
Sijoittajan avaintiedot
Tämä asiakirja antaa sinulle sijoittajan avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Lain edellyttämät tiedot auttavat sinua ymmärtämään rahastoon 
sijoittamisen luonteen ja riskit. Sinun kannattaa lukea se, jotta voit tehdä tietoisen päätöksen sijoittamisesta. Termit, joita ei ole määritelty tässä, ovat esitteessä 
määriteltyjä.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF ("rahasto"), SSGA SPDR ETF -rahastojen alarahasto
Europe II plc (yhteissijoitusyritysten mukainen pörssinoteerattu rahasto). (ISIN IE00BCBJG560)

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitustavoite Rahaston tavoitteena on seurata pienten yritysten 
kehitystä kehittyneillä osakemarkkinoilla maailmanlaajuisesti.

Rahasto ei tällä hetkellä harjoita arvopapereiden lainaa.

Osakkeenomistajat voivat lunastaa osakkeita milloin tahansa Ison-Britannian 
pankkipäivänä (lukuun ottamatta päivää, jona merkitykselliset rahoitusmarkkinat ovat 
suljettuina liiketoiminnan vuoksi, ja / tai sitä edeltävänä päivänä, edellyttäen että luettelo 
tällaisista suljetuista markkinapäivistä julkaistaan   Rahastolle
www.ssga.com); ja muina päivinä johtajien harkinnan mukaan (toimimalla 
järkevästi) edellyttäen, että osakkeenomistajille ilmoitetaan tällaisista päivistä 
etukäteen.

Sijoituspolitiikka Rahasto pyrkii seuraamaan MSCI World Small Cap 
Index -indeksin ("indeksi") kehitystä mahdollisimman tarkasti.

Rahasto on indeksin seurantarahasto (tunnetaan myös nimellä passiivisesti 
hoidettu rahasto).

Rahasto sijoittaa ensisijaisesti indeksiin sisältyviin arvopapereihin. Nämä 
arvopaperit sisältävät pienten yritysten osakkeita monilta kehittyneiltä 
markkinoilta. Koska kaikkien indeksin arvopapereiden ostaminen voi olla 
vaikeaa, pyrkiessään seuraamaan indeksin kehitystä, rahasto käyttää 
optimointistrategiaa edustavan salkun rakentamiseen. Rahastolla on 
siten tyypillisesti vain osajoukko indeksiin sisältyvistä arvopapereista.

Rahaston tuottamat tulot säilytetään ja heijastuvat osakkeiden arvon 
nousussa.

Rahaston osakkeet lasketaan liikkeeseen Yhdysvaltain 

dollareina. Katso lisätietoja rahastoesitteestä.

Indeksilähde: MSCI ei sponsoroi, tue tai mainosta tässä viitattuja varoja 
tai arvopapereita, eikä MSCI ole vastuussa mistään sellaisista rahastoista 
tai arvopapereista tai indeksistä, johon tällaiset rahastot tai arvopaperit 
perustuvat. Esite ja täydennysosa sisältävät yksityiskohtaisemman 
kuvauksen rajoitetusta suhteesta, jonka MSCI: llä on SSGA: n kautta State 
Street Bankiin ja Trust Companyyn, sekä niihin liittyviin rahastoihin, sekä 
MSCI-indekseihin sovellettavia muita vastuuvapauslausekkeita. MSCI-
indeksit ovat yksinomaan MSCI: n omaisuutta, eikä niitä saa toistaa tai 
purkaa eikä käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman MSCI: n 
suostumusta. MSCI-indeksit toimitetaan ilman minkäänlaisia   takuita.

Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia (toisin sanoen 
rahoitussopimuksia, joiden hinnat ovat riippuvaisia   yhdestä tai 
useammasta kohde-etuudesta) salkun hallinnoimiseksi tehokkaasti.

Poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta rahasto laskee liikkeeseen ja 
lunastaa osakkeita yleensä vain tietyille institutionaalisille sijoittajille. 
Rahaston osakkeita voidaan kuitenkin ostaa tai myydä välittäjien kautta 
yhdellä tai useammalla pörssillä. Rahasto käy kauppaa näillä pörsseillä 
markkinahinnoilla, jotka voivat vaihdella koko päivän. Markkinahinnat voivat 
olla suurempia tai pienempiä kuin päivittäinen substanssiarvo
rahaston varoista.

