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ABBOTT LABORATORIES 2 % Farmacie USA

Abbott Laboratories je americká farmaceutická společnost s celosvětovou působností v oboru zdravotní péče, výzkumu a vývoje nových léků 
a technologií. Tržby generuje z prodeje farmaceutických léčiv, nutričních produktů a diagnostických zařízení. Akcie Abbott Laboratories se 
obchodují na burze v New Yorku a jsou součástí indexu S&P 500.

ABBVIE INC 2 % Farmacie USA

AbbVie je americká biofarmaceutická společnost. Zaměřuje se na vývoj léků, které mohou pacientům přinést významný klinický efekt – 
například žloutenka typu C, neurologie, imunologie, onkologie, chronické onemocnění ledvin a zdraví žen. Společnost AbbVie vznikla jako 
součást přední farmaceutické společnosti Abbott.

AMGEN (UW) 2 % Farmacie USA

Významná biofarmaceutická společnost založená v roce 1980 se sídlem v USA. Jedná se o největší nezávislou biotechnologickou firmu na světě. 

ASTELLAS PHARMA INC 5 % 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.

ASTRAZENECA PLC (LONDON) 3 % Farmacie Velká Británie

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

Regionální rozložení: Sektorové rozložení: 

Global Partners ČSOB Zdravotnictví a farmacie 2
Výnos fondu ČSOB Zdravotnictví a farmacie 2 je vázán na vývoj koše akcií 30 významných světových společností působících v oblasti zdravotní péče.

Farmacie 73 %

Zdravotnická technika 13 %

Zdravotní péče 4 %

Farmacie a biotechnologie 8 %

Evropa 56 %

Severní Amerika 18 %

Asie a Pacifik 26 %

Maloobchod 2 %
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BAYER AG 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.

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2 % Farmacie USA

Bristol Myers Squibb je globální biofarmaceutická společnost, která objevuje, vyvíjí a dodává moderní léky, které pomáhají v boji proti 
nemocem, jako jsou rakovina, kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, žloutenka B, HIV/AIDS, revmatická artritida a psychiatrické poruchy. 
Společnost vznikla v roce 1989 spojením společností Bristol-Myers a Squib Corporation. Společnost má mnohaletou historii v přinášení 
nových produktů na trh a funguje v rámci defenzivního sektoru zdravotní péče. Společnost rozšířila své portfolio o léčbu cukrovky, když se 
dohodla na koupi společnosti Amylin Pharmaceuticals za zhruba 5,3 miliard USD v hotovosti a dále zaplacení 1,7 miliardy USD společnosti 
Eli Lilly na krytí dluhů a závazků Amylin vůči Eli Lilly. Akcie se obchodují na burze v New Yorku a jsou součástí indexu S&P 500.

CSL LTD 2 % Farmacie a biotechnologie Austrálie

CSL Limited je globální specializovaná biotechnologická společnost, která provádí výzkum, vývoj, výrobu a distribuci produktů pro léčbu 
a prevenci vážných lidských zdravotních stavů. Mezi oblasti produktů společnosti CSL patří deriváty krevní plazmy, vakcíny, protijedy a činidla 
pro kultivaci buněk používaná v různých lékařských a genetických výzkumech a výrobních aplikacích.

DAIICHI SANKYO CO LTD 2 % Farmacie Japonsko

Daiichi Sankyo je holdingové seskupení, které vzniklo fúzí firem Sankyo a Daiichi v roce 2005. Obě předchozí firmy měly staletou tradici 
působnosti na domovském japonském trhu, první léky na trávení byly vyráběny od roku 1899. Daiichi Sankyo je aktuálně druhá největší 
japonská farmaceutická společnost s globální působností. V současné době se řadí mezi dvacet největších firem sektoru dle prodejů. 
Laboratoře Daiichi Sankyo produkují léčiva nejen pro lidské organismy, ale i pro veterinární potřeby. Společnost se věnuje i produkci 
a prodeji medicínských pomůcek, dále také přísad do potravin a krmiv pro dobytek. Akcie jsou součástí indexu TOPIX 100 a Nikkei 225.

ESSILORLUXOTTICA 2 % Maloobchod Francie

Francouzská společnost, která vyrábí brýlové čočky a přístroje pro oční optiku. Essilor vyvinul brýlové čočky Varilux, první brýlové čočky 
na všechny vzdálenosti. Jedná se o největšího světového výrobce brýlových čoček.

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 2 % Zdravotní péče Německo

Fresenius Medical Care patří mezi největší výrobce kvalitního přístrojového a materiálového vybavení v oblasti hemodialýzy, transfuzní 
a infuzní techniky. Zároveň je významným poskytovatelem vysoce specializované lékařské péče v celosvětově nejrozsáhlejší síti dialyzačních 
středisek ve Spojených státech amerických, v zemích Evropy, Latinské Ameriky či pacifické oblasti. Od roku 1992 působí také v České 
republice. Akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu a v New Yorku.

