
Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å 
hjelpe deg å forstå arten og risikoen ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese den slik at du kan ta en informert beslutning om hvorvidt du skal 
investere. Vilkår som ikke er definert her, er som definert i prospektet.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF ("fondet"), et underfond av SSGA SPDR ETFer
Europe II plc (et UCITS-kompatibelt Exchange Traded Fund). Dette fondet forvaltes av State Street Global Advisors Europe Limited. 
(ISIN IE00BCBJG560)

Mål og investeringspolitikk

InvesteringsmålMålet med fondet er å spore resultatene til små 
selskaper i utviklede aksjemarkeder globalt.

Fondet driver for tiden ikke med verdipapirutlån.

Andelseiere kan løse inn aksjer på enhver britisk virkedag (bortsett 
fra dager da relevante finansmarkeder er stengt for virksomhet og/
eller dagen før en slik dag, forutsatt at en liste over slike lukkede 
markedsdager vil bli publisert for fondet på www.ssga.com); og 
enhver annen dag etter styrets skjønn (ved å handle rimelig) 
forutsatt at andelseierne varsles på forhånd om slike dager.

InvesteringspolitikkFondet søker å følge utviklingen til MSCI World 
Small Cap Index ("indeksen") så tett som mulig.

Fondet er et indekssporingsfond (også kjent som et passivt 
forvaltet fond).

Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer som er inkludert i indeksen. 
Disse verdipapirene vil inkludere aksjer fra små selskaper fra mange 
utviklede markeder. Siden det kan være vanskelig å kjøpe alle 
verdipapirer i indeksen effektivt, vil fondet bruke en 
optimaliseringsstrategi for å bygge en representativ portefølje i forsøket 
på å spore indeksens ytelse. Følgelig vil fondet vanligvis bare inneha et 
undersett av verdipapirene som er inkludert i indeksen.

Eventuelle inntekter opptjent av fondet vil beholdes og gjenspeiles i 
en økning i verdien av aksjene.

Fondets andeler er utstedt i amerikanske dollar. Se 

prospektet for mer informasjon.

Indekskilde: Fondene eller verdipapirene det refereres til her er ikke 
sponset, støttet eller promotert av MSCI, og MSCI har ikke noe 
ansvar med hensyn til slike fond eller verdipapirer eller indekser som 
slike fond eller verdipapirer er basert på. Prospektet og tillegget 
inneholder en mer detaljert beskrivelse av det begrensede forholdet 
MSCI har til State Street Bank and Trust Company, gjennom SSGA, og 
relaterte fond, samt ytterligere ansvarsfraskrivelser som gjelder for 
MSCI-indeksene. MSCI-indeksene er MSCIs eksklusive eiendom og 
kan ikke reproduseres eller trekkes ut og brukes til andre formål 
uten MSCIs samtykke. MSCI-indeksene leveres uten noen form for 
garantier.

Fondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter (det vil si 
finansielle kontrakter hvis pris er avhengig av en eller flere 
underliggende aktiva) for å forvalte porteføljen effektivt.

Med unntak av unntaksvis vil fondet vanligvis bare utstede og 
innløse andeler til visse institusjonelle investorer. Imidlertid kan 
andeler i fondet kjøpes eller selges gjennom meglere på en eller 
flere børser. Fondet handler på disse børsene til markedspriser som 
kan svinge gjennom dagen. Markedsprisene kan være større eller 
mindre enn fondets daglige netto aktivaverdi.

Risiko- og belønningsprofil

Lavere risiko Høyere risiko Følgende er vesentlige risikoer som er relevante for fondet som ikke er 
tilstrekkelig fanget opp av risikokategorien.Potensielt lavere belønning Potensielt høyere belønning
Indekssporingsrisiko:Fondets ytelse følger kanskje ikke indeksen 
nøyaktig. Dette kan skyldes markedssvingninger, endringer i 
sammensetningen av indeksen, transaksjonskostnader, kostnader ved å 
gjøre endringer i fondets portefølje og andre fondutgifter.
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Ansvarsfraskrivelse for risikoRisikokategorien ovenfor er ikke et mål på 
kapitaltap eller -gevinster, men på hvor betydelige økninger og fall i fondets 
avkastning har vært historisk.

Likviditetsrisiko og ETF-likviditetsrisiko:Mangel på et klart markeds- eller 
videresalgsrestriksjoner kan begrense fondets mulighet til å selge et 
verdipapir til et fordelaktig tidspunkt eller pris eller i det hele tatt. Illikvide 
verdipapirer kan handles med rabatt og kan påvirke evnen til å møte 
innløsninger til rett tid. Der fondet investerer i illikvide verdipapirer eller ikke 
handler i store volumer, kan spredningene i budet øke, fondet kan bli utsatt 
for økt verdsettelsesrisiko og redusert handleevne. Andeler i fondet kan også 
handles til priser som er vesentlig forskjellige fra siste tilgjengelige NAV.

For eksempel vil et fond hvis avkastning har opplevd betydelige 
stigninger og fall, være i en høyere risikokategori, mens et fond hvis 
avkastning har opplevd mindre betydelige stigninger og fall vil være i en 
lavere risikokategori.

Den laveste kategorien (dvs. kategori 1) betyr ikke at et fond er en 
risikofri investering.

