
Avaintiedot sijoittajalle
Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle avaintiedot tästä rahastosta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Lain edellyttämät tiedot auttavat sinua 
ymmärtämään tähän rahastoon sijoittamisen luonteen ja riskit. Sinun kannattaa lukea se, jotta voit tehdä tietoisen päätöksen sijoittamisesta. 
Termit, joita ei ole määritelty tässä, ovat Esitteen määritelmän mukaisia.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF ("rahasto"), SSGA SPDR ETF -rahastojen alarahasto
Europe II plc (yhteissijoitusyritysten mukainen Exchange Traded Fund). Tätä rahastoa hallinnoi State Street Global Advisors Europe Limited. 
(ISIN IE00BCBJG560)

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

InvestointitavoiteRahaston tavoitteena on seurata pienten 
yritysten kehitystä kehittyneillä osakemarkkinoilla 
maailmanlaajuisesti.

Rahasto ei tällä hetkellä harjoita arvopaperilainausta.

Osakkeenomistajat voivat lunastaa osakkeita minä tahansa Yhdistyneen 
kuningaskunnan pankkipäivänä (muina kuin päivinä, joina merkitykselliset 
rahoitusmarkkinat ovat suljettuina liiketoiminnalta ja/tai päivää edeltävänä päivänä 
edellyttäen, että luettelo suljetuista markkinapäivistä julkaistaan   rahaston osalta 
www.ssga.com); ja kaikkina muina johtajien harkinnan mukaan (kohtuullisesti 
toimien) edellyttäen, että osakkeenomistajille on ilmoitettu etukäteen kaikista 
sellaisista päivistä.

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

Rahasto on indeksien seurantarahasto (tunnetaan myös passiivisesti 
hoidettuna rahastona).

Rahasto sijoittaa ensisijaisesti indeksiin sisältyviin arvopapereihin. 
Nämä arvopaperit sisältävät pienten yritysten osakkeita monilta 
kehittyneiltä markkinoilta. Koska kaikkien indeksin arvopapereiden 
ostaminen voi olla vaikeaa, rahasto käyttää indeksin kehitystä 
seuraamaan optimointistrategiaa edustavan salkun rakentamiseksi. 
Näin ollen rahastolla on yleensä vain osa indeksiin sisältyvistä 
arvopapereista.

Rahaston ansaitsemat tulot säilyvät ja näkyvät osakkeiden arvon 
nousuna.

Rahaston osakkeet lasketaan liikkeeseen 

Yhdysvaltain dollareina. Katso lisätietoja esitteestä.

Indeksin lähde: MSCI ei sponsoroi, suosittele tai mainosta rahastoja tai 
arvopapereita, joihin tässä viitataan, eikä MSCI ole vastuussa mistään 
sellaisista rahastoista tai arvopapereista tai indekseistä, joihin tällaiset 
rahastot tai arvopaperit perustuvat. Esite ja täydennys sisältävät 
yksityiskohtaisemman kuvauksen rajoitetusta suhteesta, joka MSCI:llä on 
State Street Bankin ja Trust Companyn kanssa SSGA:n ja siihen liittyvien 
rahastojen kautta, sekä muita vastuuvapauslausekkeita, jotka koskevat 
MSCI-indeksejä. MSCI-indeksit ovat MSCI:n yksinomaista omaisuutta, eikä 
niitä saa kopioida tai poimia eikä käyttää mihinkään muuhun 
tarkoitukseen ilman MSCI:n lupaa. MSCI-indeksit toimitetaan ilman 
minkäänlaisia   takuita.

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja (eli 
rahoitussopimuksia, joiden hinnat ovat riippuvaisia   yhdestä tai 
useammasta kohde-etuudesta) hallitakseen salkkua tehokkaasti.

Poikkeusolosuhteita lukuun ottamatta rahasto laskee liikkeeseen ja 
lunastaa osakkeita yleensä vain tietyille institutionaalisille sijoittajille. 
Rahaston osakkeita voidaan kuitenkin ostaa tai myydä välittäjien kautta 
yhdessä tai useammassa pörssissä. Rahasto käy kauppaa näissä 
pörsseissä markkinahinnoilla, jotka voivat vaihdella päivän aikana. 
Markkinahinnat voivat olla suurempia tai pienempiä kuin rahaston 
päivittäinen nettoarvo.

