
Informações importantes para o investidor

Este documento fornece informações importantes para investidores sobre este fundo. Não é material de marketing. As informações são exigidas por lei para ajudá-lo 
a compreender a natureza e os riscos de investir neste fundo. Recomenda-se que você o leia para que possa tomar uma decisão informada sobre se deseja investir. Os 
termos não definidos aqui são os definidos no Prospecto.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (o "Fundo"), um subfundo de SSGA SPDR ETFs
Europe II plc (um Exchange Traded Fund compatível com OICVM). (ISIN IE00BCBJG560)

Objetivos e Política de Investimento

Objetivo de Investimento O objetivo do Fundo é acompanhar o desempenho de 
pequenas empresas em mercados de ações desenvolvidos em todo o mundo.

O Fundo não se envolve atualmente em empréstimos de valores mobiliários.

Os acionistas podem resgatar ações em qualquer dia útil do Reino Unido 
(exceto dias em que os mercados financeiros relevantes estejam fechados 
para negócios e / ou no dia anterior a qualquer dia, desde que uma lista de 
tais dias de mercado fechado seja publicada para o Fundo em
www.ssga.com); e qualquer outro dia, à discrição dos Administradores (agindo 
razoavelmente), desde que os Accionistas sejam notificados com antecedência de 
tais dias.

Política de Investimento O Fundo procura acompanhar o desempenho do 
MSCI World Small Cap Index (o "Índice") o mais fielmente possível.

O Fundo é um fundo de rastreamento de índice (também conhecido como fundo gerido de 

forma passiva).

O Fundo investe principalmente em títulos incluídos no Índice. Esses títulos 
incluirão ações de empresas de pequeno porte de muitos mercados 
desenvolvidos. Como pode ser difícil comprar todos os títulos do Índice de 
forma eficiente, ao procurar acompanhar o desempenho do Índice, o Fundo 
utilizará uma estratégia de otimização para construir uma carteira 
representativa. Consequentemente, o Fundo irá normalmente deter apenas 
um subconjunto dos títulos incluídos no Índice.

Qualquer receita auferida pelo Fundo será retida e refletida em um 
aumento no valor das ações.

As cotas do Fundo são emitidas em dólares americanos. 

Consulte o Prospecto para obter mais informações.

Fonte do índice: Os fundos ou valores mobiliários aqui mencionados não são 
patrocinados, endossados   ou promovidos pelo MSCI, e o MSCI não assume 
qualquer responsabilidade com relação a tais fundos ou valores mobiliários ou 
qualquer índice no qual esses fundos ou valores mobiliários se baseiam. O 
prospecto e o suplemento contêm uma descrição mais detalhada do 
relacionamento limitado que o MSCI tem com o State Street Bank e Trust Company, 
por meio do SSGA, e fundos relacionados, bem como isenções de responsabilidade 
adicionais que se aplicam aos índices MSCI. Os índices MSCI são propriedade 
exclusiva da MSCI e não podem ser reproduzidos ou extraídos e usados   para 
qualquer outro propósito sem o consentimento do MSCI. Os índices MSCI são 
fornecidos sem garantias de qualquer tipo.

O Fundo pode usar instrumentos financeiros derivados (ou seja, 
contratos financeiros cujos preços dependem de um ou mais ativos 
subjacentes) para gerir a carteira de forma eficiente.

Salvo em circunstâncias excepcionais, o Fundo geralmente apenas emitirá e 
resgatará ações para determinados investidores institucionais. No entanto, as ações 
do Fundo podem ser compradas ou vendidas através de corretores em uma ou mais 
bolsas de valores. O Fundo é negociado nestas bolsas de valores a preços de 
mercado, que podem flutuar ao longo do dia. Os preços de mercado podem ser 
maiores ou menores do que o valor patrimonial líquido diário
do Fundo.

Perfil de Risco e Recompensa

Baixo risco Maior risco Seguem-se os riscos materiais relevantes para o Fundo que não são 
adequadamente capturados pela categoria de risco.

Recompensa potencialmente mais baixa Potencialmente recompensa maior
Risco de rastreamento de índice: O desempenho do Fundo pode não 
acompanhar exatamente o Índice. Isso pode resultar de flutuações de 
mercado, alterações na composição do Índice, custos de transação, custos de 
fazer alterações na carteira do Fundo e outras despesas do Fundo.
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Isenção de responsabilidade de risco A categoria de risco acima não é uma 
medida de perda ou ganho de capital, mas sim de quão significativas foram as 
subidas e descidas no retorno do Fundo.

Risco de liquidez e risco de liquidez de ETF: A falta de um mercado pronto ou restrições 
de revenda podem limitar a capacidade do Fundo de vender um valor mobiliário a uma 
altura ou preço vantajoso ou a qualquer preço. Os títulos ilíquidos podem ser negociados 
com desconto e podem afetar a capacidade de cumprir os resgates em tempo hábil. 
Quando o Fundo investe em títulos ilíquidos ou não negoceia em grandes volumes, os 
spreads da oferta de compra podem aumentar, o Fundo pode ficar exposto a um maior 
risco de avaliação e reduzida capacidade de negociação. As ações do Fundo também 
podem ser negociadas a preços materialmente diferentes do último VPL disponível.

Por exemplo, um fundo cujo retorno experimentou subidas e quedas significativas 
estará em uma categoria de risco mais alto, enquanto um fundo cujo retorno 
experimentou subidas e quedas menos significativas estará em uma categoria de 
risco inferior.

