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AVIVA PLC 3 % Bankovnictví a pojišťovnictví Velká Británie

Mezinárodní finanční společnost Aviva obstarává zhruba 33 milionů svých klientů v 16 zemích. V Británii je Aviva největší pojišťovna a přední 
poskytovatel životních a důchodových pojištění.

BABCOCK INTL GROUP PLC 2 % Informační technologie Velká Británie

Babcock International je nadnárodní společnost se sídlem ve Velké Británii. Specializuje se na správu komplexních aktiv a infrastruktury. 
I když má společnost občanské smlouvy, jejím hlavním předmětem činnosti jsou veřejné orgány, zejména ministerstvo obrany Spojeného 
království a železniční síť.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (SQ) 5 % Bankovnictví a pojišťovnictví Španělsko

Nadnárodní španělská bankovní skupina BBVA je průkopníkem v digitalizaci bankovnictví. Již od roku 2007 se věnuje digitalizaci 
bankovnictví, v současnosti má skupina zhruba 75 milionů klientů a kolem 8 tisíc poboček ve více než 30 zemích napříč Evropou, Asií 
a Severní a Jižní Amerikou.

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.

Regionální rozložení: Sektorové rozložení: 

Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 8
Koš akcií se skládá z 30 nadnárodních společností s převahou Evropských firem.

Bankovnictví  
a pojišťovnictví 27 %

Nemovitosti 4 %

Informační technologie 7 %

Telekomunikace 7 %

Automobilový průmysl 17 %

Ropa a plyn 7 %

Média a telekomunikace 2 %

Stavebnictví 2 %

Průmysl 2 %

Farmacie 2 %

Materiály 4 %

Energetika 3 %

Finanční sektor 2 %

Těžba a zpracování surovin 4 %

Maloobchod 4 %

Služby 6 %
Evropa 96 %

Asie a Pacifik 4 %
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BAYER AG 2 % 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.

BHP GROUP PLC 2 % Těžba a zpracování surovin Austrálie

Australská společnost BHP se věnuje těžbě a zpracování minerálů, ropy a plynu a její produkty jsou distribuovány do celého světa. Jedná se 
o jednoho z největších těžařů a distributorů hlavních komodit, jako jsou železná ruda, uhlí a měď.

BP PLC 3 % 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.

BRITISH LAND CO PLC 2 % Nemovitosti Velká Británie

British Land je jedna z největších developerských a investičních společností ve Velké Británii. Historie společnosti se začala psát již v roce 
1856. Firma využila období prudkého poválečného rozvoje britské ekonomiky a masivně expandovala v druhé polovině dvacátého století. 
V současné době se aktivity společnosti zaměřují na více oblastí, přičemž všechny souvisejí s realitním segmentem. Jedná se především 
o pronájem maloobchodních prostor, vyhledávání a úpravu kanceláří a obecně development. V portfoliu společnosti je kladen vysoký důraz 
na atraktivní lokality, konkrétně se aktivity zaměřují na oblasti v centrálním Londýně. I když je realitní podnikání ze své podstaty značně 
podléhající ekonomickému cyklu, důraz na udržení přítomnosti v atraktivních obchodních a rezidenčních oblastech zajišťuje vysokou 
pravděpodobnost udržení pravidelného, a také náležitě vysokého, příjmu z nájemného. Firemní strategií je rovněž snaha o dojednávání 
dlouhodobých nájemních smluv s maximálním počtem nájemníků, navíc obsazenost nemovitostí je konstantně velmi vysoká. Firma je 
obchodována na burze v Londýně a je součástí indexu FTSE 100.

COVESTRO AG 2 % Materiály Německo

Německá firma Covestro se zabývá výrobou a distribucí polymerových produktů. Jejich produkty jsou využívány v automobilovém průmyslu, 
oděvnictví, domácnosti a stavebnictví. 

DAIMLER AG 7 % 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.