FRESENIUS SE & Co KGaA 2 % Zdravotní péče Německo

Společnost Fresenius Medical Care je přední světový poskytovatel produktů a služeb pro osoby s chronickým selháním ledvin. Na území 
všech kontinentů provozuje více než 41 výrobních závodů a každých 0,7 sekund poskytuje někomu dializační léčbu.

GILEAD SCIENCES INC (UW) 2 % Farmacie a biotechnologie USA

Gilead Sciences je americká farmaceutická společnost, která vyvíjí a vyrábí léky, zaměřuje se zejména na antivirotika používaná při léčbě HIV 
a hepatitu typu B. Akcie firmy se obchodují na burzách NASDAQ a S&P 500.

GLAXOSMITHKLINE PLC 8 % Farmacie Velká Británie

GlaxoSmithKline je britským globálním producentem léků. Jedná se o čtvrtou největší farmaceutickou společnost na světě. GSK je atraktivní 
zajímavou dividendou, silnou orientací na nové výrobky s vysokým tržním potenciálem a nákupním programem vlastních akcií. Působí 
celosvětově a má silnou pozici v USA. Přítomnost na rozvíjejících se trzích dodává potřebnou teritoriální diverzifikaci. Akcie se primárně 
obchodují na londýnské burze a jsou součástí britského indexu FTSE 100. Sekundárně se akcie obchodují také na NYSE.

HOYA CORP 2 % Zdravotnická technika Japonsko

Společnost Hoya Corporation je japonská společnost vyrábějící výrobky, jako jsou kontaktní čočky, skla do brýlí. Společnost se dále zabývá 
lékařskou fotonikou, lasery a filtry pro fotoaparáty. 

JOHNSON & JOHNSON 2 % Farmacie USA

Johnson & Johnson je holdingová společnost, která se již více než 120 let věnuje zdraví lidí. Spolu se svými dceřinými firmami působí 
v oblastech výzkumu a vývoje, výroby a prodeje škály zdravotnických a sanitárních produktů. Společnost působí ve třech sektorech: 
spotřební, farmaceutický a sektor zdravotnických prostředků a diagnostiky. Společnost J&J se hlásí k sociální odpovědnosti, aktivně se 
zapojuje do filantropických aktivit a podporuje rozvoj regionálních komunit. Řada programů společenské odpovědnosti, které společnost 
iniciovala nebo se na nich podílí, dosáhla celosvětového měřítka a stále si zachovává svůj silný vliv na péči o zdraví. Akcie J&J jsou součástí 
indexů Dow Jones Industrial Average a S&P 500.
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LONZA GROUP AG-REG 2 % Farmacie a biotechnologie Švýcarsko

Švýcarská mezinárodní chemická a biologická společnost, která poskytuje služby v oblasti vývoje produktů farmaceutickému a biologickému 
průmyslu, včetně organických a výkonných chemikálií, zakázkové výroby biofarmaceutických přípravků, detekčních systémů a služeb pro 
odvětví biologických věd. V roce 2018 postavila společnost již 4. areál pro výzkum buněčné a genové terapie v americkém Texasu, ostatní se 
nachází v Singapuru, Nizozemsku a Anglii.

MEDTRONIC INC 2 % Zdravotnická technika USA

Medtronics je vůdčí světovou společností v oblasti medicínských technologií, poskytující celoživotní řešení lidem s chronickým 
onemocněním. Posláním společnosti je přispívat inovativními biomedicínskými technologiemi ke zmírnění bolesti, obnovení zdraví 
a prodloužení života. Akcie Medtronics se obchodují na burze v New Yorku a jsou součástí indexu S&P 500.

MERCK & CO. INC. 2 % Farmacie USA

Merck je jednou z předních světových společností v oblasti inovativní léčby, biotechnologických řešení a výroby vysoce kvalitních materiálů. 
Zaměstnává přibližně 40 000 lidí v 67 zemích po celém světě. Převzetím společnosti Schering-Plough zdvojnásobila počet produktů 
v nejranějším stádiu schvalovacího procesu. Společnost Merck má v nabídce několik zajímavých produktů, je dobře diverzifikovaná, takže je 
z dlouhodobého hlediska odolnější a zvládne případné snížení tržeb kvůli ukončení patentové ochrany. Pozitivní je také udržení dividendy 
a nákupního programu vlastních akcií v kombinaci s rozšířením plánu na úsporu nákladů. Akcie jsou součástí indexů Dow Jones Industrial 
Average a S&P 500.

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 4 % 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.

ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 3 % Zdravotnická technika Japonsko

Již od roku 1717 působila společnost v Japonsku, nejprve jako síť lékáren, nyní však díky své inovativní firemní kultuře vyvíjí ONO léčiva všech 
druhů, hlavně proti zatím neléčitelným a novým nemocem. 

PFIZER INC 2 % Farmacie USA

Pfizer je nadnárodní farmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj nových léků. Objevuje a vyvíjí inovační produkty, které zlepšují 
kvalitu života lidí na celém světě a pomáhají jim radovat se z delšího, zdravějšího a produktivnějšího života. Jedná se zejména o léky 
v oblasti boje proti nádorovým onemocněním, osteoporóze, kardiovaskulárním onemocněním, infekčním chorobám a nemocem centrální 
nervové soustavy. Společnost se skládá ze dvou divizí: humánní divize a veterinární divize. Pfizer vyrábí i vakcíny, které mají chránit malé 
děti v Africe před závažnými infekčními onemocněními způsobenými bakterií pneumokoka. Jde o společnou iniciativou soukromých 
a veřejných institucí, jejímž cílem je poskytnout cenově dostupné vakcíny i v méně rozvinutých zemích. Firma tak cílí jak na rozvojové, 
tak i rozvinuté krajiny zároveň. Nejznámějším výrobkem je Viagra. Akcie společnosti jsou součástí indexů Dow Jones Industrial Average 
a S&P 500.

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 8 % Farmacie Švýcarsko

Roche je mezinárodní farmaceutická společnost se sídlem ve Švýcarsku. Ročně investuje do výzkumu a vývoje přes 10 miliard dolarů. Patří ji 
3. místo z hlediska peněz investovaných do výzkumu na světě.

SANOFI 7 % 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.

SHIONOGI & CO LTD 5 % Farmacie Japonsko

Shionogi je japonská farmaceutická společnost s celosvětovou působností. Zaměřuje se především na vývoj a výrobu léků na předpis. 
Nejznámější je pro svůj lék na cholesterol s obchodním názvem Crestor. V Japonsku je známa především jako výrobce antibiotik. Akcie 
Shionogi se obchodují na tokijské burze a jsou součástí indexu Nikkei 225.

SHIRE PLC 2 % Farmacie a biotechnologie Irsko

Irská Shire se zaměřuje primárně na pacienty s vzácnými nemocemi. Vyvíjí novodobou medicínu, která dokáže pomoci i lidem s nejtěžšími 
postiženími. Jejich pole působnosti se rozprostírá přes 100 zemí po celém světě, kde pomáhá přes 23 tisíc lidí těm, kteří ji skutečně potřebují.
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SMITH & NEPHEW PLC 4 % Zdravotnická technika Velká Británie

Smith & Nephew se zabývá vývojem, výrobou a distribucí zdravotnických výrobků pro segment ortopedie, endoskopie a léčby a ošetřování 
ran. Její produkty se prodávají ve více než 90 zemích světa. Akcie společnosti se obchodují na burze v Londýně a New Yorku a jsou součástí 
indexu FTSE 100.

TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5 % Farmacie Japonsko

Takeda Pharmaceutical je největší farmaceutická společnost sídlící v Japonsku. Společnost působí ve třech obchodních segmentech. 
Segment Ethical Pharmaceutical se zabývá výrobou a prodejem farmaceutických produktů, mimo jiné léčebných látek na diabetes, léků 
na choroby oběhového systému, léků proti rakovině, léků na onemocnění centrální nervové soustavy, léčiv ovlivňujících zažívací soustavu, 
hormonálních prostředků, preparátů proti osteoporóze, antibiotik, antialergik, vitaminových kapek a vakcín. Segment Healthcare vyrábí 
a prodává generické léky a léčebné přípravky stejně jako kvazi drogy. Segment Ostatní působí ve výrobě a prodeji reagencií a chemických 
produktů a produktů pro klinickou diagnostiku. Společnost Takeda působí také v České republice, kde její léky pomáhají zejména lidem 
s onemocněním dýchacích cest, astmatem, onemocněním srdce a cév, osteoporózou, nespavostí a pacientům s onkologickým onemocněním. 
Akcie jsou součástí indexů TOPIX 100 a Nikkei 225.

TERUMO CORP 2 % Zdravotnická technika Japonsko

Japonská společnost Terumo vznikla již v roce 1921, od té doby vyrábí a prodává veškeré zdravotnické potřeby. Zásobuje celý svět produkty 
od teploměrů, přes doplňky stravy, až po krevní vaky. Díky jejich zaměření na inovace a společenskou odpovědnost se řadí mezi největší 
dodavatele zdravotních materiálů na světě.

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 Zdravotnictví a farmacie 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. www.csob.cz / tel.: 800 300 300