Riski-hyötyprofiili

Pienempi riski Suurempi riski Seuraavat ovat rahaston kannalta olennaisia   riskejä, joita 
riskiluokka ei kata riittävästi.Mahdollisesti pienempi palkkio Mahdollisesti korkeampi palkinto
Indeksin seurannan riski:Rahaston tuotto ei välttämättä seuraa 
tarkasti indeksiä. Tämä voi johtua markkinoiden heilahteluista, 
indeksin koostumuksen muutoksista, transaktiokustannuksista, 
rahaston salkun muutoksista ja muista rahastokuluista.
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Riskin vastuuvapauslausekeYllä oleva riskiluokka ei mittaa pääoman 
menetystä tai voittoa, vaan sitä, kuinka merkittäviä rahaston tuoton nousut ja 
laskut ovat olleet historiallisesti.

Likviditeettiriski ja ETF:n likviditeettiriski:Valmiiden markkinoiden puute tai 
jälleenmyyntirajoitukset voivat rajoittaa Rahaston kykyä myydä arvopaperia 
edulliseen aikaan tai edulliseen hintaan tai ollenkaan. Epälikvideillä arvopapereilla 
voidaan käydä kauppaa alennuksella ja ne voivat vaikuttaa kykyyn suorittaa 
lunastukset ajoissa. Jos rahasto sijoittaa epälikvideihin arvopapereihin tai ei käy 
kauppaa suuria määriä, ostotarjousten erot voivat leveneä, rahasto voi altistua 
lisääntyneelle arvostusriskille ja heikentyneelle kaupankäynnille. Rahaston osakkeilla 
voidaan myös käydä kauppaa hinnoilla, jotka eroavat olennaisesti viimeisestä 
saatavilla olevasta nettoarvosta.

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

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

Pienten yritysten riskit:Pienyritysten arvopaperit voivat olla epävakaampia 
ja käydä kauppaa harvemmin ja pienempiä volyymeja kuin suurempien 
yritysten arvopaperit. Näillä yrityksillä voi olla rajalliset tuotelinjat, markkinat 
tai taloudelliset resurssit, niiltä voi puuttua kilpailukykyä ja ne voivat olla 
riippuvaisia   muutamasta avainhenkilöstä. Pienemmillä yrityksillä voi olla 
vähän tai ei ollenkaan menestystä.

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

Esitetty rahaston riskiluokka ei ole taattu ja saattaa muuttua 
tulevaisuudessa.

Miksi tämä rahasto kuuluu tähän kategoriaan?Rahasto kuuluu riskiluokkaan 6, 
koska sen tuotto on historiallisesti kokenut erittäin korkeita nousuja ja laskuja.

Katso rahastoesitteestä täydelliset tiedot tähän rahastoon 
liittyvistä riskeistä.
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Avaintiedot sijoittajalle
Maksut

Maksamillasi maksuilla katetaan rahaston toimintakulut, mukaan 
lukien sen markkinointi- ja jakelukulut. Nämä maksut vähentävät 
sijoituksesi mahdollista kasvua.

Esitetyt merkintä- ja lunastusmaksut ovat enimmäismääriä. Joissakin tapauksissa 
saatat maksaa vähemmän – voit selvittää tämän taloudelliselta neuvonantajaltasi tai 
jakelijaltasi.

Merkintä- ja lunastusmaksuja ei sovelleta sijoittajiin, jotka ostavat/myyvät 
rahaston osuuksia pörssissä, mutta nämä sijoittajat tekevät sen 
markkinahinnoin ja he voivat periä välittäjäpalkkion ja/tai muita maksuja.

