
Investori põhiteave
See dokument sisaldab investori põhiteavet selle fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista 
sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Soovitatav on see läbi lugeda, et saaksite teha teadliku otsuse, kas investeerida. Siin 
määratlemata mõisted vastavad prospektis määratletule.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF ("fond")SSGA SPDR ETF-ide allfond
Europe II plc (eurofondidele vastav börsil kaubeldav fond). Seda fondi haldab State Street Global Advisors Europe Limited. (ISIN 
IE00BCBJG560)

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Investeerimise eesmärkFondi eesmärk on jälgida väikeste 
ettevõtete tootlust arenenud aktsiaturgudel kogu maailmas.

Fond ei tegele praegu väärtpaberilaenamisega.

Aktsionärid võivad aktsiaid lunastada igal Ühendkuningriigi tööpäeval 
(välja arvatud päevad, mil asjaomased finantsturud on äritegevuseks 
suletud ja/või päev enne seda päeva, tingimusel et selliste suletud turu 
päevade nimekiri avaldatakse fondi kohta www.ssga.com); ja mis tahes 
muul päeval direktorite äranägemisel (mõistlikult tegutsedes), eeldusel, 
et aktsionäre teavitatakse sellistest päevadest ette.

InvesteerimispoliitikaFond püüab võimalikult täpselt jälgida MSCI 
World Small Cap Indexi (edaspidi "indeks") tootlust.

Fond on indeksite jälgimise fond (tuntud ka kui passiivselt 
juhitud fond).

Fond investeerib peamiselt Indeksis sisalduvatesse väärtpaberitesse. 
Need väärtpaberid hõlmavad paljude arenenud turgude väikeste 
ettevõtete aktsiaid. Kuna kõiki indeksi väärtpabereid võib olla 
keeruline tõhusalt osta, kasutab fond indeksi tootluse jälgimiseks 
optimeerimisstrateegiat esindusliku portfelli koostamiseks. Sellest 
tulenevalt hoiab fond tavaliselt ainult indeksis sisalduvate 
väärtpaberite alamhulka.

Fondi teenitud tulu jäetakse alles ja kajastub aktsiate väärtuse 
kasvus.

Fondi aktsiad emiteeritakse USA dollarites. Lisateavet 

leiate prospektist.

Indeksi allikas: MSCI ei sponsoreeri, ei toeta ega propageeri siin 
viidatud fonde ega väärtpabereid ning MSCI ei vastuta selliste 
fondide või väärtpaberite ega indeksi eest, millel sellised fondid või 
väärtpaberid põhinevad. Prospekt ja lisa sisaldab üksikasjalikumat 
kirjeldust piiratud suhetest, mis MSCI-l State Street Banki ja Trust 
Companyga SSGA ja seotud fondide kaudu on, ning täiendavaid 
lahtiütlemisi, mis kehtivad MSCI indeksite kohta. MSCI indeksid on 
MSCI ainuomand ning neid ei tohi ilma MSCI nõusolekuta 
reprodutseerida ega ekstraktida ega kasutada muul eesmärgil. MSCI 
indeksid antakse ilma igasuguste garantiideta.

Fond võib portfelli tõhusaks haldamiseks kasutada 
tuletisinstrumente (st finantslepinguid, mille hind sõltub ühest või 
mitmest alusvarast).

Fond emiteerib ja lunastab aktsiaid üldjuhul ainult teatud 
institutsionaalsetele investoritele, välja arvatud erandjuhtudel. Fondi 
aktsiaid võib aga osta või müüa maaklerite kaudu ühel või mitmel 
börsil. Fond kaupleb neil börsidel turuhindadega, mis võivad päeva 
jooksul kõikuda. Turuhinnad võivad olla suuremad või väiksemad kui 
Fondi igapäevane puhasväärtus.

