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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.

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.

BAYER AG-REG 4 % 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.

BNP PARIBAS 8 % Bankovnictví a pojišťovnictví Francie

Francouzká nadnárodní finanční instituce, která patří mezi nejvýznamnější na světě. Společnost má své zastoupení v 75 zemích světa 
a zaměstnává 189 000 zaměstnanců.

Regionální rozložení: Sektorové rozložení: 

Contribute Partners ČSOB Šampioni sportu 4
Koš akcií 20 firem které sponzorují atraktivní mezinárodní sportovní události, na nichž ti největší šampioni nikdy nechybí.

Telekomunikace 20 %

Automobilový průmysl 17 %

Bankovnictví a pojišťovnictví 13 %

Zboží běžné spotřeby 5 %

Potraviny 5 %

Elektronika 6 %

Zboží dlouhodobé spotřeby 10 %

Spotřební zboží 5 %

Maloobchod 5 %

Energetika 3 % Průmysl 2 %

Průmyslové zboží a služby 5 %

Evropa 70 %

Severní Amerika 6 %

Asie a Pacifik 24 %

Farmacie 4 %
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CANON INC 5 % 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.

CARREFOUR SA 5 % Maloobchod Francie

Carrefour je síť hypermarketů a supermarketů, která byla založena ve Francii v roce 1957. První supermarket patří cí rodinám Marcel 
Fournier a Louis Defforey'a, byl otevřen v Annecy ve Francii v roce 1963. Byl postaven na křižovatce pěti ulic a od této doby nese jméno 
Carrefour – francouzsky "rozcestí". Po americkém Wal-Martu je to druhý největší maloobchodní řetězec na světě. Carrefour působil také 
v Česku. První hypermarket byl otevřen v roce 1998 v Plzni. Svou činnost ale v červnu 2006 ukončil a 11 supermarketů tak převzal řetězec 
Tesco. Výměnou získal Carrefour od Tesca šest obchodů a dvě obchodní centra na Tchaj-wanu. Společnost Carrefour zakládá svůj růst jednak 
na strategii intenzivního růstu (rozvoj aktivit na stávajících segmentech) a také na externí růstové strategii (pronikání na nové trhy například 
pomocí akvizicí). Carrefour Group působí v 34 zemích na čtyřech kontinentech, např. v Belgii, Španělsku, Itálii, Portugalsko, Polsku, Turecku, 
Tchaj-wanu, Slovensku, Rumunsku, Číně, Brazílii, Argentině a Mexiku.

CENTRICA PLC 3 % Energetika Velká Británie

Centrica PLC je britská nadnárodní společnost, jejíž hlavní činností jsou dodávky elektřiny a zemního plynu pro podniky a spotřebitele 
ve Velké Británii a Severní Americe. Je největším dodavatelem plynu ve Velké Británii a jeden z největších dodavatelů elektrické energie, 
působící pod obchodním názvem Scottish Gas ve Skotsku a British Gas ve zbytku Spojeného království. Společnost je také aktivní v oblasti 
průzkumu a těžby zemního plynu, elektřiny a poskytování služeb pro domácnost.

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 5 % Automobilový průmysl Německo

Daimler AG (původně také Daimler Benz AG, DaimlerChrysler AG) je německá společnost a jeden z největších výrobců automobilů na světě. 
Společně s výrobou osobních automobilů vyrábí také nákladní automobily a autobusy. Společnost vlastní většinový podíl ve společnostech 
jako je EADS, F1 týmu Vodafone McLaren Mercedes a v japonském výrobci nákladních automobilů Mitsubishi. Daimler vyrábí pod značkami 
jako například Mercedes-Benz, Maybach, Smart či Setra.

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 7 % Telekomunikace Německo

Deutsche Telekom je poskytovatel integrovaných telekomunikačních služeb, který nabízí svým zákazníkům portfolio služeb v oblasti 
telekomunikace a informačních technologií. Společnost je rozdělena do pěti segmentů: Německo, Evropa, USA, jižní a východní Evropa 
a systémová řešení. Obsluhuje více než 130 milionů zákazníků s mobilními telefony, 32 milionů zákazníků s pevnými linkami, 17 milionů 
uživatelů s vysokorychlostním připojením a 3 miliony zákazníků s IPTV (příjem televize přes internetový protokol) ve více než 50 zemích. 
Akcie jsou součástí indexu Euro Stoxx 50®.

FORD MOTOR CO 6 % 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.

HONDA MOTOR CO LTD 5 % Automobilový průmysl Japonsko

Honda Motor Company, Ltd. je japonský výrobce osobních automobilů, nákladních automobilů a motocyklů. Honda je největším výrobcem 
motocyklů na světě a je také největší výrobce samostatných motorů dle objemu produkce. 

