
Ključni podatki za vlagatelje

Ta dokument vam ponuja ključne informacije za vlagatelje o tem skladu. Ni tržno gradivo. Te informacije zahteva zakon, da vam pomagajo 
razumeti naravo in tveganja vlaganja v ta sklad. Svetujemo vam, da ga preberete, da se boste lahko informirano odločili, ali boste vlagali. 
Pogoji, ki tukaj niso opredeljeni, so takšni, kot so opredeljeni v prospektu.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF ("Sklad"), podsklad ETF-jev SSGA SPDR
Europe II plc (borzni sklad, skladen s KNPVP). Ta sklad upravlja State Street Global Advisors Europe Limited. (ISIN IE00BCBJG560)

Cilji in naložbena politika

Naložbeni ciljCilj sklada je spremljati uspešnost malih podjetij na 
razvitih delniških trgih po vsem svetu.

Sklad se trenutno ne ukvarja s posojanjem vrednostnih papirjev.

Delničarji lahko odkupijo delnice na kateri koli delovni dan v Združenem 
kraljestvu (razen dni, ko so zadevni finančni trgi zaprti za poslovanje in/ali 
dan pred katerim koli takim dnevom, pod pogojem, da bo seznam takih 
zaprtih tržnih dni objavljen za sklad dne www.ssga.com); in kateri koli 
drug dan po presoji direktorjev (razumno), pod pogojem, da so delničarji 
o vsakem takem dnevu obveščeni vnaprej.

Naložbena politikaSklad si prizadeva čim bolj natančno spremljati 
uspešnost MSCI World Small Cap Index ("indeks").

Sklad je sklad za sledenje indeksu (znan tudi kot pasivno 
upravljan sklad).

Sklad vlaga predvsem v vrednostne papirje, vključene v indeks. Ti 
vrednostni papirji bodo vključevali delnice malih podjetij z mnogih 
razvitih trgov. Ker je morda težko učinkovito kupiti vse vrednostne 
papirje v indeksu, bo sklad pri spremljanju uspešnosti indeksa 
uporabil strategijo optimizacije za izgradnjo reprezentativnega 
portfelja. Posledično bo sklad običajno imel le podskupino 
vrednostnih papirjev, vključenih v indeks.

Morebitni dohodek, ki ga bo sklad pridobil, se zadrži in se odraža v 
povečanju vrednosti delnic.

Delnice sklada so izdane v ameriških dolarjih. Za več 

informacij si oglejte prospekt.

Vir indeksa: skladov ali vrednostnih papirjev, navedenih v tem 
dokumentu, MSCI ne sponzorira, ne podpira ali promovira, MSCI pa ne 
prevzema nobene odgovornosti v zvezi s takšnimi sredstvi ali 
vrednostnimi papirji ali katerim koli indeksom, na katerem temeljijo 
takšna sredstva ali vrednostni papirji. Prospekt in dodatek vsebujeta 
podrobnejši opis omejenega razmerja, ki ga ima MSCI z State Street Bank 
in Trust Company prek SSGA in povezanih skladov, kot tudi dodatne 
izjave o zavrnitvi odgovornosti, ki veljajo za indekse MSCI. Indeksi MSCI 
so izključna last MSCI in jih ni dovoljeno reproducirati ali ekstrahirati ter 
uporabljati za kakršne koli druge namene brez soglasja MSCI. Indeksi 
MSCI so na voljo brez kakršnih koli jamstev.

Sklad lahko za učinkovito upravljanje portfelja uporablja izvedene 
finančne instrumente (to je finančne pogodbe, katerih cene so 
odvisne od enega ali več osnovnih sredstev).

Razen v izjemnih okoliščinah bo sklad praviloma izdajal in odkupoval 
delnice le nekaterim institucionalnim vlagateljem. Delnice sklada pa 
je mogoče kupiti ali prodati prek posrednikov na eni ali več borzah. 
Sklad na teh borzah trguje po tržnih cenah, ki lahko nihajo čez dan. 
Tržne cene so lahko višje ali nižje od dnevne čiste vrednosti sredstev 
sklada.