Riski- ja tasuprofiil

Madalam risk Kõrgem risk Järgmised on fondi jaoks olulised riskid, mida ei ole 
riskikategooriaga piisavalt kajastatud.Potentsiaalselt madalam tasu Võimalik kõrgem tasu
Indeksi jälgimise risk:Fondi tootlus ei pruugi indeksit täpselt 
jälgida. See võib tuleneda turukõikumistest, muutustest Indeksi 
koosseisus, tehingukuludest, Fondi portfelli muudatuste tegemise 
kuludest ja muudest Fondi kuludest.
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Riskist loobumineÜlaltoodud riskikategooria ei näita 
kapitalikahjumit või -kasumit, vaid seda, kui olulised on fondi 
tootluse tõusud ja langused ajalooliselt olnud.

Likviidsusrisk ja ETF-i likviidsusrisk:Valmisturu puudumine või 
edasimüügipiirangud võivad piirata Fondi võimalust müüa väärtpaberit 
soodsal ajal või soodsa hinnaga või üldse. Ebalikviidsed väärtpaberid võivad 
kaubelda allahindlusega ja võivad mõjutada võimet lunastada õigeaegselt. Kui 
Fond investeerib mittelikviidsetesse väärtpaberitesse või ei kauple suurtes 
kogustes, võivad pakkumispakkumise vahed suureneda, fond võib olla avatud 
hindamisriski suurenemisele ja vähenenud kaubeldamisvõimele. Fondi aktsiad 
võivad kaubelda ka hindadega, mis erinevad oluliselt viimasest saadaolevast 
puhasväärtusest.

Näiteks fond, mille tootlus on kogenud märkimisväärseid tõuse ja 
langusi, on kõrgema riskikategooriaga, samas kui fond, mille 
tootlus on olnud vähem olulisi tõuse ja langusi, on madalamas 
riskikategoorias.

Madalaim kategooria (st kategooria 1) ei tähenda, et fond oleks 
riskivaba investeering.

Väiksemate ettevõtete risk:Väikeettevõtete väärtpaberid võivad olla 
volatiilsemad ning kaubelda harvemini ja väiksemas mahus kui 
suuremate ettevõtete omad. Nendel ettevõtetel võivad olla piiratud 
tootesarjad, turud või rahalised ressursid, neil võib puududa 
konkurentsivõime ja nad võivad sõltuda mõnest võtmetöötajast. 
Väiksemate ettevõtete edusammud võivad olla piiratud või puuduvad.

Kuna Fondi riskikategooria on arvutatud ajalooliste andmete põhjal, ei 
pruugi see olla usaldusväärne indikaator fondi tulevase riskiprofiili kohta.

Näidatud fondi riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib tulevikus 
muutuda.

Miks see fond sellesse kategooriasse kuulub?Fond kuulub 6. riskikategooriasse, 
kuna selle tootlus on ajalooliselt väga kõrgelt tõusnud ja langenud.

Täieliku teabe saamiseks selle Fondiga seotud riskide kohta 
vaadake Prospekti.
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Süüdistused

Teie makstavaid tasusid kasutatakse fondi tegevuskulude, sealhulgas 
selle turustamise ja levitamise kulude katmiseks. Need tasud 
vähendavad teie investeeringu potentsiaalset kasvu.

Näidatud sisenemis- ja väljumistasud on maksimaalsed. Mõnel juhul 
võite maksta vähem – selle saate teada oma finantsnõustajalt või 
edasimüüjalt.

Sisenemis- ja väljumistasud ei kehti investoritele, kes ostavad/
müüvad fondi aktsiaid börsidel, kuid need investorid teevad seda 
turuhindadega ning neile võivad kehtida maakleritasud ja/või muud 
tasud.