Riski- ja palkitsemisprofiili

Pienempi riski Suurempi riski Seuraavat ovat rahastolle merkityksellisiä olennaisia   riskejä, joita 
riskiluokka ei kuvaa riittävällä tavalla.Mahdollisesti pienempi palkkio Potentiaalisesti korkeampi palkkio
Indeksin seurantariski: Rahaston kehitys ei välttämättä seuraa tarkasti 
Indeksiä. Tämä voi johtua markkinoiden vaihteluista, muutoksista 
indeksin koostumuksessa, transaktiokustannuksista, rahaston salkun 
muutosten kustannuksista ja muista rahaston kuluista.
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Riskien vastuuvapauslauseke Yllä oleva riskiluokka ei mittaa 
pääomatappiota tai voittoja, vaan sitä, kuinka merkittäviä rahaston tuoton 
nousut ja laskut ovat olleet historiallisesti.

Likviditeettiriski ja ETF-likviditeettiriski: Valmiiden markkinoiden puuttuminen tai 
jälleenmyyntirajoitukset voivat rajoittaa rahaston kykyä myydä arvopapereita 
edulliseen aikaan tai hintaan tai ollenkaan. Likvidit arvopaperit voivat käydä 
kauppaa alennuksella ja voivat vaikuttaa kykyyn täyttää lunastukset ajoissa. Jos 
rahasto sijoittaa epälikvideihin arvopapereihin tai ei käy kauppaa suuressa määrin, 
ostotarjouksen erot voivat kasvaa, rahasto voi altistua lisääntyneelle arvostusriskille 
ja heikentyneelle kaupankäyntikyvylle. Rahaston osakkeet voivat myös käydä 
kauppaa hinnoilla, jotka poikkeavat olennaisesti viimeisimmästä käytettävissä 
olevasta nettoarvosta.

Esimerkiksi rahasto, jonka tuotto on kokenut merkittäviä nousuja ja laskuja, 
kuuluu korkeamman riskin luokkaan, kun taas rahasto, jonka tuotto on 
kokenut vähemmän merkittäviä nousuja ja laskuja, kuuluu alempaan 
riskiluokkaan.

Alin luokka (eli luokka 1) ei tarkoita, että rahasto olisi riskitön sijoitus.

Koska rahaston riskiluokka on laskettu historiallisten tietojen perusteella, 
se ei välttämättä ole luotettava osoitus rahaston tulevasta riskiprofiilista.

Pienempien yritysten riski: Pienten yritysten arvopaperit voivat olla 
epävakaampia ja käydä kauppaa harvemmin ja pienemmässä määrin kuin 
suurempien yritysten arvopaperit. Näillä yrityksillä voi olla rajalliset 
tuotelinjat, markkinat tai taloudelliset resurssit, niillä voi olla puutteellinen 
kilpailu ja riippuvuus muutamasta avainhenkilöstä. Pienemmillä yrityksillä voi 
olla vain vähän tai ei lainkaan menestystä.

Rahaston esittämää riskiluokkaa ei voida taata ja se voi muuttua 
tulevaisuudessa.

Miksi tämä rahasto kuuluu tähän luokkaan? Rahasto kuuluu riskiluokkaan 6, 
koska sen tuotto on historiallisesti noussut ja laskenut erittäin nopeasti.

Lisätietoja rahastoon liittyvistä riskeistä on rahastoesitteessä.



Sijoittajan avaintiedot
Maksut

Maksamiasi maksuja käytetään rahaston hoitokustannusten, mukaan 
lukien markkinoinnin ja jakelun, maksamiseen. Nämä maksut 
vähentävät sijoituksesi potentiaalista kasvua.

Esitetyt sisäänpääsymaksut ovat enimmäislukuja. Joissakin tapauksissa 
saatat maksaa vähemmän - voit selvittää tämän talousneuvojaltasi tai 
jakelijaltasi.

Osallistumis- ja poistumismaksuja ei sovelleta sijoittajiin, jotka ostavat / 
myyvät rahaston osuuksia pörsseissä, mutta nämä sijoittajat tekevät sen 
markkinahintaan ja niistä voidaan periä välittäjäpalkkioita ja / tai muita 
maksuja.

