
Kľúčové informácie pre investorov

Tento dokument poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie vyžaduje zákon, aby ste lepšie 
pochopili podstatu a riziká investovania do tohto fondu. Odporúča sa prečítať si ho, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť, či investovať. Pojmy, ktoré nie sú 
definované v tomto dokumente, sú definované v Prospekte.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF („fond“), podfond SSGA SPDR ETF
Europe II plc (fond obchodovaný na burze v súlade s UCITS). (ISIN IE00BCBJG560)

Ciele a investičná politika

Investičný cieľ Cieľom fondu je globálne sledovanie výkonnosti malých 
spoločností na rozvinutých akciových trhoch.

Fond v súčasnosti neposkytuje pôžičky cenných papierov.

Akcionári môžu odkúpiť akcie v ktorýkoľvek pracovný deň Spojeného kráľovstva 
(okrem dní, v ktorých sú príslušné finančné trhy pre obchod uzavreté a / alebo v deň 
predchádzajúci ktorémukoľvek takémuto dňu, za predpokladu, že zoznam týchto dní 
uzavretého trhu bude pre Fond zverejnený dňa
www.ssga.com); a akýkoľvek iný deň podľa uváženia riaditeľov (konajúc 
primerane) za predpokladu, že akcionári sú o takýchto dňoch vopred 
informovaní.

Investičná politika Fond sa snaží čo najviac sledovať výkonnosť indexu 
MSCI World Small Cap Index („index“).

Fond je fond na sledovanie indexu (tiež známy ako pasívne 
spravovaný fond).

Fond investuje predovšetkým do cenných papierov zahrnutých do 
indexu. Tieto cenné papiere budú zahŕňať akcie od malých spoločností z 
mnohých rozvinutých trhov. Pretože môže byť ťažké efektívne kúpiť 
všetky cenné papiere v indexe, pri hľadaní sledovania výkonnosti indexu 
použije fond optimalizačnú stratégiu na vytvorenie reprezentatívneho 
portfólia. V dôsledku toho bude fond zvyčajne držať iba podmnožinu 
cenných papierov zahrnutých do indexu.

Akýkoľvek príjem zarobený fondom sa ponechá a prejaví sa na zvýšení 
hodnoty akcií.

Akcie Fondu sa vydávajú v amerických dolároch. Ďalšie 

informácie nájdete v prospekte.

Zdroj indexu: Fondy alebo cenné papiere uvedené v tomto dokumente nie sú 
sponzorované, podporované ani propagované spoločnosťou MSCI a 
spoločnosť MSCI nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s týmito fondmi 
alebo cennými papiermi alebo indexom, na ktorom sú tieto fondy alebo cenné 
papiere založené. Prospekt a príloha obsahujú podrobnejší popis 
obmedzeného vzťahu, ktorý má spoločnosť MSCI so State Street Bank a Trust 
Company, prostredníctvom SSGA, a súvisiace fondy, ako aj ďalšie zrieknutia sa 
zodpovednosti, ktoré sa týkajú indexov MSCI. Indexy MSCI sú výlučným 
vlastníctvom spoločnosti MSCI a bez súhlasu spoločnosti MSCI sa nemôžu 
reprodukovať, extrahovať a používať na iné účely. Indexy MSCI sa poskytujú 
bez akýchkoľvek záruk akéhokoľvek druhu.

Fond môže na efektívnu správu portfólia používať finančné derivátové 
nástroje (tj. Finančné kontrakty, ktorých ceny závisia od jedného alebo 
viacerých podkladových aktív).

S výnimkou výnimočných okolností bude fond vydávať a vyplácať akcie 
iba určitým inštitucionálnym investorom. Akcie Fondu je však možné 
nakupovať alebo predávať prostredníctvom maklérov na jednej alebo 
viacerých burzách cenných papierov. Fond obchoduje na týchto burzách 
za trhové ceny, ktoré môžu počas dňa kolísať. Trhové ceny môžu byť 
väčšie alebo nižšie ako denná čistá hodnota aktív
fondu.

