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AENA SME SA 2 % Strojírenství Španělsko

Aena SME, S.A. působí jako holdingová společnost. Společnost se prostřednictvím svých dceřiných společností zabývá provozem a řízením 
letišť a heliportů. Aena SME také spravuje obchodní prostory. Aena SME nabízí své služby po celém světě.

AXA SA 8 % 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.

BARRATT DEVELOPMENTS PLC 2 % Nemovitosti Velká Británie

Jeden z největších developerů v Anglii. Barratt se specializuje na obytné domy a rezidence, v jejím širokém portfoliu se však nachází 
i komerční prostory. V roce 2017 získala společnost nejlepší hodnocení v průzkumu spokojenosti, stejně jako v předchozích sedmi letech.

BASF SE 2 % Chemický průmysl 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.

Regionální rozložení: Sektorové rozložení: 

Select Investors ČSOB Výběrový click 1
Koš akcií obsahuje 30 nadnárodních společností, jejichž společným znakem je jejich velikost a globální působnost.

Bankovnictví  
a pojišťovnictví 50 %

Farmacie 14 %

Telekomunikace 22 %

Strojírenství 2 %

Doprava a služby 2 %

Správa aktiv 2 %

Chemický průmysl 2 %

Automobilový průmysl 2 %

Maloobchod 2 %

Nemovitosti 2 %

Evropa 84 %

Asie a Pacifik 11 %

Severní Amerika 5 %
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BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 2 % Automobilový průmysl Německo

Bayerische Motoren Werke neboli BMW je německý výrobce automobilů, motocyklů a motorů. Zpočátku se firma specializovala na výrobu 
leteckých motorů. Společnost sídlí v Mnichově v budově zvané "Čtyřválec". BMW je také mateřskou společností firem Mini a Rolls-Royce. 
Mnichovská automobilka plánuje postavit novou továrnu v některé ze zemí východní Evropy. Kromě Česka je ve hře také Slovensko, 
Slovinsko, Maďarsko a Chorvatsko.

BCE INC 3 % 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.

BNP PARIBAS 2 % 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.

CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE (CT) 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Kanada

Canadian Imperial Bank of Commerce, pátá největší kanadská banka, má významnou pozici na domácím trhu retailového bankovnictví, 
které zajišťuje tvorbu přibližně 80 % výnosů. Rozsáhlá síť retailových poboček a vztahy s domácími korporátními klienty bance zajišťují 
stabilní bázi depozit odpovídající jejím potřebám financování. Banka má také síť mezinárodních poboček v USA, Asii a Velké Británii. Celkem 
obsluhuje více než 11 milionů klientů. V loňském roce byla CIBC označena magazínem Bloomberg Markets jako nejsilnější banka v Kanadě 
a Severní Americe a třetí nejsilnější na světě. Akcie společnosti jsou součástí indexu 60 největších společností obchodovaných na burze 
v Torontu S&P/TSX 60 Index.

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.

DEUTSCHE POST AG-REG 2 % Doprava a služby Německo

Deutsche Post operuje pod názvem Deutsche Post DHL, která je největší poštovní a logistickou skupinou na světě. Partnerství začalo akvizicí 
minoritního podílu DHL již v roce 1998. Přičemž v prosinci 2002 se Deutsche Post stala 100% vlastníkem DHL. Společnost je rozdělena 
na čtyři divize: expresní služby, letecká a námořní nákladní doprava, podniková řešení dodavatelských řetězců a divize pošta. Denně 
společnost doručí více než 64 milionů zásilek. Akcie jsou součástí indexu DAX.

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 5 % 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 7 % 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.

GLAXOSMITHKLINE PLC 4 % 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.

HSBC HOLDINGS PLC (LONDON) 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.

KINGFISHER PLC 2 % Maloobchod Velká Británie

Kingfisher je největší maloobchodní společnost v oboru nábytku a domácích potřeb v Evropě a třetí největší na světě. Provozuje přes 1300 
obchodů v deseti zemích. 
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LEGAL & GENERAL GROUP PLC 2 % 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.

MACQUARIE GROUP LTD 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Austrálie

Macquarie Group Limited je globální investiční a finanční skupina, která poskytuje bankovní, poradenské a investiční služby pro 
institucionální, korporátní a retailovou klientelu.

MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Německo

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (ve zkratce Munich Re) je největší světová zajišťovna. Zajišťovna je de facto pojišťovnou 
pojišťoven. Zajišťovny pomáhají pojišťovnám v rozdělení různých rizik, která vycházejí z pojišťovnictví. Největším akcionářem Munich Re je 
Buffettova investiční společnost Berkshire Hathaway, která vlastní více než 11 % akcií. Akcie jsou součástí indexu Euro Stoxx 50®.

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (AT) 3 % 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.

NOVARTIS AG-REG 3 % 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.

ORANGE 4 % 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®.

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 4 % 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 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.

STANDARD LIFE PLC 2 % Správa aktiv Velká Británie

Britský mezinárodní správce aktiv, který působí již od roku 1825. Standard Life je druhý největší správce aktiv v Evropě a má pod svou 
správou 610 bilionů liber.

SWISSCOM AG-REG 8 % Telekomunikace Švýcarsko

Swisscom AG je holdingová společnost. Společnost prostřednictvím svých dceřiných společností poskytuje telekomunikační služby 
ve Švýcarsku a Itálii. Swisscom Švýcarsko zahrnuje zákaznické segmenty, rezidentní zákazníky, podnikové zákazníky a velkoobchod, stejně 
jako divizi informačních technologií (IT), sítě a infrastruktury. Fastweb je alternativním poskytovatelem služeb na italském trhu pevných sítí, 
a to jak pro obyvatele, tak pro podnikové zákazníky.

SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2 % Bankovnictví a pojišťovnictví Švýcarsko

Swiss Life je největší životní pojišťovnou ve Švýcarsku. Založena byla v roce 1857 a v současnosti je jednou z předních evropských 
poskytovatelů životních, penzijních a finančních řešení

SWISS RE AG 3 % 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.
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TELEFONICA SA (SQ) 2 % 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.

WESTPAC BANKING CORP 4 % 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 8 % 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.

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 Select Investors 
ČSOB Výběrový click 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