Kertaluonteiset maksut ennen sijoitusta tai sen jälkeen

Pääsymaksu

Poistu veloituksesta

ei mitään

ei mitään

Tässä esitetty juoksevien kulujen luku perustuu joulukuun 2020 
päättyneen vuoden kuluihin. Siihen eivät kuulu:Tämä on enimmäismäärä, joka voidaan nostaa rahastasi ennen sen sijoittamista 

(osallistumismaksu) tai ennen kuin sijoituksesi tuotot maksetaan 
(poistumismaksu). b Salkun tapahtumakustannukset, lukuun ottamatta tapauksia, joissa rahasto maksaa 

osto- tai myyntimaksun ostaessaan tai myydessään osuuksia toisesta rahastosta
Rahastosta vuoden aikana veloitetut maksut

Jatkuva maksu 0,45% Lisätietoja hinnoista saat esitteen "Palkkiot ja kulut" -osiosta ja 
rahaston täydennysosasta.

Rahastosta tietyissä erityisehdoissa otetut maksut

Suorituskykymaksu ei mitään

Aikaisempi suorituskyky

prosenttia
Aikaisempi kehitys ei ole opas tuleviin tuloksiin.30
Tässä esitetty aikaisempi kehitys huomioi kaikki kulut ja kulut. Merkintä- 
ja poistumismaksut eivät sisälly aikaisemman tuoton laskemiseen.20

10
Rahasto perustettiin marraskuussa 2013.
Luokan Acc-osakkeet laskettiin liikkeelle marraskuussa 2013. Aiempi kehitys 
on laskettu Yhdysvaltain dollareina ja ilmaistaan   prosentuaalisena 
muutoksena rahaston nettovarallisuuden arvossa kunkin vuoden lopussa.
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Käytännön tietoa

Tallettaja State Street Custodial Services (Ireland) Limited. vaikuttaa sijoituksiisi. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä veroneuvojaan.

Lisätietoa Kopiot esitteestä, sen liitteistä, rahastosalkun yksityiskohdista 
ja viimeisimmistä SSGA SPDR ETFs Europe II plc: lle laadituista 
vuosikertomuksista ja puolivuotiskatsauksista voidaan hankkia ilmaiseksi 
hallinnoijalta tai verkosta osoitteesta www.ssga.com. Nämä asiakirjat 
ovat saatavilla englanniksi.

Vastuulauseke SSGA SPDR ETFs Europe II plc voidaan pitää 
vastuullisena kaikista tämän asiakirjan sisältämistä väitteistä, jotka ovat 
harhaanjohtavia, epätarkkoja tai ristiriidassa Esitteen asiaankuuluvien 
osien kanssa.

Palkitsemispolitiikka Yksityiskohtaiset tiedot SSGA SPDR ETFs Europe II plc: 
n ajantasaisesta palkkapolitiikasta ovat saatavilla osoitteesta
www.ssga.com. Paperikopioita on saatavilla ilmaiseksi pyynnöstä.

Vaihto alarahastojen välillä Osakkeenomistajilla ei ole erityistä 
oikeutta muuntaa rahaston osuuksia SSGA SPDR ETFs Europe II plc: n 
toisen alarahaston osakkeiksi. Muuntaminen voidaan toteuttaa vain 
siten, että sijoittaja myy / lunastaa rahaston osakkeet ja ostaa / 
merkitsee toisen SSGA SPDR ETFs Europe II plc: n alarahaston osakkeita. 
Yksityiskohtaista tietoa vaihtamisesta alarahastojen välillä on esitteen 
"Osto- ja myyntitietojen muuntaminen" -osiossa.

Nettovarallisuuden arvostusjulkaisu Osakekohtainen substanssiarvo ja 
ohjeellinen substanssiarvo ovat saatavilla osoitteessa www.ssga.com
ja yhtiön sääntömääräisessä kotipaikassa. Lisäksi ohjeellinen 
substanssiarvo on saatavana Bloombergin, Telekursin ja Reutersin 
terminaalien kautta. Varojen ja velkojen erittely SSGA SPDR ETFs Europe II plc: llä on 

erillinen vastuu alarahastojensa välillä. Tämän seurauksena rahaston 
varoja ei saisi olla käytettävissä muiden SSGA SPDR ETFs Europe II plc 
-alarahastojen velkojen maksamiseen.

Verolainsäädäntö Rahastoon sovelletaan Irlannin verolakeja. Oman 
asuinmaasi mukaan tämä saattaa olla

Tämän rahaston toimilupa on Irlannissa ja sitä hallinnoi Irlannin keskuspankki. Nämä sijoittajan avaintiedot ovat tarkkoja 11. helmikuuta 2021.


