
Kluczowe informacje dla inwestorów

Ten dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów na temat tego funduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci 
zrozumieć charakter i ryzyko związane z inwestowaniem w ten fundusz. Zalecamy przeczytanie go, aby móc podjąć świadomą decyzję o tym, czy zainwestować. Terminy 
niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie zdefiniowane w Prospekcie.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF („Fundusz”), subfundusz SSGA SPDR ETF
Europe II plc (fundusz giełdowy zgodny z UCITS). Fundusz ten jest zarządzany przez State Street Global Advisors Europe Limited. 
(ISIN IE00BCBJG560)

Cele i polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjnyCelem Funduszu jest śledzenie wyników małych 
spółek na rozwiniętych rynkach akcji na całym świecie.

Fundusz nie udziela obecnie pożyczek papierów wartościowych.

Akcjonariusze mogą umorzyć tytuły uczestnictwa w dowolnym dniu roboczym w 
Wielkiej Brytanii (innym niż dni, w których odpowiednie rynki finansowe są zamknięte 
dla działalności i/lub dzień poprzedzający taki dzień, pod warunkiem, że lista takich 
zamkniętych dni rynkowych zostanie opublikowana dla Funduszu w dniu 
www.ssga.com); oraz w każdy inny dzień według uznania Dyrektorów (działając 
rozsądnie), pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia Akcjonariuszy o takich 
dniach.

Polityka inwestycyjnaFundusz stara się jak najdokładniej śledzić 
wyniki indeksu MSCI World Small Cap Index („Indeks”).

Fundusz jest funduszem śledzącym indeksy (znanym również jako fundusz 
zarządzany pasywnie).

Fundusz inwestuje głównie w papiery wartościowe zawarte w Indeksie. Te 
papiery wartościowe będą obejmować akcje małych spółek z wielu rynków 
rozwiniętych. Ponieważ skuteczne nabycie wszystkich papierów wartościowych 
z Indeksu może być trudne, dążąc do śledzenia wyników Indeksu, Fundusz 
zastosuje strategię optymalizacji w celu zbudowania reprezentatywnego 
portfela. W związku z tym Fundusz zazwyczaj będzie posiadał tylko podzbiór 
papierów wartościowych uwzględnionych w Indeksie.

Wszelkie dochody uzyskane przez Fundusz zostaną zatrzymane i odzwierciedlone we 
wzroście wartości jednostek uczestnictwa.

Akcje Funduszu są emitowane w dolarach amerykańskich. 

Więcej informacji można znaleźć w Prospekcie.

Źródło indeksu: Fundusze lub papiery wartościowe, o których mowa w 
niniejszym dokumencie, nie są sponsorowane, wspierane ani promowane 
przez MSCI, a MSCI nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do 
takich funduszy lub papierów wartościowych ani żadnego indeksu, na którym 
takie fundusze lub papiery wartościowe są oparte. Prospekt i suplement 
zawierają bardziej szczegółowy opis ograniczonej relacji, jaką MSCI ma z State 
Street Bank and Trust Company za pośrednictwem SSGA i powiązanych 
funduszy, a także dodatkowe zastrzeżenia dotyczące indeksów MSCI. Indeksy 
MSCI są wyłączną własnością MSCI i nie mogą być powielane, wyodrębniane i 
wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów bez zgody MSCI. Indeksy MSCI 
są dostarczane bez jakichkolwiek gwarancji.

Fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne (tj. kontrakty 
finansowe, których ceny zależą od jednego lub większej liczby aktywów 
bazowych) w celu efektywnego zarządzania portfelem.

Poza wyjątkowymi okolicznościami Fundusz będzie na ogół emitować i odkupywać 
akcje tylko niektórym inwestorom instytucjonalnym. Jednakże tytuły uczestnictwa 
Funduszu mogą być kupowane lub sprzedawane za pośrednictwem brokerów na 
jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych. Fundusz prowadzi transakcje na 
tych giełdach po cenach rynkowych, które mogą ulegać wahaniom w ciągu dnia. 
Ceny rynkowe mogą być wyższe lub niższe niż dzienna wartość aktywów netto 
Funduszu.

