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AJINOMOTO CO INC 2 % Potraviny Japonsko

Japonská potravinářská a chemická společnost, která vyrábí ochucovadla, oleje na vaření, sladidla, aminokyseliny a léčiva. 

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 8 % 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.

ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2 % Potraviny USA

Společnost Archer Daniels Midland (ADM) je americká globální potravinářská a komoditní obchodní společnost se sídlem v Chicagu, Illinois. 
Společnost provozuje více než 270 závodů a 420 zařízení po celém světě, kde obilné zrno a olejnatá semena jsou zpracovávána na produkty 
používané v celosvětovém měřítku pro výrobu potravin, nápojů, krmiv a průmyslových produktů..

ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 2 % Pivovarnictví Japonsko

Asahi Group Holdings je přední japonský producent piva a nealkoholických nápojů. Společnost má 40% podíl na japonském trhu s pivem. 
Vyrábí také cukrovinky, dětskou výživu, léčiva a další. Akcie společnosti jsou součástí indexu Nikkei 225.

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 2 % Potraviny Velká Británie

Associated British Foods je britský nadnárodní potravinářský podnik. Je druhým největším producentem cukru a droždí na světě a hlavním 
producentem přísad včetně emulgátorů, enzymů a laktózy. V minulosti převzala společnost Patak, indického producenta koření, který 
dodává koření kari 75 % britských domácností. Akcie společnosti se obchodují na londýnské burze a jsou součástí indexu FTSE 100.

Regionální rozložení: Sektorové rozložení: 

Contribute Partners ČSOB Potraviny a svět 1
Koš akcií 30 firem převážně z potravinářského a nápojového průmyslu.

Potraviny 42 %

Bankovnictví a pojišťovnictví 16 %

Telekomunikace 16 %

Nápoje 12 %

Pivovarnictví 6 %

Zboží běžné spotřeby 8 %

Evropa 63 %

Asie a Pacifik 12 %

Severní Amerika 25 %



2SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ FONDU CONTRIBUTE PARTNERS ČSOB POTRAVINY A SVĚT 1

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země

BCE INC 2 % 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.

COCA-COLA CO/THE 3 % Nápoje USA

Coca-Cola Company vyrábí a celosvětově distribuuje nealkoholické nápoje, džusy, koncentrované nápoje a sirupy. Jedná se o jednu 
z největších amerických korporací, která je známá výrobou nealkoholického nápoje Coca-Cola, který se vyrábí již od roku 1892. Recept 
na výrobu tohoto nápoje je nejpřísněji střeženým tajemstvím na světě. V současné době nabízí více než 500 značek ve více než 200 zemích. 
Akcie se obchodují na burze v New Yorku a jsou součástí indexů Dow Jones Industrial Average, S&P 500 a Russell 1000 Growth Index.

CONAGRA BRANDS INC 2 % Potraviny USA

Conagra Foods je třetí největší americká potravinářská společnost. Společnost zaměstnává více než 26 tisíc lidí a denně prodá téměř 
12,3 milionů svých výrobků. Akcie společnosti se obchodují na burze v New Yorku a jsou součástí indexu Morgan Stanley Consumer Index. 
Akcie Conagra jsou součástí indexu S&P 500.

DANONE 5 % Potraviny Francie

Danone je největší francouzský výrobce čerstvých mléčných výrobků na světě a druhý největší producent minerální vody. Společnost dále 
vyrábí dětskou výživu, sušenky, cereální výrobky a speciální výživu pro zdravotnické účely. V portfoliu společnosti jsou značky, jako jsou 
Evian, Volvic či Aqua. V minulosti prodala firma Danone tehdejší společnosti Kraft Foods svoji divizi sušenek LU a Prince za 5,3 miliard 
EUR, zároveň koupila za 12,3 miliard EUR holandského výrobce kojenecké a klinické výživy společnost Royal Numico N.V. Tím se z Danone 
stal druhý největší výrobce dětské výživy na světě. Akcie se obchodují primárně na burze Euronext v Paříži a jsou součástí indexů CAC 40 
a Euro Stoxx 50®.

DIAGEO PLC 2 % Nápoje Velká Británie

Diageo je britský nadnárodní výrobce alkoholických nápojů. Je největším výrobcem lihovin na světě a významným producentem piva 
a vína. Mezi nejznámější značky patří Smirnoff, Johnie Walker, Baileys, Captain Morgan či Guinness. Akcie Diageo se primárné obchodují 
na londýnské burze a jsou samozřejmě součástí indexu FTSE 100.

DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 2 % Nápoje USA

Dr Pepper Snapple Group je americký výrobce více než 50 druhů nealkoholických nápojů včetně 7UP, RC Cola či Schweppes. Od roku 2008 se 
akcie společnosti, po vydělení ze skupiny Cadburry Schweppes, obchodují samostatně na burze v New Yorku a jsou součástí indexu S&P 500. 
Společnost mimo jiné vlastní práva na název stadionu Dr Pepper Stars Center, kde hraje tým zámořské hokejové soutěže NHL Dallas Stars.

