
Nyckelinformation för investerare

Detta dokument ger dig basfakta för investerare om denna fond. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig 
att förstå karaktären och riskerna med att investera i denna fond. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida 
du ska investera. Termer som inte definieras häri är enligt definitionen i prospektet.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF ("fonden"), en delfond av SSGA SPDR ETF:er
Europe II plc (en UCITS-kompatibel Exchange Traded Fund). Denna fond förvaltas av State Street Global Advisors Europe Limited. 
(ISIN IE00BCBJG560)

Mål och investeringspolicy

InvesteringsmålFondens mål är att följa utvecklingen för små 
företag på utvecklade aktiemarknader globalt.

Fonden bedriver för närvarande inte värdepapperslån.

Aktieägare kan lösa in aktier på vilken brittisk bankdag som helst (förutom 
dagar då relevanta finansmarknader är stängda för affärer och/eller dagen 
före en sådan dag, förutsatt att en lista över sådana stängda marknadsdagar 
kommer att publiceras för fonden den www.ssga.com); och vilken annan dag 
som helst efter styrelsens gottfinnande (som agerar rimligt) förutsatt att 
aktieägarna underrättas i förväg om sådana dagar.

InvesteringspolicyFonden strävar efter att följa utvecklingen för 
MSCI World Small Cap Index ("Index") så nära som möjligt.

Fonden är en indexspårningsfond (även känd som en passivt 
förvaltad fond).

Fonden investerar främst i värdepapper som ingår i indexet. Dessa 
värdepapper kommer att inkludera aktier från små företag från många 
utvecklade marknader. Eftersom det kan vara svårt att köpa alla värdepapper i 
indexet på ett effektivt sätt, kommer fonden att använda en 
optimeringsstrategi för att bygga upp en representativ portfölj för att spåra 
indexets resultat. Följaktligen kommer fonden vanligtvis endast att inneha en 
delmängd av de värdepapper som ingår i indexet.

Alla inkomster som fonden tjänar kommer att behållas och återspeglas i 
en ökning av värdet på andelarna.

Fondens aktier är emitterade i amerikanska dollar. Se 

prospektet för mer information.

Indexkälla: De fonder eller värdepapper som hänvisas till häri är inte 
sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI bär inget 
ansvar med avseende på sådana fonder eller värdepapper eller något 
index som sådana fonder eller värdepapper är baserade på. Prospektet 
och tillägget innehåller en mer detaljerad beskrivning av den begränsade 
relation MSCI har med State Street Bank and Trust Company, genom 
SSGA, och relaterade fonder, samt ytterligare ansvarsfriskrivningar som 
gäller för MSCI-indexen. MSCI-indexen är MSCIs exklusiva egendom och 
får inte reproduceras eller extraheras och användas för något annat 
ändamål utan MSCI:s medgivande. MSCI-indexen tillhandahålls utan 
några garantier av något slag.

Fonden kan använda finansiella derivatinstrument (det vill säga 
finansiella kontrakt vars priser är beroende av en eller flera 
underliggande tillgångar) för att förvalta portföljen effektivt.

Med undantag för exceptionella omständigheter kommer fonden i 
allmänhet endast att emittera och lösa in aktier till vissa institutionella 
investerare. Däremot kan andelar i fonden köpas eller säljas genom 
mäklare på en eller flera börser. Fonden handlas på dessa börser till 
marknadspriser som kan fluktuera under dagen. Marknadspriserna kan 
vara högre eller lägre än fondens dagliga nettotillgångsvärde.

Risk- och belöningsprofil

Lägre risk Högre risk Följande är väsentliga risker som är relevanta för fonden och som inte 
är tillräckligt fångad av riskkategorin.Potentiellt lägre belöning Potentiellt högre belöning
Indexspårningsrisk:Fondens resultat kanske inte exakt följer indexet. 
Detta kan bero på marknadsfluktuationer, förändringar i indexets 
sammansättning, transaktionskostnader, kostnader för att göra 
förändringar i fondens portfölj och andra fondkostnader.
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RiskfriskrivningRiskkategorin ovan är inte ett mått på kapitalförluster 
eller vinster utan på hur betydande uppgångarna och fallen i fondens 
avkastning har varit historiskt.

Likviditetsrisk och ETF-likviditetsrisk:Brist på en klar marknads- eller 
återförsäljningsrestriktioner kan begränsa fondens möjlighet att sälja ett 
värdepapper till en fördelaktig tidpunkt eller pris eller överhuvudtaget. Illikvida 
värdepapper kan handlas med rabatt och kan påverka förmågan att möta 
inlösen i tid. Om fonden investerar i illikvida värdepapper eller inte handlar i 
stora volymer, kan erbjudandets spreadar öka, fonden kan exponeras för ökad 
värderingsrisk och minskad förmåga att handla. Andelar i fonden kan också 
handlas till priser som väsentligt skiljer sig från det senast tillgängliga 
substansvärdet.

Till exempel kommer en fond vars avkastning har upplevt betydande uppgångar 
och fall att hamna i en högre riskkategori, medan en fond vars avkastning har 
upplevt mindre betydande uppgångar och fall kommer att hamna i en lägre 
riskkategori.