Profil ryzyka i korzyści

Mniejsze ryzyko Wyższe ryzyko Poniżej przedstawiono istotne ryzyka istotne dla Funduszu, które nie są 
odpowiednio ujęte w kategorii ryzyka.Potencjalnie niższa nagroda Potencjalnie wyższa nagroda
Ryzyko śledzenia indeksu:Wyniki Funduszu mogą nie odzwierciedlać 
dokładnie Indeksu. Może to wynikać z wahań rynkowych, zmian w 
składzie Indeksu, kosztów transakcyjnych, kosztów wprowadzania zmian 
w portfelu Funduszu oraz innych wydatków Funduszu.
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Wyłączenie odpowiedzialności za ryzykoPowyższa kategoria ryzyka nie jest miarą 
strat lub zysków kapitałowych, ale tego, jak znaczące były w przeszłości wzrosty i 
spadki zwrotu Funduszu.

Ryzyko płynności i ryzyko płynności ETF:Brak gotowego rynku lub ograniczeń 
odsprzedaży może ograniczyć zdolność Funduszu do sprzedaży papierów wartościowych w 
dogodnym terminie lub cenie lub w ogóle. Niepłynne papiery wartościowe mogą być 
sprzedawane z dyskontem i mogą wpływać na zdolność terminowej realizacji umorzeń. W 
przypadku, gdy Fundusz inwestuje w niepłynne papiery wartościowe lub nie prowadzi 
obrotu dużymi wolumenami, spready ofert kupna mogą się poszerzyć, Fundusz może być 
narażony na zwiększone ryzyko wyceny i ograniczoną zdolność do obrotu. Tytuły 
uczestnictwa w Funduszu mogą również być przedmiotem obrotu po cenach znacznie 
różniących się od ostatniej dostępnej NAV.

Na przykład fundusz, którego zwrot odnotował znaczne wzrosty i spadki, 
będzie należał do kategorii wyższego ryzyka, podczas gdy fundusz, którego 
zwrot odnotował mniej znaczące wzrosty i spadki, będzie należał do kategorii 
niższego ryzyka.

Najniższa kategoria (tj. kategoria 1) nie oznacza, że   fundusz jest 
inwestycją wolną od ryzyka.

Ryzyko mniejszych firm:Papiery wartościowe małych firm mogą charakteryzować 
się większą zmiennością i być przedmiotem obrotu rzadziej iw mniejszych ilościach 
niż papiery wartościowe większych firm. Firmy te mogą mieć ograniczone linie 
produktów, rynki lub zasoby finansowe, mogą nie mieć siły konkurencyjnej i mogą 
zależeć od kilku kluczowych pracowników. Mniejsze firmy mogą mieć ograniczoną 
historię sukcesu lub nie mieć jej wcale.

Ponieważ kategoria ryzyka Funduszu została obliczona na podstawie danych 
historycznych, może nie być wiarygodnym wyznacznikiem przyszłego profilu ryzyka 
Funduszu.

Pokazana kategoria ryzyka Funduszu nie jest gwarantowana i może ulec zmianie w 
przyszłości.

Dlaczego ten fundusz jest w tej kategorii?Fundusz znajduje się w kategorii ryzyka 6, 
ponieważ jego zwrot odnotował w przeszłości bardzo wysokie wzrosty i spadki.

Szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z tym Funduszem 
można znaleźć w Prospekcie.

Przetłumaczone: angielski - polski - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/pl/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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Opłaty

Opłaty, które wnosisz służą do pokrycia kosztów prowadzenia 
Funduszu, w tym kosztów marketingu i dystrybucji. Opłaty te 
zmniejszają potencjalny wzrost Twojej inwestycji.

Podane opłaty za wejście i wyjście są maksymalnymi kwotami. W niektórych przypadkach 
możesz zapłacić mniej – możesz dowiedzieć się o tym od swojego doradcy finansowego lub 
dystrybutora.

Opłaty wejścia i wyjścia nie mają zastosowania do inwestorów kupujących/
sprzedających tytuły uczestnictwa Funduszu na giełdach, ale inwestorzy ci 
zrobią to po cenach rynkowych i mogą podlegać opłatom maklerskim i/lub 
innym opłatom.

