
Klíčové informace pro investory

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou vyžadovány 
zákonem, aby vám pomohly pochopit povahu a rizika investování do tohoto fondu. Doporučujeme vám jej přečíst, abyste se mohli informovaně 
rozhodnout, zda investovat. Pojmy, které zde nejsou definovány, jsou definovány v Prospektu.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (dále jen „fond“), podfond SSGA SPDR ETF
Europe II plc (Exchange Traded Fund splňující požadavky UCITS). Tento fond spravuje State Street Global Advisors Europe Limited. 
(ISIN IE00BCBJG560)

Cíle a investiční politika

Investiční cílCílem fondu je celosvětově sledovat výkonnost malých 
společností na rozvinutých akciových trzích.

Fond se v současné době nezabývá půjčováním cenných papírů.

Akcionáři mohou odkoupit akcie v kterýkoli pracovní den ve Spojeném 
království (jiný než dny, kdy jsou příslušné finanční trhy uzavřeny pro obchod 
a/nebo den předcházející kterémukoli takovému dni, za předpokladu, že 
seznam takových dnů uzavřených trhů bude pro Fond zveřejněn dne 
www.ssga.com); a jakýkoli jiný den podle uvážení ředitelů (jednajících 
přiměřeně), za předpokladu, že akcionáři budou o takových dnech předem 
informováni.

Investiční politikaFond se snaží co nejpřesněji sledovat výkonnost 
indexu MSCI World Small Cap (dále jen „Index“).

Fond je fond sledující index (také známý jako pasivně 
spravovaný fond).

Fond investuje především do cenných papírů zahrnutých v Indexu. Tyto 
cenné papíry budou zahrnovat akcie malých společností z mnoha 
rozvinutých trhů. Protože může být obtížné nakupovat všechny cenné 
papíry v Indexu efektivně, při snaze sledovat výkonnost Indexu bude 
Fond používat optimalizační strategii k vybudování reprezentativního 
portfolia. V důsledku toho bude Fond obvykle držet pouze podmnožinu 
cenných papírů zahrnutých v Indexu.

Jakýkoli příjem získaný Fondem bude zachován a odrazí se ve zvýšení 
hodnoty akcií.

Akcie Fondu jsou vydávány v amerických dolarech. 

Více informací naleznete v Prospektu.

Zdroj indexu: Fondy nebo cenné papíry uvedené v tomto dokumentu nejsou 
sponzorovány, podporovány ani propagovány společností MSCI a společnost 
MSCI nenese žádnou odpovědnost s ohledem na takové fondy nebo cenné 
papíry nebo jakýkoli index, na kterém jsou tyto fondy nebo cenné papíry 
založeny. Prospekt a dodatek obsahují podrobnější popis omezeného vztahu, 
který má MSCI se State Street Bank a Trust Company prostřednictvím SSGA a 
souvisejících fondů, a také další prohlášení o vyloučení odpovědnosti, které se 
vztahují na indexy MSCI. Indexy MSCI jsou výhradním vlastnictvím společnosti 
MSCI a nelze je bez souhlasu společnosti MSCI reprodukovat ani extrahovat a 
používat pro žádné jiné účely. Indexy MSCI jsou poskytovány bez jakýchkoli 
záruk jakéhokoli druhu.

Fond může používat finanční derivátové nástroje (tj. finanční 
kontrakty, jejichž ceny jsou závislé na jednom nebo více 
podkladových aktivech) za účelem efektivní správy portfolia.

Kromě výjimečných okolností bude Fond obecně vydávat a 
odkupovat akcie pouze určitým institucionálním investorům. Akcie 
Fondu však mohou být nakupovány nebo prodávány prostřednictvím 
makléřů na jedné nebo více burzách. Fond obchoduje na těchto 
burzách za tržní ceny, které mohou v průběhu dne kolísat. Tržní ceny 
mohou být vyšší nebo nižší než denní čistá hodnota aktiv Fondu.

Profil rizik a odměn

Nižší riziko Vyšší riziko Níže jsou uvedena podstatná rizika související s Fondem, která nejsou 
adekvátně zachycena v kategorii rizika.Potenciálně nižší odměna Potenciálně vyšší odměna
Riziko sledování indexu:Výkonnost fondu nemusí přesně sledovat 
index. To může být důsledkem kolísání trhu, změn ve složení Indexu, 
transakčních nákladů, nákladů na provedení změn v portfoliu Fondu 
a dalších výdajů Fondu.

1 2 3 4 5 6 7

Prohlášení o rizikuVýše uvedená kategorie rizika není měřítkem 
kapitálových ztrát nebo zisků, ale toho, jak významný byl historicky 
významný nárůst a pokles výnosu fondu.

Riziko likvidity a riziko likvidity ETF:Absence připraveného trhu nebo 
omezení dalšího prodeje může omezit schopnost Fondu prodat cenný papír ve 
výhodnou dobu nebo cenu nebo vůbec. Nelikvidní cenné papíry se mohou 
obchodovat se slevou a mohou ovlivnit schopnost včasného odkupu. Pokud 
Fond investuje do nelikvidních cenných papírů nebo neobchoduje ve velkých 
objemech, může se rozpětí nabídky nabídky rozšířit, Fond může být vystaven 
zvýšenému riziku zhodnocení a snížené schopnosti obchodovat. Akcie ve 
Fondu se také mohou obchodovat za ceny podstatně odlišné od poslední 
dostupné ČIH.

Například fond, jehož výnosy zaznamenaly významné nárůsty a poklesy, 
budou ve vyšší rizikové kategorii, zatímco fond, jehož výnosy 
zaznamenaly méně významné nárůsty a poklesy, budou v nižší rizikové 
kategorii.