DANSKE BANK A/S 8 % Bankovnictví a pojišťovnictví Dánsko

Dánská banka založená již v roce 1871 . Jedná se o největší Dánskou banku a významného poskytovatele bankovních služeb ve Skandinávii. 

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 2 % Služby Německo

Lufthansa je největší německou leteckou společností a jednou z největších korporací v letecké dopravě na světě. Společnost je členem 
hvězdné aliance, kterou tvoří spolu s dalšími 4 leteckými společnostmi, která je největší svého druhu na světě. S Lufthansou je možné se 
přepravit do více jak 200 destinací po celém světě.

ITV PLC 2 % Média a telekomunikace Velká Británie

ITV plc je britská mediální společnost, která je držitelem 13 z 15 regionálních televizních licencí, které tvoří síť ITV, nejstarší a největší 
komerční pozemní televizní síť ve Spojeném království.

KINGFISHER PLC 4 % 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. 

LEGAL & GENERAL GROUP PLC 7 % 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.

LLOYDS BANKING GROUP PLC 4 % Bankovnictví a pojišťovnictví Velká Británie

Lloyds Banking Group plc je významná britská finanční instituce založená akvizicí společnosti HBOS společností Lloyds TSB v roce 2009. 
Historie skupiny vychází z roku 1695. Společnost Lloyds působí v USA, Evropě, v Asii a na Středním východě.
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MICHELIN (CGDE)-B 3 % Automobilový průmysl Francie

Michelin je francouzská společnost, která vyrábí pneumatiky, ale je známá rovněž vydáváním automap a průvodců nejlepších evropských 
restaurací. V současnosti má Michelin 69 závodů v 19 zemích s více než 124 000 zaměstnanci.

MONDI PLC 2 % Materiály Rakousko

Rakouská firma Mondi je mezinárodním dodavatelem obalových materiálů a papírů. Firma si celý koloběh výroby obalových materiálů 
zajišťuje sama, u papíru je to už od zasazení stromů, až po zpracování a výrobu papíru a dalších materiálů. V Česku působí jako papírny Štětí.

NOKIA OYJ 5 % Informační technologie Finsko

Nadnárodní společnost se sídlem ve finském Espoo. Divize společnosti Nokia Solutions and Networks jsou největšími světovými producenty 
infrastruktury pro telekomunikační sítě.

PEUGEOT SA 2 % Automobilový průmysl Francie

Francouzský Peugeot je velice oblíbený po celé Evropě. Jejich automobily křižují silnice od roku 1892. V současné době se automobilka 
soustřeďuje hlavně na městské vozy, v roce 2017 se stal vůz Peugeot 3008 Evropským automobilem roku.

RENAULT SA 3 % Automobilový průmysl Francie

Druhá největší automobilka v Evropě, francouzský Renault, vyrábí osobní i nákladní automobily, traktory a autobusy. Renault se stal známý 
pro bezpečnost svých automobilů.

RIO TINTO PLC 2 % Těžba a zpracování surovin Austrálie

Rio Tinto je nadnárodní těžařská společnost s centrálami v britském Londýně a australském Melbourne. Tato původně britská společnost 
zahájila svou těžební činnost v roce 1873 ve španělské Andalusii, konkrétně v okolí řeky Rio Tinto (Červená řeka). Odtud také pochází název 
korporace.  Patří mezi významné producenty železné rudy, bauxitu, hliníku, mědi, zlata, diamantů a dalších surovin.

ROYAL DUTCH SHELL PLC-B (LONDON) 7 % Ropa a plyn Velká Británie

Royal Dutch Shell, zkráceně označována jen Shell, je britsko-nizozemská petrolejářská společnost. Podle tržeb se jedná o druhou největší 
společnost na světě (první je Wal-Mart). Hlavními obchodními aktivitami jsou vyhledávání, těžba, přeprava ropy a zemního plynu. 
Sekundárně se společnost zabývá výrobou energie, chemických a petrochemických produktů. Shell vlastní a provozuje vlastní síť 40 000 
čerpacích stanic po celém světě. Ve formuli 1 je společnost Shell hlavním sponzorem a partnerem nejslavnější stáje – Ferrari. Akcie se 
primárně obchodují na burze v Londýně, kde jsou součástí indexu FTSE 100. Sekundárně se akcie obchodují také na burze Euronext 
Amsterdam a New York Stock Exchange.

