
Central investorinformation

Dette dokument giver dig central investorinformation om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe 
dig med at forstå arten og risiciene ved at investere i denne fond. Du rådes til at læse den, så du kan træffe en informeret beslutning om, hvorvidt du vil 
investere. Vilkår, der ikke er defineret heri, er som defineret i prospektet.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF ("Fonden"), en afdeling af SSGA SPDR ETF'er
Europe II plc (en UCITS-kompatibel Exchange Traded Fund). Denne fond administreres af State Street Global Advisors Europe Limited. (ISIN 
IE00BCBJG560)

Mål og investeringspolitik

InvesteringsmålFondens formål er at spore små virksomheders 
resultater på udviklede aktiemarkeder globalt.

Fonden beskæftiger sig i øjeblikket ikke med værdipapirudlån.

Aktionærer kan indløse aktier på alle britiske bankdage (bortset fra dage, hvor 
relevante finansielle markeder er lukkede for forretninger og/eller dagen 
forud for en sådan dag, forudsat at en liste over sådanne lukkede 
markedsdage vil blive offentliggjort for fonden d. www.ssga.com); og enhver 
anden dag efter bestyrelsens skøn (ved at handle med rimelighed), forudsat at 
Aktionærerne underrettes på forhånd om sådanne dage.

InvesteringspolitikFonden søger at følge udviklingen af   MSCI 
World Small Cap Index ("Indekset") så tæt som muligt.

Fonden er en indekssporingsfond (også kendt som en passivt 
forvaltet fond).

Afdelingen investerer primært i værdipapirer inkluderet i indekset. Disse 
værdipapirer vil omfatte aktier fra små virksomheder fra mange 
udviklede markeder. Da det kan være vanskeligt at købe alle værdipapirer 
i indekset effektivt, vil fonden bruge en optimeringsstrategi til at opbygge 
en repræsentativ portefølje i forsøget på at spore indeksets præstation. 
Som følge heraf vil fonden typisk kun besidde en delmængde af 
værdipapirerne, der er inkluderet i indekset.

Enhver indkomst tjent af fonden vil blive bibeholdt og afspejlet i en 
stigning i værdien af   aktierne.

Fondens aktier er udstedt i amerikanske dollars. Se 

venligst prospektet for yderligere information.

Indekskilde: De fonde eller værdipapirer, der henvises til heri, er ikke 
sponsoreret, godkendt eller promoveret af MSCI, og MSCI påtager sig 
intet ansvar med hensyn til sådanne fonde eller værdipapirer eller noget 
indeks, som sådanne fonde eller værdipapirer er baseret på. Prospektet 
og tillægget indeholder en mere detaljeret beskrivelse af det begrænsede 
forhold MSCI har med State Street Bank and Trust Company gennem 
SSGA og relaterede fonde, samt yderligere ansvarsfraskrivelser, der 
gælder for MSCI-indekserne. MSCI-indekserne er MSCIs eksklusive 
ejendom og må ikke gengives eller udtrækkes og bruges til andre formål 
uden MSCI's samtykke. MSCI-indekserne leveres uden nogen form for 
garantier.

Fonden kan bruge finansielle afledte instrumenter (det vil sige finansielle 
kontrakter, hvis priser er afhængige af et eller flere underliggende 
aktiver) for at forvalte porteføljen effektivt.

Med undtagelse af særlige omstændigheder vil fonden generelt kun 
udstede og indløse aktier til visse institutionelle investorer. Dog kan 
andele i fonden købes eller sælges gennem mæglere på en eller flere 
børser. Fonden handler på disse børser til markedspriser, som kan 
svinge i løbet af dagen. Markedspriserne kan være større eller 
mindre end fondens daglige nettoaktivværdi.

Risiko- og belønningsprofil

Lavere risiko Højere risiko Følgende er væsentlige risici, der er relevante for fonden, og som ikke 
er tilstrækkeligt fanget af risikokategorien.Potentielt lavere belønning Potentielt højere belønning
Indekssporingsrisiko:Fondens resultater følger muligvis ikke nøjagtigt 
indekset. Dette kan skyldes markedsudsving, ændringer i sammensætningen 
af   indekset, transaktionsomkostninger, omkostningerne ved at foretage 
ændringer i fondens portefølje og andre fondens omkostninger.
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Risiko AnsvarsfraskrivelseRisikokategorien ovenfor er ikke et mål for 
kurstab eller -gevinster, men for hvor betydelige stigninger og fald i fondens 
afkast historisk set har været.

Likviditetsrisiko og ETF-likviditetsrisiko:Manglende markeds- eller 
videresalgsrestriktioner kan begrænse fondens mulighed for at sælge et 
værdipapir på et fordelagtigt tidspunkt eller en fordelagtig pris eller 
overhovedet. Illikvide værdipapirer kan handles med rabat og kan påvirke 
evnen til at opfylde indløsninger rettidigt. Hvor fonden investerer i illikvide 
værdipapirer eller ikke handler i store mængder, kan budtilbudsspændene 
udvides, fonden kan blive udsat for øget værdiansættelsesrisiko og nedsat 
handleevne. Aktier i fonden kan også handle til priser, der er væsentligt 
forskellige fra den sidst tilgængelige NAV.

For eksempel vil en afdeling, hvis afkast har oplevet betydelige stigninger og 
fald, være i en højere risikokategori, hvorimod en afdeling, hvis afkast har 
oplevet mindre markante stigninger og fald, vil være i en lavere 
risikokategori.

Den laveste kategori (dvs. kategori 1) betyder ikke, at en fond er en 
risikofri investering.