Profil tveganj in nagrad

Nižje tveganje Večje tveganje V nadaljevanju so navedena pomembna tveganja, pomembna za sklad, ki 
niso ustrezno zajeta v kategoriji tveganja.Morebitno nižja nagrada Potencialno višja nagrada
Tveganje sledenja indeksu:Uspešnost sklada morda ne bo 
natančno sledila indeksu. To je lahko posledica tržnih nihanj, 
sprememb v sestavi indeksa, transakcijskih stroškov, stroškov 
spremembe portfelja sklada in drugih stroškov sklada.
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Izjava o omejitvi odgovornostiZgornja kategorija tveganja ni merilo 
kapitalske izgube ali dobička, temveč tega, kako pomembni so bili dvigi in 
padci donosa sklada v preteklosti.

Likvidnostno tveganje in likvidnostno tveganje ETF:Pomanjkanje pripravljenega 
trga ali omejitev pri nadaljnji prodaji lahko omeji zmožnost sklada za prodajo 
vrednostnega papirja po ugodni ceni ali po ugodni ceni ali sploh. Z nelikvidnimi 
vrednostnimi papirji se lahko trguje z diskontom in lahko vpliva na zmožnost 
pravočasnega izpolnjevanja odkupov. Če sklad vlaga v nelikvidne vrednostne papirje 
ali ne trguje v velikih količinah, se lahko razponi ponudbe povečajo, sklad je lahko 
izpostavljen povečanemu tveganju vrednotenja in zmanjšani zmožnosti trgovanja. Z 
delnicami sklada se lahko trguje tudi po cenah, ki se bistveno razlikujejo od zadnje 
razpoložljive ČVS.

Na primer sklad, katerega donos je doživel znatne dvige in padce, 
bo v kategoriji višjega tveganja, medtem ko bo sklad, katerega 
donos je doživel manj pomembne dvige in padce, v kategoriji 
nižjega tveganja.

Najnižja kategorija (tj. kategorija 1) ne pomeni, da je sklad naložba 
brez tveganja.

Tveganje manjših podjetij:Vrednostni papirji majhnih podjetij so lahko 
bolj nestanovitni in se trguje manj pogosto in v manjših količinah kot 
vrednostni papirji večjih podjetij. Ta podjetja imajo lahko omejene linije 
izdelkov, trge ali finančne vire, morda nimajo konkurenčne moči in so 
lahko odvisna od nekaj ključnih zaposlenih. Manjša podjetja imajo lahko 
omejen uspeh ali nič.

Ker je bila kategorija tveganja sklada izračunana na podlagi preteklih 
podatkov, morda ni zanesljiv pokazatelj prihodnjega profila tveganja 
sklada.

Prikazana kategorija tveganja sklada ni zajamčena in se lahko v prihodnosti 
spremeni.

Zakaj je ta sklad v tej kategoriji?Sklad je v kategoriji tveganja 6, saj je 
njegova donosnost v preteklosti doživela zelo visoke rasti in padce.

Za vse podrobnosti o tveganjih, povezanih s tem skladom, 
glejte prospekt.
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Stroški

Stroški, ki jih plačate, se uporabljajo za plačilo stroškov delovanja 
sklada, vključno s stroški trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšujejo 
potencialno rast vaše naložbe.

Prikazane vstopne in izstopne pristojbine so najvišje vrednosti. V nekaterih primerih 
boste morda plačali manj – to lahko izveste pri svojem finančnem svetovalcu ali 
distributerju.

Vstopni in izstopni stroški ne veljajo za vlagatelje, ki kupujejo/
prodajajo delnice sklada na borzah, vendar bodo ti vlagatelji to storili 
po tržnih cenah in so lahko predmet borzniških provizij in/ali drugih 
stroškov.