ROYAL MAIL PLC 2 % Služby Velká Británie

Společnost Royal Mail plc působí jako poskytovatel poštovních služeb ve Spojeném království a dalších evropských zemích. Kromě toho 
provozuje sítě pozemních zásilkových služeb, které působí v Evropě a zahrnují síť GLS, která pokrývá 41 evropských a národních států 
prostřednictvím 100% vlastněných a partnerských společností. 

SCHRODERS PLC 2 % Finanční sektor Velká Británie

Nadnárodní britský správce aktiv Schroders působí ve 30 různých zemích po celém světě. Společnost byla založena roku 1804 a v současné 
době má pod svou správou aktiva v hodnotě kolem 390 bilionů liber.

SMITHS GROUP PLC 2 % Průmysl Velká Británie

Britská strojírenská skupina Smiths má pět divizí. Činnosti těchto společností spočívají ve výrobě a vývoji detektorů chemických látek, 
škodlivých látek, narkotik a podobně, zdravotnických prostředků a zařízení, frekvenčních zařízení a součástek pro průmysl. 

TRAVIS PERKINS PLC 2 % Stavebnictví Velká Británie

V Británii nejrozšířenější prodejce stavebních a domácích potřeb Travis Perkins má přibližně 1900 prodejen na území Spojeného království 
a Irska.

VALEO SA 2 % Automobilový průmysl Francie

Francouzský globální dodavatel autodílů má necelých 200 výrobních závodů a zhruba 50 výzkumných center. Valeo je partnerem mnoha 
automobilek po celém světě. Zaměřují se také na výrobu a distribuci náhradních dílů pro automobilový průmysl.

VODAFONE GROUP PLC 7 % Telekomunikace Velká Británie

Vodafone je největším mobilním operátorem na světě. Působí ve více než 30 zemích pěti kontinentů, a to nepočítáme dalších 40 
partnerských sítí po celém světě. Skupina Vodafone má více než 403 milionů zákazníků. Vodafone získal britskou mobilní licenci již v roce 
1983. Velké věci se začaly dít v lednu 1985, kdy se v jeho síti uskutečnil první hovor. Nic víc tehdy telefony neuměly, ale i tak působily 
impozantním dojmem – už proto, že velikostí připomínaly spíš malé auto. Milník pro Vodafone přišel v roce 1991, kdy propojil první 
mezinárodní hovor. V roce 1994 Vodafone jako první v Británii spustil službu SMS. Pro Vodafone se stává klíčovým trhem také Afrika. 
Dceřiná společnost Vodafonu, africká Vodacom Group, svými zisky předstihla britskou divizi již v roce 2010 a v roce 2011 zastínila i Španělsko. 
Analytici předpokládají, že při zachování dlouhodobého růstu Vodacomu, který se ve vybraných zemích pohybuje kolem 50 % ročně, 
předstihnou jeho zisky do roku 2016 celou jižní Evropu. Akcie se primárně obchodují na burze v Londýně a jsou součástí indexu FTSE 100. 
Sekundárně se obchodují také na burze NASDAQ.
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WPP PLC 2 % Služby Velká Británie

Marketingová skupina WPP je jednou z největších svého druhu na světě. Poskytuje marketingové a mediální řešení firmám po celém 
světě, mezi její klienty patří i nadnárodní společnosti a korporáty. Společnost získala již několik významných ocenění na festivalu kreativity 
ve francouzském Cannes.

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 Fixovaný click USD 8. 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