A categoria mais baixa (ou seja, categoria 1) não significa que um fundo seja um 
investimento sem risco.

Uma vez que a categoria de risco do Fundo foi calculada com base em dados 
históricos, pode não ser uma indicação fiável do perfil de risco futuro do Fundo.

Risco de empresas menores: Os títulos de pequenas empresas podem ser mais 
voláteis e negociados com menos frequência e em volumes menores do que os de 
empresas maiores. Essas empresas podem ter linhas de produtos, mercados ou 
recursos financeiros limitados, podem carecer de força competitiva e podem 
depender de alguns funcionários-chave. As empresas menores podem ter um 
histórico limitado ou nenhum histórico de sucesso.

A categoria de risco do Fundo apresentada não é garantida e pode 
mudar no futuro.

Por que este Fundo está nesta categoria? O Fundo encontra-se na categoria de risco 6, 
visto que o seu retorno experimentou grandes subidas e descidas historicamente.

Consulte o Prospecto para obter detalhes completos sobre os riscos 
associados a este Fundo.
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Cobranças

Os encargos que você paga são usados   para pagar o custo de 
funcionamento do Fundo, incluindo os custos de marketing e distribuição. 
Essas taxas reduzem o crescimento potencial do seu investimento.

As taxas de entrada e saída mostradas são valores máximos. Em alguns casos, 
você pode pagar menos - você pode descobrir isso com seu consultor 
financeiro ou distribuidor.

Os encargos de subscrição e resgate não são aplicáveis   aos investidores que compram / 
vendem ações do Fundo em bolsas de valores, mas estes investidores irão fazê-lo a preços 
de mercado e podem estar sujeitos a comissões de corretagem e / ou outros encargos.

Cobranças únicas cobradas antes ou depois de você investir

Taxa de entrada

Cobrança de saída

Nenhum

Nenhum

O valor dos encargos correntes mostrado aqui é baseado nas despesas do 
ano que termina em dezembro de 2020. Exclui:Este é o máximo que pode ser retirado do seu dinheiro antes de ser investido 

(taxa de entrada) ou antes de o produto do seu investimento ser pago (taxa de 
resgate). b Custos de transação da carteira, exceto no caso de um encargo de entrada / 

saída pago pelo Fundo ao comprar ou vender unidades de outro fundo
Encargos retirados do Fundo ao longo de um ano

Cobrança em curso 0,45% Para obter mais informações sobre os encargos, consulte a seção 
"Comissões e despesas" do prospecto e do suplemento do Fundo.

Encargos retirados do Fundo sob certas condições específicas

Taxa de performance Nenhum

Performance passada

por cento
O desempenho passado não é um guia para resultados futuros.30
O desempenho anterior mostrado aqui leva em consideração todos os 
encargos e custos. As taxas de entrada / saída são excluídas do cálculo do 
desempenho anterior.
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O Fundo foi lançado em novembro de 2013.
As ações da classe Acc foram lançadas em novembro de 2013. Os resultados 
anteriores foram calculados em dólares americanos e são expressos como uma 
alteração percentual no valor patrimonial líquido do Fundo no final de cada ano.
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Informação prática

Depositário State Street Custodial Services (Ireland) Limited. ter um impacto em seus investimentos. Para mais detalhes, você deve consultar um 
consultor tributário.Outras informações Cópias do prospecto, seus suplementos, detalhes 

da carteira do Fundo e os últimos relatórios anuais e semestrais 
preparados para SSGA SPDR ETFs Europe II plc podem ser obtidos, 
gratuitamente, do Administrador ou online em www.ssga.com. Esses 
documentos estão disponíveis em inglês.

Declaração de Responsabilidade SSGA SPDR ETFs Europe II plc pode ser 
responsabilizada por qualquer declaração contida neste documento que seja 
enganosa, imprecisa ou inconsistente com as partes relevantes do Prospecto.

Política de Remuneração Os detalhes da política de remuneração atualizada 
da SSGA SPDR ETFs Europe II plc estão disponíveis em
www.ssga.com. Cópias em papel estão disponíveis gratuitamente mediante 
solicitação.

Alternando entre Subfundos Os acionistas não têm o direito específico 
de converter ações do Fundo em ações de outro subfundo da SSGA 
SPDR ETFs Europe II plc. A conversão só pode ser efetuada pelo 
investidor vendendo / resgatando as ações do Fundo e comprando / 
subscrevendo ações de outro subfundo da SSGA SPDR ETFs Europe II 
plc. Informações detalhadas sobre como alternar entre subfundos são 
fornecidas na seção "Conversões de informações de compra e venda" 
do prospecto.

Publicação de avaliação de ativos líquidos O valor patrimonial líquido e o valor 
patrimonial líquido indicativo por ação estão disponíveis em www.ssga.com
e na sede da empresa. Adicionalmente, o valor patrimonial líquido 
indicativo está disponível nos terminais Bloomberg, Telekurs e Reuters.

Segregação de ativos e passivos SSGA SPDR ETFs Europe II plc tem 
responsabilidades segregadas entre seus subfundos. Como consequência, os 
ativos do Fundo não deverão estar disponíveis para pagar dívidas de qualquer 
outro subfundo da SSGA SPDR ETFs Europe II plc.

Legislação Tributária O Fundo está sujeito às leis e regulamentos fiscais 
da Irlanda. Dependendo do seu país de residência, isso pode

Este Fundo está autorizado na Irlanda e é regulamentado pelo Central Bank of Ireland. Estas informações importantes para os investidores são precisas em 11 de fevereiro de 2021.