Mindre selskapers risiko:Små selskapers verdipapirer kan være 
mer volatile og handles sjeldnere og i mindre volum enn større 
selskapers. Disse selskapene kan ha begrensede produktlinjer, 
markeder eller finansielle ressurser, kan mangle konkurransekraft 
og kan være avhengig av noen få nøkkelmedarbeidere. Mindre 
selskaper kan ha begrenset eller ingen suksess.

Siden fondets risikokategori er beregnet ved hjelp av historiske data, er 
det kanskje ikke en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil.

Fondets risikokategori som vises er ikke garantert og kan endres i 
fremtiden.

Hvorfor er dette fondet i denne kategorien?Fondet er i risikokategori 6 
ettersom avkastningen har opplevd svært høye stigninger og fall historisk.

Vennligst se prospektet for fullstendige detaljer om risikoene 
forbundet med dette fondet.
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Avgifter

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, 
inkludert kostnadene ved markedsføring og distribusjon. Disse kostnadene 
reduserer den potensielle veksten av investeringen din.

Start- og utgangsgebyrene som vises er maksimumstall. I noen tilfeller 
kan du betale mindre – dette kan du finne ut av din økonomiske rådgiver 
eller distributør.

Inn- og utgangsgebyrer gjelder ikke for investorer som kjøper/selger 
andeler i fondet på børser, men disse investorene vil gjøre det til 
markedspriser og kan bli underlagt megleravgifter og/eller andre 
gebyrer.

Engangsgebyrer tatt før eller etter du investerer

Inngangsgebyr

Utgangsavgift

ingen

ingen
Tallet for løpende gebyrer som vises her er basert på utgifter for året som 
slutter i desember 2021. Det inkluderer ikke:Dette er det maksimale beløpet som kan tas ut av pengene dine før de 

investeres (inngangsgebyr) eller før utbyttet av investeringen din utbetales 
(utgangsgebyr). b Porteføljetransaksjonskostnader, unntatt i tilfelle av et inngangs-/

utgangsgebyr betalt av fondet ved kjøp eller salg av andeler i et annet 
fondGebyrer tatt fra fondet over et år

Løpende belastning

Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke forhold

Resultathonorar

0,45 % For mer informasjon om gebyrer, se delen "Gebyrer og utgifter" i 
prospektet og fondstillegget.

ingen

Tidligere ytelse

prosent
Tidligere resultater er ikke en veiledning for fremtidige resultater.30
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Tidligere resultater vist her tar hensyn til alle kostnader og 
kostnader. Start-/uttaksgebyrene er ekskludert fra beregningen av 
tidligere resultater.

Fondet ble lansert i november 2013.
Klasse Acc-andelene ble lansert i november 2013. Tidligere resultater 
er beregnet i amerikanske dollar og er uttrykt som en prosentvis 
endring i fondets netto aktivaverdi ved hvert årsslutt.

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) QIndeks

Praktisk informasjon

DepositarState Street Custodial Services (Ireland) Limited. ha innvirkning på investeringene dine. For ytterligere detaljer bør du 
konsultere en skatterådgiver.Mer informasjonKopier av prospektet, dets tillegg, detaljer om 

fondets portefølje og de siste års- og halvårsrapportene utarbeidet 
for SSGA SPDR ETFs Europe II plc kan fås gratis fra administratoren 
eller online påwww.ssga.com. Disse dokumentene er tilgjengelige 
på engelsk.

AnsvarserklæringState Street Global Advisors Europe Limited kan 
holdes ansvarlig for enhver uttalelse i dette dokumentet som er 
villedende, unøyaktig eller inkonsistent med de relevante delene av 
prospektet.

BelønningspolitikkDetaljer om den oppdaterte avlønningspolitikken til 
SSGA SPDR ETFs Europe II plc er tilgjengelig fra
www.ssga.com. Papirkopier er tilgjengelig gratis på 
forespørsel.

Bytte mellom underfondAndelseiere har ingen spesifikk rett til å 
konvertere andeler i fondet til andeler i et annet underfond av SSGA 
SPDR ETFs Europe II plc. Konvertering kan kun utføres ved at 
investor selger/innløser andelene i fondet og kjøper/tegner andeler 
i et annet underfond av SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Detaljert 
informasjon om hvordan du bytter mellom underfond er gitt i delen 
"Kjøps- og salgsinformasjon - Konverteringer" i prospektet.

Netto Asset Valuation PublicationEgenkapitalverdien og veiledende 
nettoformuen per aksje er tilgjengelig påwww.ssga.com og på 
selskapets forretningskontor. I tillegg er den veiledende netto 
aktivaverdien tilgjengelig via Bloomberg, Telekurs og Reuters 
terminaler. Segregering av eiendeler og gjeldSSGA SPDR ETFs Europe II plc har 

adskilt ansvar mellom underfondene sine. Som en konsekvens bør 
ikke fondets aktiva være tilgjengelig for å betale gjelden til andre 
underfond av SSGA SPDR ETFs Europe II plc.

SkattelovgivningenFondet er underlagt skattelover og -forskrifter i 
Irland. Avhengig av ditt eget bostedsland kan dette

Dette fondet er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland. State Street Global Advisors Europe Limited er et selskap godkjent av Central 
Bank of Ireland, under nr. 49934. Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 31. januar 2022.