Enkratni stroški pred ali po vlaganju

Vstopnina

Izstopno polnjenje

nobenega

nobenega

Tukaj prikazana številka tekočih stroškov temelji na odhodkih za 
leto, ki se konča decembra 2021. Izključuje:To je najvišji znesek, ki ga lahko vzamete iz vašega denarja, preden ga 

vložite (vstopna pristojbina) ali preden se izplača izkupiček vaše 
naložbe (izstopni stroški). b Stroški portfeljskih transakcij, razen v primeru vstopne/izstopne 

pristojbine, ki jo plača sklad pri nakupu ali prodaji enot premoženja 
drugega skladaStroški, vzeti iz sklada več kot eno leto

Tekoče polnjenje

Stroški, vzeti iz sklada pod določenimi posebnimi pogoji

Pristojbina za uspešnost

0,45 % Za več informacij o stroških glejte razdelek "Pristojbine in stroški" 
prospekta in dodatka sklada.

nobenega

Pretekla uspešnost

odstotkov
Pretekla uspešnost ni vodilo za prihodnje rezultate.30
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Tukaj prikazana pretekla uspešnost upošteva vse stroške in stroške. 
Vstopni/izstopni stroški so izključeni iz izračuna pretekle uspešnosti.

Sklad je bil ustanovljen novembra 2013.
Delnice razreda Acc so bile uvedene novembra 2013. Pretekla uspešnost 
je bila izračunana v ameriških dolarjih in je izražena kot odstotna 
sprememba čiste vrednosti sredstev sklada ob koncu vsakega leta.

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

Praktične informacije

depozitarState Street Custodial Services (Ireland) Limited. vpliva na vaše naložbe. Za več podrobnosti se obrnite na davčnega 
svetovalca.Nadaljne informacijeKopije prospekta, njegovih dodatkov, 

podrobnosti o portfelju sklada ter najnovejših letnih in polletnih 
poročilih, pripravljenih za SSGA SPDR ETFs Europe II plc, lahko 
brezplačno dobite pri administratorju ali na spletu na naslovu
www.ssga.com. Ti dokumenti so na voljo v angleščini.

Izjava o odgovornostiState Street Global Advisors Europe Limited je 
lahko odgovoren za katero koli izjavo v tem dokumentu, ki je 
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta.

Politika prejemkovPodrobnosti o najnovejši politiki prejemkov 
SSGA SPDR ETFs Europe II plc so na voljo na
www.ssga.com. Papirne kopije so na voljo brezplačno na 
zahtevo.

Preklapljanje med podskladiDelničarji nimajo posebne pravice do 
zamenjave delnic sklada v delnice drugega podsklada SSGA SPDR 
ETFs Europe II plc. Pretvorbo lahko izvede le tako, da vlagatelj 
proda/odkupi delnice sklada in kupi/vpiše delnice drugega 
podsklada SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Podrobne informacije o 
tem, kako preklapljati med podskladi, so na voljo v razdelku 
»Informacije o nakupu in prodaji – Pretvorbe« v prospektu.

Objava vrednotenja čistih sredstevČista vrednost sredstev in 
okvirna čista vrednost sredstev na delnico sta na voljo pri
www.ssga.com in na sedežu družbe. Poleg tega je okvirna čista 
vrednost sredstev na voljo prek terminalov Bloomberg, Telekurs in 
Reuters. Ločevanje sredstev in obveznostiSSGA SPDR ETFs Europe II plc ima 

ločeno odgovornost med svojimi podskladi. Posledično sredstva 
sklada ne bi smela biti na voljo za plačilo dolgov katerega koli 
drugega podsklada SSGA SPDR ETFs Europe II plc.

Davčna zakonodajaZa sklad veljajo davčni zakoni in predpisi Irske. 
To je lahko odvisno od vaše lastne države bivanja

Ta sklad je pooblaščen na Irskem in ga ureja Centralna banka Irske. State Street Global Advisors Europe Limited je družba, ki jo je odobrila Centralna 
banka Irske pod št. 49934. Te ključne informacije za vlagatelje so točne na dan 31. januarja 2022.


