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ALLIANZ SE-REG 5 % Bankovnictví a 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.

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.

ASTELLAS PHARMA INC 2 % Farmacie Japonsko

Astellas Pharma Inc. patří mezi 20 předních světových farmaceutických korporací. Astellas sídlí v Japonsku a zaměstnává přibližně 
15 000 lidí po celém světě, jejichž posláním je zlepšování života díky spolehlivým a inovativním farmaceutickým produktům. Společnost 
podniká prostřednictvím dceřiných firem ve výrobě a prodeji farmaceutických výrobků v Japonsku, ve Spojených státech, v Evropě, v Číně, 
v Koreji a na Tchaj-wanu. Astellas Pharma vznikla v roce 2005 fúzí společností Yamanouchi a Fujisawa. Obě tyto společnosti si po dobu 
svého samostatného působení vybudovaly ve vybraných terapeutických oblastech skvělou pověst zejména díky vysoké kvalitě, účinnosti 
a bezpečnosti svých originálních léčivých přípravků, a svým spojením tak vytvořily pevný základ pro společnost s vysokou úrovní výzkumu 
a vývoje a trvalým růstem na světovém farmaceutickém trhu. Akcie jsou součástí indexů TOPIX 100 a Nikkei 225.

AVIVA PLC 4 % Bankovnictví a pojišťovnictví Velká Británie

Aviva plc je britská nadnárodní pojišťovna, která má přes 33 milionů zákazníků. Ve Velké Británii je Aviva lídrem trhu a v Kanadě ji patří 
druhé místo. Kromě zaměření na pěti trzích v Evropě je společnost také na trzích v Číně a jihovýchodní Asii.

Contribute Partners ČSOB Stříbrná ekonomika 1
Koš akcií 20 firem, které mohou těžit z trendu stárnutí populace.

Regionální rozložení: Sektorové rozložení: 

Farmacie 37 %

Evropa 93 %

Luxusní zboží 2 %

Bankovnictví a pojišťovnictví 34 %

Severní Amerika 5 %

Média a telekomunikace 10 %

Průmysl 3 %

Spotřební zboží 5 %

Zdravotní péče 4 %

Asie a Pacifik 2 %

Nemovitosti 5 %
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BAYER AG-REG 5 % Farmacie Německo

Bayer je největší německý výrobce léčiv, známý mimo jiné díky aspirinu. Firma vyrábí rovněž prostředky pro ničení plevele, chemikálie 
a plasty a je druhým největším výrobcem plastů na světě a druhou největší agrochemickou společností. Letos slaví 150 let od svého vzniku. 
Bayer převzala amerického výrobce antikoncepce Conceptus, za něhož zaplatila zhruba 1,1 miliardy USD (asi 21,6 miliardy Kč). Akvizice 
podpořila pozici Bayeru v sektoru zdravotní péče pro ženy, v němž je firma už teď světovou jedničkou, a rozšířila jeho nabídku produktů. 
Divize MaterialScience je největším světovým výrobcem vycpávek a izolační pěny a také umělých hmot využívaných při výrobě sportovních 
ochranných brýlí, DVD a automobilového osvětlení.

GALENICA AG-REG 5 % Farmacie Švýcarsko

Galenica je diverzifikovaná skupina působící na celém trhu zdravotnictví. Mimo jiné vyvíjí a prodává léčiva a provozuje lékárny.

HCP INC 5 % 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.

ITV PLC 3 % Média a telekomunikace Velká Británie

ITV plc je britská mediální společnost, která je držitelem 13 z 15 regionálních televizních licencí, které tvoří síť ITV, nejstarší a největší 
komerční pozemní televizní síť ve Spojeném království.

JULIUS BAER GROUP LTD 8 % Bankovnictví a pojišťovnictví Švýcarsko

Julius Bär Group Ltd. je švýcarská privátní bankovní skupina, která spravuje majetek pro soukromé klienty z celého světa. Služba spočívá 
zejména ve správě majetku a investičního poradenství. Julius Bär Group Ltd. má pobočky ve více než 20 zemích světa a zaměstnává přes 
5 300 lidí.

KONE OYJ-B 3 % Průmysl Finsko

KONE je jednou ze světově největších firem zabývajících se výtahy a eskalátory. V roce 1996 způsobila revoluci v průmyslu výtahů, a to 
prvním výtahem bez strojovny. Výtahy KONE se pyšní nejen moderním designem a špičkovými technologiemi, které zajišťující maximální 
bezpečnost, ale zároveň spotřebují až o 70 % méně energie než běžné výtahy. Společnost se po celém světě stará o více než 900 000 
výtahů a eskalátorů. Jedním z velkých megatrendů globálního eskalátorového a výtahového odvětví je urbanizace. Koncentrace lidí 
v městských oblastech zvyšuje důležitost jejich efektivní přepravy z jednoho místa na druhé. Růst městských oblastí je nejvíce patrný v Asii, 
kde dlouhodobý růst populace a migrace z venkovských oblastí stále roste. Eskalátory KONE najdete i v pražském metru. Ty nejdelší jsou 
ve stanici Náměstí Míru a jsou zároveň třetími nejdelšími eskalátory na světě.