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za wejście

Zakończ opłatę

Żaden

Żaden
Przedstawiona tutaj kwota opłat bieżących opiera się na wydatkach za rok 
kończący się w grudniu 2021 r. Nie obejmuje:Jest to maksymalna kwota, która może zostać pobrana z Twoich pieniędzy przed ich 

zainwestowaniem (opłata za wejście) lub przed wypłaceniem wpływów z Twojej inwestycji 
(opłata za wyjście). b Koszty transakcji portfelowych, z wyjątkiem opłaty za wejście/wyjście uiszczanej 

przez Fundusz przy kupnie lub sprzedaży jednostek w innym funduszu
Opłaty pobierane z Funduszu przez ponad rok

Opłata w toku

Opłaty pobierane z Funduszu pod pewnymi określonymi warunkami

Opłata za występ

0,45% Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w sekcji „Opłaty i 
wydatki” prospektu emisyjnego i dodatku do Funduszu.

Żaden

Dotychczasowe dokonania

procent
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią przewodnika po przyszłych wynikach.30
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Przedstawione tutaj wyniki w przeszłości uwzględniają wszystkie opłaty i 
koszty. Opłaty za wjazd/wyjazd są wyłączone z kalkulacji wyników osiągniętych 
w przeszłości.

Fundusz został uruchomiony w listopadzie 2013 roku.
Tytuły uczestnictwa klasy Acc zostały wprowadzone na rynek w listopadzie 2013 r. 
Wyniki historyczne zostały obliczone w dolarach amerykańskich i wyrażone jako 
procentowa zmiana wartości aktywów netto Funduszu na koniec każdego roku.

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

Praktyczne informacje

DepozytariuszUsługi powiernicze State Street (Irlandia) Limited. mieć wpływ na Twoje inwestycje. W celu uzyskania dalszych szczegółów należy skonsultować się z 

doradcą podatkowym.Dalsza informacjaKopie prospektu, jego uzupełnień, szczegóły dotyczące 
portfela Funduszu oraz najnowsze raporty roczne i półroczne 
przygotowane dla SSGA SPDR ETFs Europe II plc można uzyskać 
bezpłatnie od Administratora lub online pod adresemwww.ssga.com. 
Dokumenty te są dostępne w języku angielskim.

Oświadczenie o odpowiedzialnościState Street Global Advisors Europe Limited może 
zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym 
dokumencie, które wprowadzają w błąd, są niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi 
częściami Prospektu.

Polityka wynagrodzeńSzczegółowe informacje na temat aktualnej polityki 
wynagrodzeń SSGA SPDR ETFs Europe II plc są dostępne od
www.ssga.com. Kopie papierowe są dostępne bezpłatnie na 
żądanie.

Przełączanie między subfunduszamiAkcjonariusze nie mają szczególnego 
prawa do zamiany akcji Funduszu na akcje innego subfunduszu SSGA SPDR 
ETFs Europe II plc. Konwersja może być dokonana wyłącznie przez inwestora 
sprzedającego/odkupującego tytuły uczestnictwa Funduszu oraz kupującego/
subskrybującego tytuły uczestnictwa innego subfunduszu SSGA SPDR ETFs 
Europe II plc. Szczegółowe informacje na temat przełączania się między 
subfunduszami znajdują się w części prospektu „Informacje o zakupie i 
sprzedaży — konwersje”.

Publikacja wyceny aktywów nettoWartość aktywów netto i 
orientacyjna wartość aktywów netto na akcję są dostępne w
www.ssga.com oraz w siedzibie firmy. Dodatkowo orientacyjna wartość 
aktywów netto jest dostępna za pośrednictwem terminali Bloomberg, 
Telekurs i Reuters. Segregacja aktywów i pasywówSSGA SPDR ETFs Europe II plc ma 

rozdzielone zobowiązania pomiędzy swoje subfundusze. W konsekwencji 
aktywa Funduszu nie powinny być dostępne na spłatę długów 
jakiegokolwiek innego subfunduszu SSGA SPDR ETFs Europe II plc.

Prawo podatkoweFundusz podlega irlandzkim przepisom 
podatkowym. W zależności od kraju zamieszkania może to:

Fundusz jest autoryzowany w Irlandii i regulowany przez Central Bank of Ireland. State Street Global Advisors Europe Limited jest spółką zatwierdzoną przez 
Centralny Bank Irlandii pod nr. 49934. Te kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 31 stycznia 2022 r.


