
Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u inzicht te geven in 
de aard en de risico's van beleggen in dit fonds. U wordt aangeraden deze te lezen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen om al dan niet te beleggen. 
Termen die hierin niet zijn gedefinieerd, zijn zoals gedefinieerd in het Prospectus.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (het "Fonds"), een subfonds van SSGA SPDR ETF's
Europe II plc (een ICBE-conform Exchange Traded Fund). Dit Fonds wordt beheerd door State Street Global Advisors Europe Limited. (ISIN 
IE00BCBJG560)

Doelstellingen en beleggingsbeleid

BeleggingsdoelstellingDe doelstelling van het Fonds is het volgen van de 
prestaties van kleine bedrijven in ontwikkelde aandelenmarkten wereldwijd.

Het Fonds houdt zich momenteel niet bezig met het uitlenen van effecten.

Aandeelhouders kunnen aandelen terugkopen op elke werkdag in het VK (met uitzondering 
van dagen waarop de relevante financiële markten gesloten zijn voor handel en/of de dag 
voorafgaand aan een dergelijke dag, op voorwaarde dat een lijst van dergelijke gesloten 
marktdagen voor het Fonds wordt gepubliceerd op www.ssga.com); en elke andere dag 
naar goeddunken van de Bestuurders (redelijk handelend), op voorwaarde dat 
Aandeelhouders van tevoren op de hoogte worden gesteld van dergelijke dagen.

BeleggingsbeleidHet Fonds streeft ernaar het rendement van de MSCI 
World Small Cap Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen.

Het Fonds is een indextrackingfonds (ook bekend als een passief 
beheerd fonds).

Het Fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de Index. Deze 
effecten omvatten aandelen van kleine bedrijven uit veel ontwikkelde markten. 
Aangezien het moeilijk kan zijn om alle effecten in de Index op een efficiënte manier 
te kopen, zal het Fonds bij zijn streven om het rendement van de Index te volgen een 
optimalisatiestrategie gebruiken om een   representatieve portefeuille op te 
bouwen. Bijgevolg zal het Fonds doorgaans slechts een subset houden van de 
effecten die in de Index zijn opgenomen.

Alle inkomsten die door het Fonds worden verdiend, worden behouden en weerspiegeld in 
een stijging van de waarde van de aandelen.

De aandelen van het Fonds zijn uitgegeven in Amerikaanse 

dollar. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie.

Indexbron: De fondsen of effecten waarnaar hierin wordt verwezen, worden niet 
gesponsord, onderschreven of gepromoot door MSCI, en MSCI is niet aansprakelijk 
met betrekking tot dergelijke fondsen of effecten of enige index waarop dergelijke 
fondsen of effecten zijn gebaseerd. Het prospectus en supplement bevatten een 
meer gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie die MSCI heeft met State 
Street Bank and Trust Company, via SSGA, en gerelateerde fondsen, evenals 
aanvullende disclaimers die van toepassing zijn op de MSCI-indexen. De MSCI-
indexen zijn het exclusieve eigendom van MSCI en mogen zonder toestemming van 
MSCI niet worden gereproduceerd of geëxtraheerd en voor andere doeleinden 
worden gebruikt. De MSCI-indexen worden geleverd zonder enige vorm van 
garantie.

Het Fonds kan financiële derivaten gebruiken (dat wil zeggen financiële 
contracten waarvan de prijzen afhankelijk zijn van een of meer onderliggende 
activa) om de portefeuille efficiënt te beheren.

Behalve in uitzonderlijke omstandigheden zal het Fonds over het algemeen 
alleen aandelen uitgeven en terugkopen aan bepaalde institutionele 
beleggers. Aandelen van het Fonds kunnen echter worden gekocht of verkocht 
via makelaars op een of meer beurzen. Het Fonds handelt op deze beurzen 
tegen marktprijzen die gedurende de dag kunnen fluctueren. Marktprijzen 
kunnen hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het Fonds.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico Hoger risico Hieronder volgen materiële risico's die relevant zijn voor het Fonds en die niet 
voldoende worden afgedekt door de risicocategorie.Potentieel lagere beloning Potentieel hogere beloning
Indexvolgrisico:De prestaties van het Fonds kunnen de Index mogelijk niet exact 
volgen. Dit kan het gevolg zijn van marktschommelingen, wijzigingen in de 
samenstelling van de Index, transactiekosten, de kosten voor het doorvoeren van 
wijzigingen in de portefeuille van het Fonds en andere kosten van het Fonds.

1 2 3 4 5 6 7

RisicodisclaimerDe bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf voor vermogensverlies 
of -winsten, maar voor hoe groot de stijgingen en dalingen van het rendement van het 
Fonds in het verleden zijn geweest.

Liquiditeitsrisico & ETF-liquiditeitsrisico:Het ontbreken van een marktrijpe markt of 

doorverkoopbeperkingen kunnen het vermogen van het Fonds om een   effect op een gunstig 

tijdstip of tegen een voordelige prijs of helemaal niet te verkopen, beperken. Illiquide effecten 

kunnen met korting worden verhandeld en kunnen van invloed zijn op het vermogen om tijdig aan 

aflossingen te voldoen. Als het Fonds belegt in niet-liquide effecten of niet in grote volumes handelt, 

kunnen de bied- en laatspreads groter worden, het Fonds kan worden blootgesteld aan een 

verhoogd waarderingsrisico en een verminderd handelsvermogen. Aandelen in het Fonds kunnen 

ook worden verhandeld tegen prijzen die wezenlijk verschillen van de laatst beschikbare NIW.

Een fonds waarvan het rendement bijvoorbeeld aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft 
gekend, zal in een hogere risicocategorie vallen, terwijl een fonds waarvan het rendement 
minder significante stijgingen en dalingen heeft gekend, in een lagere risicocategorie zal 
vallen.