Kertaluonteiset maksut ennen sijoittamista tai sen jälkeen

Pääsymaksu

Poistu maksusta

ei mitään

ei mitään

Tässä näkyvä juoksevien kulujen luku perustuu joulukuussa 2021 
päättyneen vuoden kuluihin. Se ei sisällä:Tämä on enimmäismäärä, joka voidaan ottaa rahoistasi ennen niiden 

sijoittamista (merkintämaksu) tai ennen kuin sijoituksesi tuotot maksetaan 
(lunastusmaksu). b Salkun transaktiokulut, paitsi rahaston maksaman merkintä-/

luottomaksun ostaessaan tai myydessään toisen rahaston osuuksia
Rahastosta vuoden aikana perityt maksut

Jatkuva maksu

Rahastosta veloitettavat maksut tietyin edellytyksin

Esityspalkkio

0,45 % Lisätietoja maksuista on esitteen ja rahastoliitteen kohdassa "Palkit 
ja kulut".

ei mitään

Mennyt suorituskyky

prosenttia
Aiempi tulos ei ole opas tuleviin tuloksiin.30
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Tässä näkyvä aiempi suorituskyky ottaa huomioon kaikki maksut ja kulut. 
Merkintä- ja lunastuspalkkioita ei oteta huomioon aiemman tuoton 
laskennassa.

Rahasto aloitti toimintansa marraskuussa 2013.
Luokan Acc Osuudet lanseerattiin marraskuussa 2013. Aiempi tuotto on 
laskettu Yhdysvaltain dollareissa ja ilmaistaan   prosentuaalisena 
muutoksena rahaston substanssiarvossa kunkin vuoden lopussa.

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

KSPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (IE00BCBJG560) KIndeksi

Käytännön tiedot

TalletusyhteisöState Street Custodial Services (Ireland) Limited. vaikuttaa sijoituksiisi. Lisätietoja saat veroneuvojalta.

LisätietoaJäljennöksiä esitteestä, sen lisäyksistä, rahaston salkun 
tiedoista sekä viimeisimmistä SSGA SPDR ETFs Europe II plc:lle 
laadituista vuosi- ja puolivuotiskatsauksista voi saada maksutta 
Ylläpitäjältä tai verkossa osoitteessawww.ssga.com. Nämä asiakirjat 
ovat saatavilla englanniksi.

VastuuilmoitusState Street Global Advisors Europe Limited voidaan saattaa 
vastuuseen kaikista tämän asiakirjan sisältämistä lausunnoista, jotka ovat 
harhaanjohtavia, epätarkkoja tai ristiriidassa Esitteen asianomaisten osien 
kanssa.

PalkkauspolitiikkaYksityiskohdat SSGA SPDR ETFs Europe II plc:n 
ajantasaisesta palkitsemispolitiikasta ovat saatavilla osoitteesta
www.ssga.com. Paperikopioita on saatavilla pyynnöstä 
ilmaiseksi.

Alarahastojen välillä vaihtaminenOsakkeenomistajilla ei ole 
erityistä oikeutta muuntaa rahaston osakkeita SSGA SPDR ETFs 
Europe II plc:n toisen alarahaston osakkeiksi. Vaihto voidaan 
toteuttaa vain siten, että sijoittaja myy/lunastaa rahaston osakkeita 
ja ostaa/merkitsee toisen SSGA SPDR ETFs Europe II plc:n 
alarahaston osakkeita. Yksityiskohtaiset tiedot alarahastojen välillä 
vaihtamisesta on esitteen osiossa "Osto- ja myyntitiedot - Tulokset".

Nettovarallisuuden arvostusjulkaisuSubstanssiarvo ja ohjeellinen 
substanssiarvo per osake ovat saatavilla osoitteessawww.ssga.com ja 
yrityksen rekisteröidyssä toimipaikassa. Lisäksi ohjeellinen 
substanssiarvo on saatavilla Bloombergin, Telekursin ja Reutersin 
terminaaleista. Varojen ja velkojen erotteluSSGA SPDR ETFs Europe II plc on 

jakanut vastuut alarahastojensa kesken. Tämän seurauksena 
rahaston varojen ei pitäisi olla käytettävissä minkään muun SSGA 
SPDR ETFs Europe II plc:n alarahaston velkojen maksamiseen.

VerolainsäädäntöRahasto on Irlannin verolakien ja -määräysten alainen. 
Omasta asuinmaasta riippuen tämä saattaa olla mahdollista

Tällä rahastolla on toimilupa Irlannissa, ja sitä säätelee Irlannin keskuspankki. State Street Global Advisors Europe Limited on Irlannin keskuspankin 
hyväksymä yhtiö, jonka nimi on no. 49934. Nämä sijoittajan avaintiedot ovat oikein 31.1.2022.


