou a spotřebou 
elektřiny. Akcie jsou součástí indexu Dow Jones Sustainbility Indexes.

SAMPO OYJ-A SHS 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Finsko

Sampo je významnou finskou pojišťovací skupinou, zaměřenou jak na životní, tak i neživotní pojištění. Sampo je také nejvýznamnějším 
podílníkem největší skandinávské banky Nordea. Podle finských bájí je „Sampo“ magický artefakt, který jeho držiteli přináší štěstí. 

SANOFI 2 % 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.

SPECTRA ENERGY CORP 2 % Ropa a plyn USA

Spectra Energy, jejíž akcie jsou součástí amerického indexu S&P500, je aktivní ve třech klíčových oblastech průmyslu spojeného se zemním 
plynem: doprava, skladování, těžba a zpracování. Sídlo společnosti je v texaském Hustonu. 

SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Švédsko

Švédská bankovní skupina s dlouhou historií je zaměřena na univerzální bankovnictví vč. pojišťovnictví. Vedle Švédska rozšiřuje své aktivity 
také do dalších severských zemí, Velké Británie a Holandska. Ve srovnání se svými konkurenty se dlouhodobě řadí mezi banky s nejvyšší 
ziskovostí a s nejvyšší mírou spokojenosti svých zákazníků. 

SWEDBANK AB - A SHARES 4 % 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.

SYDNEY AIRPORT 2 % Letecká doprava Austrálie

Sydney Airport je nejdéle nepřetržitě provozované a nejstarší komerční mezinárodní letiště na světěV roce 2011 odbyvylo 35 630 549 
cestujících. V roce 2015 bylo to 38. nejvyužívanější letiště na světě. Je domácím letištěm pro společnost Quantas. 

TATE & LYLE PLC 3 % Potraviny Velká Británie

Tate & Lyle je holdingové seskupení firem, sídlící na britských ostrovech. Firmy ve skupině se věnují především výrobě a prodeji přísad 
a ochucovadel potravin a nápojů, které tvoří klíčovou tříčtvrtinovou část tržeb. Mezi další činnosti se řadí produkty pro potravinářskou 
průmyslovou výrobu, jako je škrob, etanol a bio produkty. Vedlejším produktem výroby je kukuřičný lepek a z něj vyrobená krmiva, jejichž 
prodejem společnost snižuje své náklady na nákup vstupních surovin. Menším segmentem jsou produkty z oboru farmacie a osobní hygieny. 
Historie společnosti se začala psát v roce 1875 a firma postupně vyrostla až v hráče doslova globálního významu, nyní má svá výzkumná 
a výrobní zařízení rozmístěna po všech kontinentech. Akcie se obchodují na londýnské burze a jsou součástí indexu FTSE 100.

TELIA CO AB 6 % Telekomunikace Švédsko

Telia je dominantní telefonní společnost a operátor mobilní sítě ve Švédsku a Finsku. Společnost má své pobočky v dalších zemích severní 
a východní Evropy a ve Střední a jižní Asii, s celkovým počtem 182,1 milionu mobilních zákazníků.

TELSTRA CORP LTD 3 % Telekomunikace Austrálie

Telstra je největším poskytovatelem telekomunikačních a informačních služeb v Austrálii. Původně státní podnik byl postupně zprivatizován 
během let 1997, 1999 a 2006. Nyní stát drží podíl 17 %. Společnost nabízí pevné linky a mobilní spojení. Pod značkou BigPond nabízí 
internetové služby, kabelovou a satelitní televizi. Kromě Austrálie a Nového Zélandu společnost působí v dalších 15 zemích, včetně Číny. 
Akcie jsou součástí indexu S&P/ASX 50 a NZX 50.



4SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ FONDU CONTRIBUTE PARTNERS ČSOB SVĚTOVÍ HRÁČI 3

Vy
dá

no
 0

5/
20

17

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země

ZURICH INSURANCE GROUP AG 7 % 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 posky-
tování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, slouží jako doprovodný dokument k materiálům k fondu Contribute Partners ČSOB 
Světoví hráči 3. 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