Nejnižší kategorie (tj. kategorie 1) neznamená, že fond je 
bezrizikovou investicí.

Riziko menších společností:Cenné papíry malých společností mohou být 
volatilnější a obchodovat méně často a v menších objemech než cenné papíry 
větších společností. Tyto společnosti mohou mít omezené produktové řady, 
trhy nebo finanční zdroje, mohou postrádat konkurenční sílu a mohou záviset 
na několika klíčových zaměstnancích. Menší společnosti mohou mít omezené 
nebo žádné úspěchy.

Vzhledem k tomu, že kategorie rizika Fondu byla vypočítána pomocí historických 
dat, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu Fondu.

Uvedená riziková kategorie Fondu není zaručena a může se v 
budoucnu změnit.

Proč je tento fond v této kategorii?Fond je v rizikové kategorii 6, 
protože jeho výnosy historicky velmi rostly a klesaly.

Úplné podrobnosti o rizicích spojených s tímto fondem 
naleznete v Prospektu.

Přeloženo z angličtina do čeština - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/cs/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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Poplatky

Poplatky, které platíte, slouží k úhradě nákladů na provoz fondu, 
včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují 
potenciální růst vaší investice.

Uvedené vstupní a výstupní poplatky jsou maximální částky. V některých 
případech můžete platit méně – to zjistíte u svého finančního poradce 
nebo distributora.

Vstupní a výstupní poplatky se nevztahují na investory, kteří nakupují/
prodávají akcie Fondu na burzách cenných papírů, ale tito investoři tak učiní za 
tržní ceny a mohou podléhat makléřským poplatkům a/nebo jiným poplatkům.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po investování

Vstupní poplatek

Ukončení nabíjení

žádný

žádný
Zde uvedený údaj o průběžných poplatcích je založen na výdajích 
za rok končící prosincem 2021. Nezahrnuje:Toto je maximum, které může být strženo z vašich peněz před jejich 

investováním (vstupní poplatek) nebo před výplatou výnosů z vaší investice 
(výstupní poplatek). b Transakční náklady portfolia, kromě případu vstupního/výstupního poplatku 

hrazeného fondem při nákupu nebo prodeji podílových jednotek v jiném fondu
Poplatky strhávané z fondu během jednoho roku

Průběžné nabíjení

Poplatky hrazené z fondu za určitých specifických podmínek

Výkonnostní poplatek

0,45 % Další informace o poplatcích naleznete v části „Poplatky a výdaje“ 
prospektu a dodatku Fondu.

žádný

Minulá výkonnost

procento
Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výsledky.30
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Zde uvedená minulá výkonnost zohledňuje všechny poplatky a 
náklady. Vstupní/výstupní poplatky jsou vyloučeny z výpočtu minulé 
výkonnosti.

Fond byl spuštěn v listopadu 2013.
Akcie třídy Acc byly uvedeny na trh v listopadu 2013. Minulá výkonnost 
byla vypočítána v amerických dolarech a je vyjádřena jako procentuální 
změna hodnoty čistých aktiv fondu na konci každého roku.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.2 - 0,6 12.8 21.7 - 14.0 26.4 15.5 15.5

1.9 - 0,3 12.7 22.7 - 13.9 26.2 16.0 15.8

QSPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (IE00BCBJG560) QIndex

Praktické informace

DepozitářState Street Custodial Services (Irsko) Limited. mít dopad na vaše investice. Další podrobnosti vám poskytne 
daňový poradce.Další informaceKopie prospektu, jeho dodatků, podrobností o 

portfoliu Fondu a nejnovější výroční a pololetní zprávy připravené 
pro SSGA SPDR ETFs Europe II plc lze získat zdarma u Správce nebo 
online na adresewww.ssga.com. Tyto dokumenty jsou k dispozici v 
angličtině.

Prohlášení o odpovědnostiState Street Global Advisors Europe Limited může 
nést odpovědnost za jakékoli prohlášení obsažené v tomto dokumentu, které 
je zavádějící, nepřesné nebo není v souladu s příslušnými částmi prospektu.

Zásady odměňováníPodrobnosti o aktuální politice odměňování 
SSGA SPDR ETFs Europe II plc jsou k dispozici na
www.ssga.com. Papírové kopie jsou k dispozici zdarma na 
vyžádání.

Přepínání mezi podfondyAkcionáři nemají žádné konkrétní právo 
převádět akcie Fondu na akcie jiného podfondu SSGA SPDR ETFs 
Europe II plc. Konverze může být provedena pouze tak, že investor 
prodá/odkoupí akcie fondu a koupí/upíše akcie jiného podfondu 
SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Podrobné informace o přechodu mezi 
podfondy jsou uvedeny v části „Informace o nákupu a prodeji – 
Konverze“ v prospektu.

Publikace o ocenění čistých aktivČistá hodnota aktiv a indikativní 
čistá hodnota aktiv na akcii jsou k dispozici nawww.ssga.com a v 
sídle společnosti. Kromě toho je orientační hodnota čistých aktiv k 
dispozici prostřednictvím terminálů Bloomberg, Telekurs a Reuters.

Oddělení aktiv a pasivSSGA SPDR ETFs Europe II plc má oddělenou 
odpovědnost mezi svými podfondy. V důsledku toho by aktiva fondu 
neměla být k dispozici k úhradě dluhů jakéhokoli jiného podfondu 
SSGA SPDR ETFs Europe II plc.

Daňová legislativaFond podléhá daňovým zákonům a předpisům 
Irska. V závislosti na vaší zemi pobytu to může být

Tento fond je schválen v Irsku a regulován irskou centrální bankou. State Street Global Advisors Europe Limited je společnost schválená irskou centrální 
bankou pod č. 49934. Tyto klíčové informace pro investory jsou přesné k 31. lednu 2022.


