
Kulcsfontosságú befektetői információk

Ez a dokumentum kiemelt befektetői információkat tartalmaz erről az alapról. Ez nem marketing anyag. Az információk megadását törvény írja elő, hogy 
segítsen megérteni az alapba történő befektetés természetét és kockázatait. Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy megalapozott döntést hozhasson a 
befektetésről. Az itt nem meghatározott fogalmak a Tájékoztatóban meghatározottak.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (az "alap"), az SSGA SPDR ETF-ek részalapja
Europe II plc (ÁÉKBV-kompatibilis tőzsdén kereskedett alap). Ezt az alapot a State Street Global Advisors Europe Limited kezeli. (ISIN 
IE00BCBJG560)

Célok és befektetési politika

Befektetési célAz Alap célja, hogy nyomon kövesse a kis méretű 
vállalatok teljesítményét a fejlett részvénypiacokon világszerte.

Az Alap jelenleg nem folytat értékpapír-kölcsönzést.

A részvényesek az Egyesült Királyság bármely munkanapján visszaválthatják a 
befektetési jegyeket (kivéve azokat a napokat, amelyeken az érintett pénzügyi 
piacok üzleti zárva vannak, és/vagy bármely ilyen napot megelőző napon, 
feltéve, hogy az ilyen zárt piaci napok listáját az Alap számára közzéteszik 
www.ssga.com); és bármely más nap az Igazgatók belátása szerint (ésszerűen 
jár el), feltéve, hogy a Részvényeseket minden ilyen napról előre értesítik.

Befektetési politikaAz Alap igyekszik a lehető legpontosabban nyomon 
követni az MSCI World Small Cap Index (a "Index") teljesítményét.

Az Alap egy indexkövető alap (más néven passzívan kezelt alap).

Az Alap elsősorban az Indexben szereplő értékpapírokba fektet be. Ezek az 
értékpapírok kis méretű vállalatok részvényeit tartalmazzák majd számos 
fejlett piacról. Mivel nehéz lehet az Indexben szereplő összes értékpapír 
hatékony vásárlása, az Index teljesítményének nyomon követése során az Alap 
optimalizálási stratégiát alkalmaz egy reprezentatív portfólió felépítéséhez. 
Következésképpen az Alap jellemzően az Indexben szereplő értékpapírok egy 
részhalmazát fogja tartani.

Az Alap által megszerzett bármely bevétel megmarad, és a befektetési jegyek 
értékének növekedésében tükröződik.

Az Alap részvényeit amerikai dollárban bocsátják ki. További 

információkért tekintse meg a Tájékoztatót.

Index forrása: Az itt említett alapokat vagy értékpapírokat az MSCI nem 
szponzorálja, nem támogatja vagy reklámozza, és az MSCI nem vállal 
felelősséget semmilyen ilyen alapért vagy értékpapírért, illetve az ilyen alapok 
vagy értékpapírok alapjául szolgáló indexekért. A tájékoztató és a kiegészítés 
részletesebb leírást tartalmaz az MSCI-nek a State Street Bankkal és a Trust 
Company-val az SSGA-n és a kapcsolódó alapokon keresztül fennálló 
korlátozott kapcsolatáról, valamint az MSCI-indexekre vonatkozó további 
felelősségkizárásokat. Az MSCI indexek az MSCI kizárólagos tulajdonát képezik, 
és az MSCI beleegyezése nélkül nem reprodukálhatók, kinyerhetők és 
semmilyen más célra nem használhatók fel. Az MSCI indexeket mindenféle 
garancia nélkül biztosítjuk.

Az Alap a portfólió hatékony kezelése érdekében származékos pénzügyi 
eszközöket (vagyis olyan pénzügyi szerződéseket, amelyek ára egy vagy 
több mögöttes eszköztől függ) alkalmazhat.

A kivételes körülményektől eltekintve az Alap általában csak bizonyos 
intézményi befektetőknek bocsát ki és vált vissza részvényeket. Az Alap 
részvényei azonban egy vagy több tőzsdén brókereken keresztül 
vásárolhatók vagy értékesíthetők. Az Alap ezeken a tőzsdéken piaci 
árakon kereskedik, amelyek a nap folyamán ingadozhatnak. A piaci árak 
nagyobbak vagy kisebbek lehetnek, mint az Alap napi nettó eszközértéke.

