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ALLIANZ SE-REG 7 % 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.

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 5 % Zboží běžné spotřeby Belgie

Anheuser-Busch InBev je nadnárodní pivovarnická společnost se sídlem v Belgii. Jedná se o největší pivovarnickou společnost na světě 
s téměř 25% podílem na světovém trhu. Společnost vlastní v Evropě, Americe a Asii 14 značek, jako jsou Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck 
nebo Hoegarden. Společnost zaměstnává kolem 116 tisíc lidí ve více než 30 zemích. Akcie společnosti AB InBev se primárně kotují na burze 
Euronext v Bruselu a jsou součástí indexu BEL20.

ASTRAZENECA PLC 2 % Farmacie Velká Británie

AstraZeneca je přední mezinárodní farmaceutická společnost s vlastním výzkumným programem. Na celém světě zaměstnáváme více než 
51 000 lidí.

BANCO SANTANDER SA 5 % Bankovnictví a pojišťovnictví Španělsko

Španělská bankovní skupina Banco Santander je největší bankovní skupinou v eurozóně. Jejích 186 000 zaměstnanců pomáhá spravovat 
finance více než 100 milionům klientů po celém světě. Skupina je aktivní i na rozvíjejících se trzích, zejména na trzích Latinské Ameriky. 
Akcie Banco Santander se obchodují na světových burzách v Madridu, Miláně, Londýně, Paříži a New Yorku.

Regionální rozložení: Sektorové rozložení: 

ČSOB Firmy s tradicí 2
Koš akcií 20 firem, které svou dlouhou existencí prokázaly, že se dokáží vyrovnat s měnícími se podmínkami na trhu.

Bankovnictví  
a pojišťovnictví 39 %

Farmacie 5 %

Materiály 6 %

Finanční sektor 8 %

Energetika 27 %

Evropa 100 %

Nemovitosti 5 %

Těžba surovin 5 %

Zboží běžné spotřeby 5 %
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BASF SE 6 % Materiály 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.

BHP BILLITON PLC 5 % Těžba surovin Velká Británie

BHP Billiton je největší těžební skupina na světě, která byla vytvořena v roce 2001 sloučením australské společnosti Broken Hill Proprietary 
Company a anglosaské společnosti Billiton Plc. Výsledkem je duálně listovaná společnost BHP Billiton na australské a londýnské burze 
cenných papírů. Podle tržní kapitalizace ve výši 37,5 miliard liber se jedná o 15. největší veřejně obchodovatelnou společnost na londýnské 
burze a 1. největší na australské burze. BHP patří mezi největší světové producenty komodit, jako je hliník, uhlí, měď, železná ruda, mangan, 
nikl, stříbro, uran, a v neposlední řadě také ropy a plynu.

BP PLC 5 % Energetika Velká Británie

BP (dříve British Petroleum) je nadnárodní ropná a plynárenská společnost, působící nejen v oblasti těžby a zpracování ropy a plynu, ale také 
i v oblasti alternativních energií a chemie. Základní strukturu skupiny tvoří pět společností – BP, Amoco, ARCO, Castrol a Aral. Společnost má 
dlouhou historii, vznikla v roce 1909 jako Anglo-Persian Oil Company a v roce 1954 byla přejmenována na The British Petroleum Company. 
V roce 1998 se sloučila se společností Amoco, což byla do té doby největší průmyslová akvizice vůbec. BP je v současnosti jedna z největších 
společností na světě dle příjmů a patří mezi giganty ve svém sektoru energetických firem.

BRITISH LAND CO PLC 5 % Nemovitosti Velká Británie

British Land je jedna z největších developerských a investičních společností ve Velké Británii. Historie společnosti se začala psát již v roce 
1856. Firma využila období prudkého poválečného rozvoje britské ekonomiky a masivně expandovala v druhé polovině dvacátého století. 
V současné době se aktivity společnosti zaměřují na více oblastí, přičemž všechny souvisejí s realitním segmentem. Jedná se především 
o pronájem maloobchodních prostor, vyhledávání a úpravu kanceláří a obecně development. V portfoliu společnosti je kladen vysoký důraz 
na atraktivní lokality, konkrétně se aktivity zaměřují na oblasti v centrálním Londýně. I když je realitní podnikání ze své podstaty značně 
podléhající ekonomickému cyklu, důraz na udržení přítomnosti v atraktivních obchodních a rezidenčních oblastech zajišťuje vysokou 
pravděpodobnost udržení pravidelného, a také náležitě vysokého, příjmu z nájemného. Firemní strategií je rovněž snaha o dojednávání 
dlouhodobých nájemních smluv s maximálním počtem nájemníků, navíc obsazenost nemovitostí je konstantně velmi vysoká. Firma je 
obchodována na burze v Londýně a je součástí indexu FTSE 100.

CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 8 % Finanční sektor Švýcarsko

Švýcasrská finanční instituce založená již v roce 1856. V současné době patří mezi největší a nejziskovější světové banky významné pro 
celosvětovou finanční stabilitu. 

HSBC HOLDINGS PLC 3 % 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.

IBERDROLA SA 4 % 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 50® a IBEX 35. 

LEGAL & GENERAL GROUP PLC 5 % 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.

LLOYDS BANKING GROUP PLC 7 % Bankovnictví a pojišťovnictví Velká Británie

Lloyds Banking Group plc je významná britská finanční instituce založená akvizicí společnosti HBOS společností Lloyds TSB v roce 2009. 
Historie skupiny vychází z roku 1695. Společnost Lloyds působí v USA, Evropě, v Asii a na Středním východě.

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 5 % 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.
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SANOFI 3 % 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.

SNAM SPA 3 % Energetika Itálie

Snam S.p.A. je italská společnost operující v oblasti plynárenského průmyslu v Itálii a Evropě. Společnost v současné době figuruje ve čtyřech 
hlavních segmentech, kterými jsou plynofikace, distribuce plynu, uskladnění a samotná doprava plynu. Společnost vlastní rozsáhlou 
přepravní infrastrukturu vysokých a středních plynovodů, která je v současné době delší než 32 000 km. Segment plynofikace je zaměřen 
zejména na těžbu zemního plynu, jeho zkapalnění pro přepravu lodí a následné zpětné odpařování. Segment distribuce plynu je zaměřen 
na distribuci plynu prostřednictvím místních dopravních sítí z předávacích míst na měření a k redukčním stanicím až směrem ke koncovým 
zákazníkům.

SOCIETE GENERALE SA 7 % 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 5 % 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.

TOTAL SA 5 % 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.

UBS GROUP AG-REG 5 % Bankovnictví a pojišťovnictví Švýcarsko

Švýcarská nadnárodní finanční instituce, která je řazena mezi banky významné pro celosvětovou finančí stabilitu. UBS je považována 
za největšího správce aktiv privátních klientů.

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 ČSOB Firmy s tradicí 2. 
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.
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