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Global Partners ČSOB Svět s bonusem nápojů 1
Koš 1

Koš akcií obsahuje 30 nadnárodních společností s převahou firem zaměřených na energie a služby, telekomunikace a bankovnictví.

Koš 2

Koš akcií obsahuje 10 vybraných společností, které jsou aktivní v oblasti výroby piva a nápojů.

Jednotlivé akcie společností navázaných na výrobu piva a nápojů (koš 2) jsou vybrány na základě posouzení analytiků skupiny KBC a slouží pouze 
jako referenční tituly pro případnou prémii v podobě lepších parametrů fondu, přičemž sektorové zaměření jednotlivých akcií z tohoto koše vždy 
nemusí plně odpovídat názvu fondu.

Regionální rozložení: 

Regionální rozložení: 

Sektorové rozložení: 

Sektorové rozložení: 

Asie a Pacifik 6 %

Asie a Pacifik 10 %

Severní Amerika 40 %

Bankovnictví 
a pojišťovnictví 40 %

Telekomunikace 17 %

Média a telekomunikace 8 %

Potraviny 2 %

Automobilový průmysl 2 %

Energetika 27 %

Evropa 90 %

Evropa 50 %

Letecká doprava 2 %

Maloobchod 2 %Severní Amerika 4 %

Nápoje 60 %Pivovarnictví 30 %

Zboží běžné spotřeby 10 %
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Koš 1 

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země

ASSICURAZIONI GENERALI 4 % Bankovnictví a pojišťovnictví Itálie

Největší pojišťovna v Itálii a zároveň jedna z největších evropských pojišťoven. Společnost byla založena v Rakousko-Uherském Terstu roku 1831.

AXA SA 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Francie

AXA je francouzský konglomerát samostatně působících společností zaměřených zejména na pojišťovnictví, investice a finanční poradenství. 
Velikostí svých aktiv se pojišťovací společnost AXA řadí na první místa mezi pojišťovnami na světě.

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.

BP PLC 2 % 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.

BT GROUP PLC 2 % Média a telekomunikace Velká Británie

Společnost BT řídí řadu velkých dceřiných společností. Divize BT Global Services dodává telekomunikační služby firemním a vládním 
zákazníkům na celém světě a její divize BT Consumer poskytuje ve Velké Británii přibližně 18 milionům zákazníků telefonní, širokopásmové 
a předplatné televizní služby. Společnost má činnost přibližně ve 180 zemích světa.

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL (AT) 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Austrálie

CommBank je přední australská banka. Její služby zahrnují bankovnictví pro fyzické i právnické osoby, zprostředkování investic a prodej 
pojišťovacích produktů.

DAIMLER AG 2 % 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 2 % 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.

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.

ENAGAS SA 8 % Energetika Španělsko

Enagas je španělská energetická společnost, která vlastní a provozuje národní přenosovou soustavu zemního plynu v délce více než 
10 000 kilometrů. Za svůj milník v historii firma považuje dokončení certifikace nezávislého provozovatele přenosových soustav (TSO) 
s operátory plynárenských soustav z jiných evropských zemí, kterou získala od Evropské komise.

FORTUM OYJ 5 % Energetika Finsko

Fortum Oyj je finská energetická společnost se zaměřením na severské a pobaltské země, Polsko a Rusko. Fortum provozuje elektrárny, 
včetně kombinované výroby, vyrábí a prodává elektřinu, teplo a páru. Kromě toho má podíly v plynárenských společnostech Gasum 
ve Finsku a Eesti Gaas v Estonsku. Firma také poskytuje další služby a produkty související s energií.

INT CONSOLIDATED AIRLINES GROUP 2 % Letecká doprava Španělsko

IAG je mateřskou společností aerolinek Aer Lingus, British Airways, Iberia and Vueling. Jedná se o šestou největší leteclou společností 
na světě a třetí největší v Evropě. 
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LEGAL & GENERAL GROUP PLC 4 % 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.

MARINE HARVEST ASA 2 % 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. Provozy jsou zaměřeny na Norsko, Skotsko, Kanadu, Faerské ostrovy, Irsko a Chile. Skupina má podíl mezi 25 až 30% 
světového trhu s lososy a pstruhy, což z něj činí největší světovou společnost v tomto odvětví.

NEXT LTD 2 % Maloobchod Velká Británie

Maloobchodní řetězec NEXT zahájil činnost v únoru 1982. Ve svých obchodech nabízí kolekci stylového oblečení, bot a módních doplňků. 
V současné době provozuje 700 obchodů ve 40 zemích světa. 