Kockázat és jutalom profil

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat
Az alábbiakban az Alapra vonatkozó lényeges kockázatok szerepelnek, amelyeket a 
kockázati kategória nem fed le megfelelően.

Potenciálisan alacsonyabb jutalom Potenciálisan magasabb jutalom
Indexkövetési kockázat:Előfordulhat, hogy az Alap teljesítménye nem követi 
pontosan az Indexet. Ez a piaci ingadozásokból, az Index összetételének 
változásából, a tranzakciós költségekből, az Alap portfóliójának módosításának 
költségeiből és az Alap egyéb kiadásaiból adódhat.
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Kockázati nyilatkozatA fenti kockázati kategória nem a tőkeveszteséget vagy 
-nyereséget méri, hanem azt, hogy az Alap hozamának emelkedése és csökkenése 
mennyire volt történelmileg jelentős.

Likviditási kockázat és ETF likviditási kockázat:A kész piac hiánya vagy a 
viszonteladási korlátozások korlátozhatják az Alap azon képességét, hogy egy 
értékpapírt előnyös időpontban vagy áron, vagy egyáltalán eladjon. Az illikvid 
értékpapírok diszkonttal kereskedhetnek, és befolyásolhatják a visszaváltások 
időben történő teljesítését. Ha az Alap nem likvid értékpapírokba fektet be, vagy nem 
kereskedik nagy mennyiségben, az ajánlati felárak kiszélesedhetnek, az Alap 
megnövekedett értékelési kockázatnak és csökkent kereskedési képességnek lehet 
kitéve. Az Alap befektetési jegyei az utolsó elérhető NAV-tól lényegesen eltérő áron is 
kereskedhetnek.

Például egy alap, amelynek hozama jelentős emelkedést és zuhanást tapasztalt, 
magasabb kockázati kategóriába tartozik, míg az az alap, amelynek hozama 
kevésbé jelentős emelkedést és esést tapasztal, alacsonyabb kockázati kategóriába 
tartozik.

A legalacsonyabb kategória (azaz 1. kategória) nem jelenti azt, hogy egy alap 
kockázatmentes befektetés.

Kisebb cégek kockázata:A kisvállalatok értékpapírjai volatilisabbak lehetnek, és ritkábban 
és kisebb mennyiségben kereskedhetnek, mint a nagyobb vállalatoké. Előfordulhat, hogy 
ezek a vállalatok korlátozott termékvonalakkal, piacokkal vagy pénzügyi forrásokkal 
rendelkeznek, nem rendelkeznek versenyképességgel, és néhány kulcsfontosságú 
alkalmazotttól függhetnek. Előfordulhat, hogy a kisebb cégek csak korlátozottan vagy 
egyáltalán nem értenek el sikereket.

Mivel az Alap kockázati kategóriáját múltbeli adatok alapján számították ki, 
előfordulhat, hogy ez nem jelzi megbízhatóan az Alap jövőbeli kockázati 
profilját.

Az Alap bemutatott kockázati kategóriája nem garantált, és a 
jövőben változhat.

Miért tartozik ez az alap ebbe a kategóriába?Az Alap a 6. kockázati kategóriába tartozik, 
mivel hozama történelmileg nagyon magas emelkedést és zuhanást ért el.

Kérjük, tekintse meg a Tájékoztatót az Alappal kapcsolatos kockázatok 
részletes ismertetéséhez.
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Díjak

Az Ön által fizetett díjak az Alap működési költségeinek kifizetésére szolgálnak, 
beleértve a marketing és terjesztés költségeit is. Ezek a díjak csökkentik 
befektetésének potenciális növekedését.

A feltüntetett belépési és visszaváltási díjak maximális értékek. Bizonyos esetekben 
előfordulhat, hogy kevesebbet fizet – ezt pénzügyi tanácsadójától vagy 
forgalmazójától tudhatja meg.

A jegyzési és visszaváltási díjak nem vonatkoznak az Alap részvényeit 
tőzsdén vásároló/eladó befektetőkre, de ezek a befektetők ezt piaci 
áron teszik, és brókeri díjak és/vagy egyéb díjak vonatkozhatnak 
rájuk.