Mindre virksomheders risiko:Små virksomheders værdipapirer kan være 
mere volatile og handle mindre hyppigt og i mindre mængder end større 
virksomheders. Disse virksomheder kan have begrænsede produktlinjer, 
markeder eller finansielle ressourcer, kan mangle konkurrencestyrke og kan 
være afhængige af nogle få nøglemedarbejdere. Mindre virksomheder kan 
have begrænset eller ingen track record for succes.

Da fondens risikokategori er blevet beregnet ved hjælp af historiske data, 
er det muligvis ikke en pålidelig indikation af fondens fremtidige 
risikoprofil.

Fondens viste risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig i 
fremtiden.

Hvorfor er denne fond i denne kategori?Afdelingen er i risikokategori 
6, da dens afkast historisk har oplevet meget høje stigninger og fald.

Se venligst prospektet for at få alle detaljer om de risici, der er 
forbundet med denne fond.

Translated from English to Danish - www.onlinedoctranslator.com
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Afgifter

De gebyrer, du betaler, bruges til at betale omkostningerne ved at drive fonden, 
herunder omkostningerne til markedsføring og distribution. Disse gebyrer 
reducerer den potentielle vækst af din investering.

De viste ind- og udtrædelsesgebyrer er maksimale tal. I nogle tilfælde betaler 
du måske mindre – det kan du finde ud af hos din finansielle rådgiver eller 
distributør.

Ind- og udtrædelsesgebyrer er ikke gældende for investorer, der køber/
sælger aktier i Fonden på børser, men disse investorer vil gøre det til 
markedspriser og kan være underlagt mæglergebyrer og/eller andre 
gebyrer.

Engangsgebyrer opkrævet før eller efter du investerer

Indgangsgebyr

Udgangsafgift

ingen

ingen
Tallet for løbende gebyrer, der vises her, er baseret på udgifter for året, der 
slutter i december 2021. Det omfatter ikke:Dette er det maksimale beløb, der kan tages ud af dine penge, før de 

investeres (indtrædelsesgebyr), eller før provenuet fra din investering 
udbetales (udtrædelsesgebyr). b Porteføljetransaktionsomkostninger, undtagen i tilfælde af et indtrædelses-/

udtrædelsesgebyr betalt af fonden ved køb eller salg af andele i en anden fond
Gebyrer afholdt af fonden over et år

Løbende opkrævning

Gebyrer afholdt af fonden under visse specifikke betingelser

Resultatgebyr

0,45 % For mere information om gebyrer henvises til afsnittet "Gebyrer og 
udgifter" i prospektet og fondstillægget.

ingen

Tidligere præstation

procent
Tidligere resultater er ikke en guide til fremtidige resultater.30
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De tidligere resultater vist her tager højde for alle gebyrer og 
omkostninger. Ind-/udtrædelsesgebyrerne er udelukket fra beregningen 
af   tidligere resultater.

Fonden blev lanceret i november 2013.
Klasse Acc-aktierne blev lanceret i november 2013. Tidligere 
resultater er blevet beregnet i amerikanske dollars og er udtrykt 
som en procentvis ændring i fondens indre værdi ved hvert års 
slutning.

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) QIndeks

Praktisk information

DepositarState Street Custodial Services (Ireland) Limited. har indflydelse på dine investeringer. For yderligere detaljer bør du kontakte 
en skatterådgiver.Yderligere informationKopier af prospektet, dets tillæg, detaljer om 

fondens portefølje og de seneste års- og halvårsrapporter 
udarbejdet for SSGA SPDR ETFs Europe II plc kan fås gratis fra 
administratoren eller online påwww.ssga.com. Disse dokumenter er 
tilgængelige på engelsk.

AnsvarserklæringState Street Global Advisors Europe Limited kan 
holdes ansvarlig for enhver erklæring indeholdt i dette dokument, som er 
vildledende, unøjagtig eller inkonsistent med de relevante dele af 
prospektet.

LønpolitikNærmere oplysninger om den opdaterede aflønningspolitik 
for SSGA SPDR ETFs Europe II plc er tilgængelige fra
www.ssga.com. Papirkopier fås gratis på forespørgsel.

Skift mellem afdelingerAktionærer har ingen specifik ret til at 
konvertere aktier i fonden til aktier i en anden afdeling af SSGA 
SPDR ETFs Europe II plc. Konvertering kan kun udføres ved, at 
investoren sælger/indløser fondens andele og køber/tegner andele i 
en anden afdeling af SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Detaljerede 
oplysninger om, hvordan du skifter mellem afdelinger, findes i 
afsnittet "Købs- og salgsoplysninger - Konverteringer" i prospektet.

Publikation for Netto Asset ValuationDen indre værdi og den 
vejledende indre værdi pr. aktie er tilgængelig påwww.ssga.com og 
på selskabets hjemsted. Derudover er den vejledende 
nettoaktivværdi tilgængelig via Bloomberg, Telekurs og Reuters 
terminaler. Adskillelse af aktiver og passiverSSGA SPDR ETFs Europe II plc har 

adskilt ansvar mellem sine afdelinger. Som en konsekvens heraf bør 
fondens aktiver ikke være tilgængelige til at betale gælden for nogen 
anden afdeling af SSGA SPDR ETFs Europe II plc.

SkattelovgivningenFonden er underlagt Irlands skattelove og 
-regler. Afhængigt af dit eget bopælsland kan dette

Denne fond er autoriseret i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland. State Street Global Advisors Europe Limited er et firma godkendt af Central 
Bank of Ireland, under nr. 49934. Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 31. januar 2022.