NESTLE SA-REG 5 % Potraviny Švýcarsko

Nestlé S.A. je švýcarská nadnárodní společnost zabývající se potravinami a nápoji se sídlem ve Švýcarsku. Produkty společnosti Nestlé 
zahrnují dětskou výživu, zdravotní strava, balenou vodu, snídaňové cereálie, kávu a čaj, cukrovinky, mléčné výrobky, zmrzlinu, a občerstvení. 
Nestlé má 447 závodů, působících ve 194 zemích a zaměstnává přibližně 339 000 lidí.

NISSAN MOTOR CO LTD 4 % Zboží dlouhodobé spotřeby Japonsko

Nissan je jeponská automobilová značka, která v současné době patří k nejproduktivnějším a největším v japonsku. Je součástí aliance 
Renault – Nissan. 

ORANGE 8 % Telekomunikace Francie

Francouzská společnost Orange (dříve France Télécom) se řadí mezi jednu z nejvýznamnějších telekomunikačních společností světa. Vedle 
mobilních sítí je aktivní i v pevných linkách, internetovém připojení, IP televizním připojení a zabezpečení služeb pro firemní zákazníky. 
Její služby využívá více než 226 milionů zákazníků ve více než 20 zemích světa, zejména ve Francii, Velké Británii, Egyptě. Akcie společnosti 
Orange se obchodují na burze Euronext v Paříži, BIT v Itálii a New York Stockexchange v USA. Jsou součástí indexu Euro Stoxx 50®.
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PANASONIC CORP 3 % Elektronika Japonsko

Panasonic je mezinárodní obchodní značka, pod kterou japonská firma Panasonic Corporation prodává své výrobky z oblasti domácí 
elektroniky. Vznikla ze značek Technics a JVC, náleží do Matsushita Electric Industrial Co Ltd. of Japan (MEI). Firmu Matsushita založil 
Kónosuke Matsushita v roce 1918 v prefektuře Ósaka v Japonsku.

SCHNEIDER ELECTRIC SE 3 % Elektronika Francie

Schneider Electric je vedoucí společností v oboru digitální transformace řízení energií a automatizace v domácnostech, veřejných budovách, 
datových centrech, infrastruktuře a průmyslu.

SIEMENS AG-REG 2 % Průmysl Německo

Siemens AG patří mezi největší globální elektrotechnické a elektronické koncerny. Firma je rozdělena do pěti sektorů a divizí: průmyslová 
výroba, energetika, infrastruktura a města, zdravotnictví a ostatní subjekty. Firma je předním světovým dodavatelem výrobků, služeb 
a řešení pro výrobu energie. Její rozsáhlé portfolio obsahuje vysoce účinné technologie pro tepelné elektrárny, obnovitelné zdroje energie, 
přenos energie, zpracování, dopravu ropy a zemního plynu. Firma se zabývá také výrobou automatizačních systémů a je jedním z největších 
dodavatelů pro odvětví zdravotnictví. Je leaderem v oblastech zobrazování, laboratorní diagnostiky, lékařských informačních technologií 
a naslouchacích pomůcek. Akcie jsou součástí indexů DAX a Euro Stoxx 50®.

TELEFONICA SA 5 % Telekomunikace Španělsko

Telefónica SA je španělská telekomunikační společnost, která své služby nabízí v Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe, kam soustřeďuje 
podstatnou část své růstové strategie. Co do velikosti se jedná o největší španělskou a pátou největší telekomunikační společnost na světě. 
Společnost své služby nabízí pod značkami Telefonica, Movistar, O2 nebo Vivo ve 24 zemích po celém světě. Akcie Telefónica SA se obchodují 
na světových burzách v Madridu, Londýně, New Yorku, Limě a Buenos Aires.

TOYOTA MOTOR CORP 7 % Automobilový průmysl Japonsko

Toyota je japonská automobilka, která je druhým největším výrobcem automobilů na světě. Vyrábí jak osobní automobily, dodávky, nákladní 
auta, motory, autobusy, roboty a jiné. Je to zároveň osmá největší společnost světa. Pod křídla společnosti spadají i poměrně mladé 
automobilky Lexus a Scion.

VOLVO AB-B SHS 5 % Průmyslové zboží a služby Švédsko

Volvo je švédský výrobce osobních a nákladních automobilů, autobusů a stavebního vybavení. Dále také řídících systémů pro námořní 
a průmyslové aplikace a komponentů vesmírných lodí. V dubnu 2010 koupila Volvo Cars čínská automobilka Geely za 1,8 miliardy dolarů.

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 Šampioni sportu 4. 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