A befektetés előtt vagy után felszámított egyszeri díjak

Belépődíj

Kilépési díj

egyik sem

egyik sem

Az itt látható folyó költségek a 2021 decemberével végződő év 
költségein alapulnak. Nem tartalmazza a következőket:Ez a maximális összeg, amelyet a befektetés (belépési díj) vagy a 

befektetésből származó bevétel kifizetése (kiváltási díj) előtt ki lehet 
venni a pénzéből. b Portfólió tranzakciós költségek, kivéve az Alap által egy másik alap befektetési 

jegyeinek vásárlásakor vagy eladásakor fizetett belépési/kiváltási díjat
Az alapból egy éven keresztül levont díjak

Folyamatos töltés

Az alapból bizonyos meghatározott feltételek mellett levont díjak

Teljesítménydíj

0,45% A díjakkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a 
tájékoztató és az Alap mellékletének „Díjak és költségek” című részét.

egyik sem

Múltbeli teljesítmény

százalék
A múltbeli teljesítmény nem iránymutató a jövőbeli eredményekhez.30
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Az itt látható múltbeli teljesítmény az összes díjat és költséget figyelembe 
veszi. A jegyzési/kiváltási díjak nem szerepelnek a múltbeli teljesítmény 
számításában.

Az alap 2013 novemberében indult.
Az Acc osztályú Részvényeket 2013 novemberében bocsátották forgalomba. A 
múltbeli teljesítményt amerikai dollárban számították ki, és az Alap nettó 
eszközértékének százalékos változásában fejezik ki minden év végén.

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) KIndex

Gyakorlati információk

LetéteményesState Street Custodial Services (Ireland) Limited. hatással van befektetéseire. További részletekért forduljon 
adótanácsadóhoz.További információA tájékoztató, kiegészítései, az Alap portfóliójának 

részletei, valamint az SSGA SPDR ETFs Europe II plc számára készített 
legfrissebb éves és féléves jelentések másolatai ingyenesen 
beszerezhetők az Adminisztrátortól vagy online a címen.www.ssga.com. 
Ezek a dokumentumok angol nyelven érhetők el.

Felelősségi nyilatkozatA State Street Global Advisors Europe Limited felelősségre 
vonható a jelen dokumentumban szereplő bármely olyan kijelentésért, amely 
félrevezető, pontatlan vagy nem egyeztethető össze a Tájékoztató vonatkozó 
részeivel.

Javadalmazási politikaAz SSGA SPDR ETFs Europe II plc naprakész 
javadalmazási politikájának részletei a következő címen érhetők el:
www.ssga.com. Papírmásolat kérésre ingyenesen elérhető.

Váltás a Részalapok közöttA részvénytulajdonosoknak nincs külön 
joguk az Alap részvényeit az SSGA SPDR ETFs Europe II plc egy másik 
részalapjának részvényeire váltani. Az átváltás csak úgy valósítható meg, 
ha a befektető eladja/visszaváltja az Alap befektetési jegyeit, és 
megvásárolja/lejegyzi az SSGA SPDR ETFs Europe II plc egy másik 
részalapjának részvényeit. A részalapok közötti váltással kapcsolatos 
részletes információk a tájékoztató „Vásárlási és eladási információk – 
Konverziók” című részében találhatók.

Nettó eszközértékelési kiadványA nettó eszközérték és az egy 
részvényre jutó indikatív nettó eszközérték a következő címen érhető el
www.ssga.com és a cég székhelyén. Ezenkívül az indikatív nettó 
eszközérték elérhető a Bloomberg, a Telekurs és a Reuters terminálokon 
keresztül. Eszközök és források elkülönítéseAz SSGA SPDR ETFs Europe II plc 

elkülönítette a felelősséget részalapjai között. Következésképpen az Alap 
eszközei nem állhatnak rendelkezésre az SSGA SPDR ETFs Europe II plc 
bármely más részalapjának adósságainak kifizetésére.

AdójogszabályokAz alapra Írország adótörvényei és szabályozásai 
vonatkoznak. A lakóhely szerinti országtól függően ez előfordulhat

Ezt az alapot Írországban engedélyezték, és az Írországi Központi Bank szabályozza. A State Street Global Advisors Europe Limited az Írországi Központi Bank 
(Central Bank of Ireland) által jóváhagyott társaság. 49934. Ez a kiemelt befektetői információ 2022. január 31-én pontos.