Den lägsta kategorin (dvs kategori 1) betyder inte att en fond är en 
riskfri investering.

Risk för mindre företag:Små företags värdepapper kan vara mer 
volatila och handlas mindre frekvent och i mindre volymer än större 
företags. Dessa företag kan ha begränsade produktlinjer, marknader 
eller finansiella resurser, kan sakna konkurrenskraft och kan vara 
beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Mindre företag kan ha begränsad 
eller ingen meritlista av framgång.

Eftersom fondens riskkategori har beräknats med hjälp av historiska data 
är det kanske inte en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil.

Fondens riskkategori som visas är inte garanterad och kan komma att ändras i 
framtiden.

Varför är denna fond i den här kategorin?Fonden är i riskkategori 6 då dess 
avkastning har upplevt mycket höga uppgångar och fall historiskt.

Se prospektet för fullständig information om riskerna 
förknippade med denna fond.
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Kostnader

Avgifterna du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, 
inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter 
minskar den potentiella tillväxten av din investering.

De inträdes- och uttagsavgifter som visas är maximital. I vissa fall kan du 
betala mindre – du kan ta reda på detta från din finansiella rådgivare eller 
distributör.

Inträdes- och uttagsavgifter är inte tillämpliga på investerare som köper/säljer 
andelar i fonden på börser, men dessa investerare kommer att göra det till 
marknadspriser och kan bli föremål för mäklararvoden och/eller andra 
avgifter.

Engångsavgifter som tas före eller efter att du investerar

Inträdesavgift

Utgångsavgift

ingen

ingen
Siffran för löpande avgifter som visas här är baserad på utgifter för året som 
slutade december 2021. Den inkluderar inte:Detta är det maximala som kan tas ut av dina pengar innan de 

investeras (inträdesavgift) eller innan intäkterna från din investering 
betalas ut (uttagsavgift). b Portföljtransaktionskostnader, utom i fallet med en insättnings-/uttagsavgift 

som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan fond
Avgifter som tas från fonden under ett år

Löpande debitering

Avgifter som tas från fonden under vissa särskilda villkor

Prestationsavgift

0,45 % För mer information om avgifter, se avsnittet "Avgifter och 
kostnader" i prospektet och fondtillägget.

ingen

Tidigare prestationer

procent
Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida resultat.30
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Tidigare resultat som visas här tar hänsyn till alla avgifter och kostnader. 
Insättnings-/uttagsavgifterna är exkluderade från beräkningen av 
tidigare resultat.

Fonden lanserades i november 2013.
Klass Acc-andelar lanserades i november 2013. Tidigare resultat har 
beräknats i amerikanska dollar och uttrycks som en procentuell 
förändring av fondens nettotillgångsvärde vid varje årsslut.

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

FSPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (IE00BCBJG560) FIndex

Praktisk information

DepositarieState Street Custodial Services (Ireland) Limited. påverka dina investeringar. För ytterligare information bör du konsultera 
en skatterådgivare.Vidare informationKopior av prospektet, dess tillägg, information 

om fondens portfölj och de senaste års- och halvårsrapporterna som 
upprättats för SSGA SPDR ETFs Europe II plc kan erhållas 
kostnadsfritt från administratören eller online påwww.ssga.com. 
Dessa dokument finns tillgängliga på engelska.

AnsvarsutlåtandeState Street Global Advisors Europe Limited kan 
hållas ansvarigt för alla uttalanden i detta dokument som är 
vilseledande, felaktiga eller oförenliga med de relevanta delarna av 
prospektet.

ErsättningspolicyDetaljer om den uppdaterade ersättningspolicyn för 
SSGA SPDR ETFs Europe II plc finns tillgänglig från
www.ssga.com. Papperskopior är tillgängliga gratis på 
begäran.

Växla mellan delfonderAktieägare har ingen särskild rätt att 
konvertera andelar i fonden till andelar i en annan delfond av SSGA 
SPDR ETFs Europe II plc. Konvertering kan endast genomföras 
genom att investeraren säljer/löser in andelarna i fonden och köper/
tecknar andelar i en annan delfond av SSGA SPDR ETFs Europe II plc. 
Detaljerad information om hur du byter mellan delfonder finns i 
avsnittet "Köp- och försäljningsinformation - Konverteringar" i 
prospektet.

Publikation om nettotillgångsvärderingSubstansvärdet och 
indikativt substansvärde per aktie finns påwww.ssga.com och på 
företagets säte. Dessutom är det indikativa substansvärdet 
tillgängligt via Bloomberg, Telekurs och Reuters terminaler.

Segregation av tillgångar och skulderSSGA SPDR ETFs Europe II plc har 
segregerat ansvar mellan sina delfonder. Som en följd av detta bör 
fondens tillgångar inte vara tillgängliga för att betala skulderna för någon 
annan delfond av SSGA SPDR ETFs Europe II plc.

SkattelagstiftningenFonden lyder under Irlands skattelagar och 
regler. Beroende på ditt hemland kan detta

Denna fond är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland. State Street Global Advisors Europe Limited är ett företag godkänt av Central 
Bank of Ireland, under nr. 49934. Denna basfakta för investerare är korrekt per den 31 januari 2022.