GENERAL MILLS INC 3 % Potraviny USA

General Mills, Inc., je výrobce a prodejce značkových potravin prodávaných v maloobchodní prodejní síti. Zároveň je dodavatelem 
značkových i neznačkových potravinářských produktů pro potravinářské a pekárenské výrobní provozy. Společnost vyrábí své produkty 
v 15 zemích a prodává je ve více než 100 zemích. Její joint ventures vyrábí a prodávají svoji produkci na trzích více než 130 zemí celého světa. 
Prodává hotové pokrmové cereálie prostřednictvím joint venture Cereal Partners Worldwide (CPW). V loňském roce General Mills získala 
potravinářskou společnost Food Should Taste Good zabývající se výrobou přesnídávek. Akcie jsou součástí indexu S&P 500.

HEINEKEN NV 2 % Pivovarnictví Nizozemsko

Heineken působí ve výrobě a distribuci piva, vína, lihovin a nealkoholických nápojů. V portfoliu společnosti je více než 250 značek, přičemž 
mezi tou nejznámější a světově nejcennější je Heineken. Mezi ostatní patří například značky Amstel, Cruzcampo, Desperados, Fosters 
či Karlovačko. V České republice vlastní například pivovary Starobrno, Krušovice, Louny, Březňák, na Slovensku pak Zlatý Bažant. Akcie 
Heineken se obchodují na burze v Amsterdamu a jsou součástí indexu AEX.

HERSHEY CO/THE 2 % Potraviny USA

The Hershey Company je největším a jedním z nejstarších výrobců čokolády v Severní Americe. Mezi nejznámější výrobky společnosti 
patří tyčinky Kit Kat či Whoppers. Denně společnost vyrobí více než 80 milionů kusů cukrovinek, které se prodávají v přibližně 60 zemích 
po celém světě. Akcie společnosti se obchodují na burze v New Yorku a jsou součástí indexu S&P 500.

KELLOGG CO 2 % Potraviny USA

Kellogg Company je nadnárodní potravinářská společnost, která vyrábí především kukuřičné vločky, cereálie, sušenky nebo vegetariánské 
potraviny. Výrobky Kellogg jsou vyráběny v 18 zemích a prodávají se ve více než 180 zemích po celém světě. Akcie společnosti se obchodují 
na burze v New Yorku a jsou součástí indexu S&P 500.

KIRIN HOLDINGS CO LTD 2 % Pivovarnictví Japonsko

Kirin Holdings Company je producentem piva, který prodává dvě z nejpopulárnějších piv v Japonsku. Společnost také zajišťuje distribuci 
několika zahraničních značek včetně Budweisser a Heineken. Společnost působí také v dalších oblastech potravinářského průmyslu, jako 
jsou koření a přísady do potravin. Dále se zabývá farmacií či pronájmem nemovitostí. Akcie společnosti se obchodují na burze v Tokiu a jsou 
součástí indexů TOPIX100 a Nikkei 225.
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KRAFT HEINZ CO/THE 2 % Potraviny USA

Společnost Kraft Heinz je americká potravinářská společnost, která vznikla spojením Kraft Foods Group a Heinz v roce 2015. Fúze byla 
podpořena společnostmi 3G Capital a Berkshire Hathaway. V roce 2015 společnost Kraft Heinz měla 13 různých značek s ročním obratem 
v objemu 500 milionů dolarů.

MARINE HARVEST 5 % Potraviny Norsko

Je norská společnost s působností v řadě zemí po celém světě. Hlavním zájmem společnosti je výroba, zpracování a prodej lososů chovaných 
pro hospodářské účely. Provoz je zaměřen na Norsko, Skotsko, Kanadu, Faerské ostrovy, Irsko a Chile. Skupina má podíl mezi 25 až 30% 
světového trhu s lososy a pstruhy, což z ní činí největší světovou společnost v tomto odvětví.

MEIJI HOLDINGS CO LTD 2 % Potraviny Japonsko

Společnost Meiji Holdings je potravinářská a zdravotnická společnost. Podle Mezinárodní organizace pro kakao je Meiji čtvrtým největším 
výrobcem cukrovinek na světě.

MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 2 % Potraviny USA

Mondelez International je americký výrobce cukrovinek, potravin a nápojů, který byl před rozdělením v říjnu 2012 známý jako Kraft Foods. 
Společnost vyrábí značky jako například Cadbury, Jacobs, Milka, Tang, Trident nebo Oreo. Nový název společností je slovní hříčkou. Oficiální 
tisková zpráva vysvětluje název tímto způsobem: „Toto jméno je nově vytvořeným výrazem, který vyvolává představu lahodného světa 
plného radostných okamžiků (Monde pochází z latinského slova svět „a delēz“ je slovní hříčkou pro slovo lahodný). V Česku patří mezi 
nejvíce prodávané čokolády Milka, káva Jacobs Krönung, sušenky a oplatky Zlaté, BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka a Tatranky. Roční obrat 
společnosti činí přibližně 36 miliard dolarů a společnost operuje ve více než 80 zemích po celém světě. Akcie společnosti se obchodují 
na burze v New Yorku.

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Austrálie

National Australia Bank je jedna ze čtyř největších finančních institucí v Austrálii. Podle tržní kapitalizace se jedná o 17. největší banku 
na světě, která své služby nabízí ve 12 zemích po celém světě pro více než 12 milionů zákazníků. Akcie jsou součástí indexu S&P/ASX 50 
a S&P Global 1200.

NESTLE SA-REG 5 % Potraviny Švýcarsko

Nestlé je největší potravinový koncern na světě. Mezi produkty společnosti patří dětské jídlo, balená voda, cereálie, cukrovinky, káva, 
zmrzliny a také potrava pro domácí zvířata. 29 značek společnosti má roční obrat více než 1 miliardu švýcarských franků. Nestlé má více než 
450 továren (mimo jiné i v ČR), působí v 86 zemích a zaměstnává kolem 328 tisíc lidí. Je také hlavním akcionářem společnosti L‘Oréal, největší 
kosmetické společnosti na světě. Akcie společnosti Nestlé se primárně obchodují na švýcarské burze a sekundárně také na trhu Euronext. 
V roce 2011 byla společnost, podle časopisu Fortune Global 500, označena jako nejziskovější společnost na světě. Tržní hodnota společnosti 
činí více než 230 miliard USD.

PEPSICO INC 3 % Nápoje USA

PepsiCo je výrobcem stejnojmenného nealkoholického nápoje, který je celosvětově rozšířen a je největším konkurentem nápoje Coca-Cola. 
Do portfolia společnosti patří značky, jako jsou Mountain Dew, Gatorade, Tropicana, Mirinda nebo čaje Lipton. Vlastní také značku chipsů 
Lays. Na základě čistého příjmu je PepsiCo v oblasti podnikání potravin a nápojů druhou největší společností na světě. Akcie společnosti se 
obchodují na burze v New Yorku a jsou součástí indexu S&P 500.

PERNOD RICARD SA 2 % Nápoje Francie

Pernod Ricard je druhým největším producentem alkoholických nápojů na světě. Pod svým vedením společnost slučuje více než 40 světových 
výrobců alkoholu. Mezi nejvýznamnější značky patří Absolut Vodka, Ballantines, Beefeater, Havana Club, Jameson, Malibu, Olmeca Tequilla, 
Wyborowa vodka nebo i česká Karlovarská Becherovka. Akcie společnosti se obchodují na burze Euronext v Paříži a jsou součástí indexu 
CAC 40.

SWEDBANK AB - A SHARES 7 % 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.

SWISS RE AG 7 % Bankovnictví a 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.

SWISSCOM AG-REG 7 % Telekomunikace Švýcarsko

Swisscom je švýcarský poskytovatel televizních služeb, širokopásmového připojení k internetu a telefonních služeb. Jeho sítě jsou dostupné 
téměř 9 milionům zákazníků. Společnost své služby nabízí také v Itálii prostřednictvím italského operátora Fastweb. Trh s mobilními 
službami i službami pro pevné linky je vysoce stabilní a z hlediska konkurence bezpečný. Regulované prostředí je navíc pro společnost 
příznivé. Společnost je řízena velmi konzervativně. Téměř 57 % společnosti vlastní švýcarská konfederace.
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TATE & LYLE PLC 4 % 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.

TELE2 AB-B SHS 7 % Telekomunikace Švédsko

Tele2 AB je významný evropský telekomunikační operátor, který má asi 34 milionů zákazníků v 10 zemích světa. Slouží jako telefonní 
operátor pevné linky, kabelové a digitální televize, působí jako mobilní operátor a poskytovatel internetového připojení.

WH GROUP LTD 2 % Potraviny Hongkong

Skupina WH je soukromá Čínská společnost zabývající se zpracováním masa a potravin. Do skupiny patří podniky, které se zabývají výrobou 
hovězího masa, konzumními masnými výrobky, ochucovadly a logistikou. Je největším výrobcem vepřového masa na světě a největším 
výrobcem masa v Číně. Společnost vlastní více než 500 patentů a vyrábí 1 000 různých výrobků.

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 
Potraviny a svět 1. Informace se vztahují k době úpisu fondu. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumen-
tu 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