LEGAL & GENERAL GROUP PLC 7 % Bankovnictví a pojišťovnictví Velká Británie

Legal & General Group je britská nadnárodní finanční společnost se sídlem v Londýně ve Velké Británii. Mezi její produkty patří životní 
pojištění, všeobecné pojištění, pojištění důchodů a investic. Působí ve Velké Británii, Egyptě, Francii, Německu, v Perském zálivu, Indii, 
Nizozemí a ve Spojených státech.

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2 % Luxusní zboží Francie

Francouzská nadnárodní společnost zaměřená na luxusní výrobky z oblasti oblékání, kosmetiky, oděvních doplňků, šperků a nápojů. Mezi 
nejznámější značky z jejího portfolia patří Louis Vuitton, TAG Heuer, Sephora, Hennesy, Moët, Dom Pérignon, Kenzo a řada dalších.

MARKS & SPENCER GROUP PLC 5 % Spotřební zboží Velká Británie

Marks and Spencer plc se specializuje na prodej oblečení, domácích výrobků a luxusního potravinářských výrobků. M & S založil v roce 1884 
Michael Marks a Spencer Thomas v Leedsu, aktuálně má 852 prodejen po celé Velké Británii, stejně jako mnoho mezinárodních obchodů 
v Evropě.

NOVARTIS AG-REG 8 % 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.

NOVO NORDISK A/S-B 5 % Farmacie Dánsko

Společnost Novo Nordisk je globální farmaceutickou společností se sídlem v Dánsku. S více než 90letou tradicí v oblasti inovací patří 
mezi vedoucí společnosti v léčbě diabetu. Společnost rovněž zaujímá vedoucí postavení v léčbě hemofilie, v terapii růstovým hormonem 
a hormonální substituční terapii. Zaměstnává přibližně 41 600 pracovníků v 75 zemích a své produkty prodává ve více než 180 zemích.

PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 7 % Média a telekomunikace Německo

ProSiebenSat.1 Media SE je německá mediální společnost. Provozuje komerční televize, placené kanály, rozhlasové stanice a související 
tiskové obchody. Aktuálně má pobočky ve 13 evropských zemích.
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ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 7 % Farmacie Švýcarsko

Roche Holding vyvíjí farmaceutické a diagnostické přístroje, dále produkuje léky na předpis pro léčbu kardiovaskulárního systému, 
infekcí, posilnění imunity, léčbu dýchacích potíží, dermatologii a léčbu metabolických a onkologických poruch. Profituje ze spolupráce 
s biotechnologickými podniky. Silná produktová nabídka pro léčbu rakoviny a posílení přítomnosti v USA jsou hlavními tahouny růstu 
Roche. Na trhu je známa i díky kosmetickým výrobkům, které jsou přírodního složení a dokážou účinně léčit kosmetické problémy. Akcie se 
obchodují na švýcarské burze a jsou součástí indexu SMI.

SANOFI 5 % 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.

SONOVA HOLDING AG-REG 4 % Zdravotní péče Švýcarsko

Sonova Holding AG je švýcarská společnost, která se specializuje na řešení pro péči o sluch (sluchadla, kochleární implantáty, bezdrátová 
komunikační řešení). Je to jeden z největších poskytovatelů v tomto odvětví po celém světě. Skupina působí prostřednictvím své hlavní 
činnosti značky Phonak, UNITRON, Hansaton, Advanced bioniky a AudioNova.

STANDARD LIFE PLC 5 % Bankovnictví a pojišťovnictví Velká Británie

Standard Life plc se zabývá dlouhodobými úsporami a investicemi. Sídlí v Edinburghu, ale operuje po celém světě. Má 1,5 milionu akcionářů 
ve více než 50 zemích a více než 6 milionů zákazníků. Největší část podnikání je na území Spojeného království, zaměstnává přibližně 6 000 
lidí v Edinburghu. Má také pobočky v Londýně a satelitní kanceláře po celé zemi. Druhá největší část skupiny je Standard Life Assurance of 
Canada, která zaměstnává více než 2 000 lidí.

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 Contribute Partners 
ČSOB Stříbrná ekonomika 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