De laagste categorie (dwz categorie 1) betekent niet dat een fonds een 
risicovrije belegging is.

Risico kleinere bedrijven:De effecten van kleine bedrijven kunnen volatieler zijn en 
minder vaak en in kleinere volumes worden verhandeld dan die van grotere 
bedrijven. Deze bedrijven hebben mogelijk beperkte productlijnen, markten of 
financiële middelen, kunnen concurrentiekracht missen en kunnen afhankelijk zijn 
van enkele belangrijke werknemers. Kleinere bedrijven hebben mogelijk een 
beperkte of geen track record van succes.

Aangezien de risicocategorie van het Fonds is berekend op basis van historische gegevens, is 

dit mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.

De weergegeven risicocategorie van het Fonds is niet gegarandeerd en kan in de toekomst 
veranderen.

Waarom valt dit Fonds in deze categorie?Het Fonds bevindt zich in risicocategorie 6, 
aangezien het rendement in het verleden zeer hoge stijgingen en dalingen heeft gekend.

Raadpleeg het Prospectus voor volledige informatie over de risico's die aan 
dit Fonds zijn verbonden.
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kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerskosten van het Fonds te 
betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten 
verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De getoonde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige 
gevallen betaalt u mogelijk minder – u kunt dit navragen bij uw financieel adviseur of 
distributeur.

In- en uitstapvergoedingen zijn niet van toepassing op beleggers die aandelen van 
het Fonds op beurzen kopen/verkopen, maar deze beleggers zullen dit doen tegen 
marktprijzen en kunnen onderhevig zijn aan makelaarskosten en/of andere kosten.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Toegangsprijs

Uitstapkosten

geen

geen
Het hier getoonde cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor 
het jaar eindigend in december 2021. Het is exclusief:Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het wordt 

belegd (instapvergoeding) of voordat de opbrengsten van uw belegging worden 
uitbetaald (uitstapvergoeding). B Portefeuilletransactiekosten, behalve in het geval van instap-/uitstapvergoedingen die door 

het Fonds worden betaald bij het kopen of verkopen van deelbewijzen in een ander fonds
Kosten die in de loop van een jaar aan het Fonds worden onttrokken

Lopende kosten

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

0,45% Voor meer informatie over kosten verwijzen wij u naar het hoofdstuk 
"Vergoedingen en kosten" van het prospectus en het Fondssupplement.

geen

Prestaties uit het verleden

procent
In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige resultaten.30
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De hier getoonde in het verleden behaalde resultaten houden rekening met alle lasten en kosten. 

De instap-/uitstapvergoedingen zijn uitgesloten van de berekening van de in het verleden behaalde 

resultaten.

Het fonds is in november 2013 gelanceerd.
De Class Acc-aandelen zijn geïntroduceerd in november 2013. In het verleden behaalde 
resultaten zijn berekend in Amerikaanse dollar en worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering in de intrinsieke waarde van het Fonds aan het einde van elk jaar.

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) Q
Inhoudsopgave

Praktische informatie

BewaarderState Street Custodial Services (Ierland) Limited. impact hebben op uw beleggingen. Raadpleeg voor meer informatie een 
belastingadviseur.Verdere informatieExemplaren van het prospectus, de supplementen, 

details van de portefeuille van het Fonds en de laatste jaar- en 
halfjaarverslagen opgesteld voor SSGA SPDR ETFs Europe II plc kunnen 
gratis worden verkregen bij de Administrateur of online op
www.ssga.com. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels.

AansprakelijkheidsverklaringState Street Global Advisors Europe Limited kan 
aansprakelijk worden gesteld voor elke verklaring in dit document die misleidend, 
incorrect of niet in overeenstemming met de relevante delen van het Prospectus is.

BeloningsbeleidDetails van het actuele beloningsbeleid van SSGA 
SPDR ETFs Europe II plc zijn verkrijgbaar bij:
www.ssga.com. Papieren exemplaren zijn op aanvraag gratis 
verkrijgbaar.

Schakelen tussen subfondsenAandeelhouders hebben geen specifiek recht 
om aandelen van het Fonds om te zetten in aandelen van een ander subfonds 
van SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Conversie kan alleen worden uitgevoerd 
door de belegger die de aandelen van het Fonds verkoopt/inwisselt en 
aandelen van een ander subfonds van SSGA SPDR ETFs Europe II plc koopt/
inschrijft. Gedetailleerde informatie over hoe u tussen compartimenten kunt 
wisselen, vindt u in het gedeelte 'Aankoop- en verkoopinformatie - Conversies' 
van het prospectus.

Publicatie over nettovermogenswaarderingDe intrinsieke waarde en indicatieve 
intrinsieke waarde per aandeel is beschikbaar opwww.ssga.com en op de 
maatschappelijke zetel van de vennootschap. Daarnaast is de indicatieve intrinsieke 
waarde beschikbaar via Bloomberg, Telekurs en Reuters terminals.

Scheiding van activa en passivaSSGA SPDR ETFs Europe II plc heeft 
gescheiden aansprakelijkheid tussen zijn subfondsen. Bijgevolg zouden de 
activa van het Fonds niet beschikbaar moeten zijn om de schulden van enig 
ander subfonds van SSGA SPDR ETFs Europe II plc te betalen.

BelastingwetgevingHet Fonds is onderworpen aan de belastingwetten en 
-regelgeving van Ierland. Afhankelijk van uw eigen land van verblijf kan dit:

Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. State Street Global Advisors Europe Limited is een bedrijf dat is 
goedgekeurd door de Central Bank of Ireland, onder nr. 49934. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 31 januari 2022.