Ühekordsed tasud enne või pärast investeerimist

Sissepääsutasu

Välju tasust

mitte ühtegi

mitte ühtegi

Siin näidatud jooksvate kulude arv põhineb 2021. aasta detsembris 
lõppenud aasta kuludel. See ei sisalda järgmist.See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta enne selle 

investeerimist (sissevõtmistasu) või enne investeeringutulu väljamaksmist 
(väljumistasu). b Portfelli tehingukulud, välja arvatud juhul, kui Fond maksab teise 

fondi osakute ostmisel või müümisel sisenemis-/väljavõtmistasu
Fondist võetud tasud üle aasta

Jooksev tasu

Teatavatel eritingimustel fondist võetavad tasud

Esinemistasu

0,45% Tasude kohta lisateabe saamiseks vaadake prospekti ja fondi lisa 
jaotist "Tasud ja kulud".

mitte ühtegi

Eelmine esitus

protsenti
Varasemad tulemused ei ole juhised tulevaste tulemuste saamiseks.30
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Siin näidatud varasem toimivus võtab arvesse kõiki tasusid ja 
kulusid. Varasema tootluse arvutamisel ei võeta arvesse sisenemis- 
ja väljumistasusid.

Fond asutati 2013. aasta novembris.
Klassi Acc Aktsiad lasti turule 2013. aasta novembris. Varasemad 
tootlused on arvutatud USA dollarites ja on väljendatud protsendi 
muutusena fondi puhasväärtuses iga aasta lõpus.

2012. aasta 2013. aasta 2014. aasta 2015. aasta 2016. aasta 2017. aasta 2018. aasta 2019 2020 2021. aasta

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

KSPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (IE00BCBJG560) KIndeks

Praktiline teave

DepositooriumState Street Custodial Services (Ireland) Limited. mõjutada teie investeeringuid. Täpsema teabe saamiseks peaksite 
konsulteerima maksunõustajaga.LisateaveProspekti, selle lisade, fondi portfelli üksikasjade ning 

SSGA SPDR ETFs Europe II plc jaoks koostatud viimaste aasta- ja 
poolaastaaruannete koopiaid saab tasuta hankida administraatorilt 
või veebis aadressilwww.ssga.com. Need dokumendid on saadaval 
inglise keeles.

Vastutuse avaldusState Street Global Advisors Europe Limited võidakse 
võtta vastutavaks kõigi selles dokumendis sisalduvate väidete eest, mis 
on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus prospekti asjakohaste osadega.

TöötasupoliitikaÜksikasjad SSGA SPDR ETFs Europe II plc ajakohase 
tasustamispoliitika kohta on saadaval aadressilt
www.ssga.com. Paberkoopiad on soovi korral tasuta saadaval.

Allfondide vahel vahetamineAktsionäridel ei ole konkreetset 
õigust konverteerida fondi aktsiaid SSGA SPDR ETFs Europe II plc 
mõne teise allfondi aktsiateks. Konverteerimist saab teostada ainult 
siis, kui investor müüb/lunastab fondi aktsiaid ja ostab/märkib SSGA 
SPDR ETFs Europe II plc teise allfondi aktsiaid. Üksikasjalik teave 
allfondide vahetamise kohta on esitatud prospekti jaotises „Ostu- ja 
müügiteave – Konversioonid”.

Puhasvara hindamise väljaanneVara puhasväärtus ja soovituslik 
puhasväärtus aktsia kohta on saadaval aadressilwww.ssga.com ja 
ettevõtte registrijärgses asukohas. Lisaks on soovituslik 
puhasväärtus saadaval Bloombergi, Telekursi ja Reutersi 
terminalide kaudu. Varade ja kohustuste eraldamineSSGA SPDR ETFs Europe II plc on 

oma allfondide vahel vastutuse eraldanud. Sellest tulenevalt ei tohiks 
fondi varad olla kättesaadavad SSGA SPDR ETFs Europe II plc ühegi 
teise allfondi võlgade tasumiseks.

MaksuseadusandlusFondi suhtes kehtivad Iirimaa maksuseadused 
ja -määrused. Olenevalt teie elukohariigist võib see olla

Sellel fondil on tegevusluba Iirimaal ja seda reguleerib Iirimaa keskpank. State Street Global Advisors Europe Limited on Iirimaa keskpanga poolt nr. 
49934. See investorile esitatav põhiteave on 31. jaanuari 2022. aasta seisuga täpne.