NN GROUP NV 3 % 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.

NORDEA BANK AB 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Švédsko

Bankovní skupina se sídlem ve Švédsku je aktivní zejména ve Skandinávii. Některé z jejích 1 400 poboček však můžeme nalézt v 19 zemích, 
mj. v Polsku a baltských státech. Její služby využívá takřka 12 milionů klientů. 

PROSIEBEN SAT 1 MEDIA 6 % 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.

SAMPO OYJ-A SHS 4 % 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. 

SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Švédsko

Významná švédská banka známá pod zkratkou SEB je již od svého založení v roce 1856 kontrolovaná rodinou Wallenbergů. V současné době 
se zaměřuje především na korporátní a privátní bankovnictví. 

SNAM SPA 5 % 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.

SSE PLC 3 % 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.

SWISS RE AG 6 % 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.

TELENOR ASA 2 % Telekomunikace Norsko

Telenor je jednou z největších tělekomunikačních společností na světe. Sídlo společnosti je v Norsku a provozuje sítě ve 12 zemích světa. 

TELIA CO AB 7 % 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 (AT) 2 % 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.
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TOTAL SA 4 % 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.

VERIZON COMMUNICATIONS INC 2 % Telekomunikace USA

Verizon je druhým největším telekomunikačním operátorem v USA. Disponuje nejrozsáhlejší mobilní sítí čtvrté generace v USA zajištěnou 
širokým portfoliem širokopásmových licencí na frekvence. Zároveň vlastní jednu z nejrozsáhlejších sítí optických vláken na světě, přímo 
spojenou s domácnostmi klientů, jimž nabízí extrémně vysokou rychlost stahování. Akcie společnosti Verizon jsou součástí nejstaršího 
burzovního indexu na světě Dow Jones Industrial Average.

WESTPAC BANKING CORP 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Austrálie

Westpac Banking Corporation je součásti "velké čtyřky" největších australských bank a druhou největší bankou na Novém Zélandu. Podle 
tržní kapitalizace patří mezi pět největších společností obchodovaných na australské burze (ASX). Prostřednictvím 1200 poboček obsluhuje 
téměř 12 milionů klientů. Akcie společnosti jsou součástí indexů S&P/ASX 50 a NZX 50.

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.

Koš 2 

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 10 % 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.

CARLSBERG AS-B 10 % Pivovarnictví Dánsko

Carlsberg je pivovarnická skupina se sídlem v Dánsku. Skupina celosvětově nabízí více než 500 různých značek piv a řadí se tak mezi 
5 nejvýznamnějších pivovarů na světě. Zaměstnává více než 45 000 zaměstnanců. Mezi její nejvýznamnější značky patří piva Carlsberg, 
Tuborg, Baltika, která je se 40% podílem na trhu nejoblíbenějším pivem v Rusku. Skupina je aktivní i na dalších perspektivních trzích, 
zejména pak v Indii a Číně, kde dochází k silnému růstu poptávky po pivních výrobcích. 

COCA-COLA CO/THE 10 % 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.

DIAGEO PLC 10 % 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 10 % 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.

HEINEKEN NV 10 % Pivovarnictví Nizozemsko

Heineken působí ve výrobě a distribuci piva, vína, lihovin a nealkoholických nápojů. V portfoliu společnosti je více než 250 značek, 
přičemž 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.
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MOLSON COORS BREWING CO -B 10 % Pivovarnictví USA

Molson Coors Brewing Company je sedmá největší pivovarnická společnost na světě, která vznikla v roce 2005 spojením kanadské společnosti 
Molson a americké společnosti Coors. V roce 2012 společnost Molson Coors koupila mateřskou skupinu Pivovarů Staropramen – společnost 
StarBev za 3,5 miliard USD. Do globálního portfolia značek patří mimo jiné Braník, Ostravar nebo chorvatské Ozujsko. Akcie společnosti se 
obchodují na burzách v New Yorku a Torontu a jsou součástí indexu S&P 500.

PEPSICO INC 10 % 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 10 % 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.

TREASURY WINE ESTATES 10 % Nápoje Austrálie

Treasury Wine Estates (TWE) je jednou z největších světových vinařských společností, které jsou kótovány na Australské burze cenných 
papírů. Byla to dříve divize vína mezinárodní pivovarnické společnosti Foster's Group.

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 Global Partners 
ČSOB Svět s bonusem nápojů 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