Profil rizika a výnosov

Nižšie riziko Vyššie riziko Ďalej sú uvedené významné riziká týkajúce sa fondu, ktoré nie sú 
adekvátne zachytené podľa rizikovej kategórie.Potenciálne nižšia odmena Potenciálne vyššia odmena
Riziko sledovania indexu: Výkonnosť fondu nemusí presne sledovať 
index. To môže byť výsledkom kolísania trhu, zmien v zložení indexu, 
transakčných nákladov, nákladov na zmeny v portfóliu fondu a ďalších 
výdavkov fondu.
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Zrieknutie sa rizika Vyššie uvedená kategória rizika nie je mierou 
kapitálovej straty alebo ziskov, ale toho, ako významné boli historicky 
nárasty a poklesy výnosov fondu.

Riziko likvidity a riziko likvidity ETF: Nedostatok pripraveného trhu alebo 
obmedzenia ďalšieho predaja môžu obmedziť schopnosť Fondu predať cenný papier 
za výhodný čas alebo cenu alebo vôbec. Nelikvidné cenné papiere sa môžu 
obchodovať so zľavou a môžu mať vplyv na schopnosť včasného vyplatenia. Ak Fond 
investuje do nelikvidných cenných papierov alebo neobchoduje vo veľkých 
objemoch, môžu sa rozpätia ponukových ponúk rozšíriť, Fond môže byť vystavený 
zvýšenému riziku ocenenia a zníženej schopnosti obchodovať. Akcie vo fonde sa 
môžu obchodovať aj za ceny, ktoré sa podstatne líšia od poslednej dostupnej NAV.

Napríklad fond, ktorého návratnosť zaznamenala významné nárasty a 
poklesy, bude v kategórii s vyšším rizikom, zatiaľ čo fond, ktorého výnos 
zaznamenal menej významné nárasty a poklesy, bude v kategórii s 
nižším rizikom.

Najnižšia kategória (tj. Kategória 1) neznamená, že fond je bezrizikovou 
investíciou.

Pretože kategória rizika fondu bola vypočítaná na základe historických 
údajov, nemusí to byť spoľahlivý údaj o budúcom rizikovom profile fondu.

Riziko menších spoločností: Cenné papiere malých spoločností môžu byť 
volatilnejšie a môžu sa obchodovať menej často a v menších objemoch ako 
cenné papiere väčších spoločností. Tieto spoločnosti môžu mať obmedzené 
produktové rady, trhy alebo finančné zdroje, môže im chýbať konkurenčná 
sila a môžu závisieť od niekoľkých kľúčových zamestnancov. Menšie 
spoločnosti môžu mať obmedzené alebo nulové úspechy.

Zobrazená kategória rizika Fondu nie je zaručená a v budúcnosti sa môže 
zmeniť.

Prečo je tento fond v tejto kategórii? Fond je v rizikovej kategórii 6, pretože 
jeho výnosnosť zaznamenala historicky veľmi vysoké vzostupy a poklesy.

Všetky podrobnosti o rizikách spojených s týmto fondom nájdete 
v prospekte.
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Poplatky

Poplatky, ktoré platíte, sa používajú na úhradu nákladov na správu 
Fondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky 
znižujú potenciálny rast vašej investície.

Zobrazené vstupné a výstupné poplatky sú maximálne hodnoty. V niektorých 
prípadoch môžete platiť menej - to môžete zistiť od svojho finančného 
poradcu alebo distribútora.

Vstupné a výstupné poplatky sa nevzťahujú na investorov nakupujúcich / 
predávajúcich akcie Fondu na burzách cenných papierov, ale títo investori tak budú 
robiť za trhové ceny a môžu byť predmetom poplatkov sprostredkovateľa a / alebo 
iných poplatkov.

Jednorazové poplatky účtované pred alebo po investovaní

Vstupné

Výstupný poplatok

žiadny

žiadny
Tu uvedená hodnota priebežných poplatkov je založená na výdavkoch 
za rok končiaci sa decembrom 2020. Nezahŕňa:Toto je maximum, ktoré môže byť z vašich peňazí odobraté pred investovaním 

(vstupný poplatok) alebo pred vyplatením výnosov z vašej investície (výstupný 
poplatok). b Portfóliové transakčné náklady, s výnimkou prípadu vstupného / výstupného 

poplatku, ktorý platí fond pri kúpe alebo predaji podielov v inom fonde
Poplatky hradené z fondu viac ako rok

Priebežný poplatok 0,45% Viac informácií o poplatkoch nájdete v časti „Poplatky a výdavky“ 
prospektu a dodatku k fondu.

Poplatky hradené z fondu za určitých špecifických podmienok

Výkonnostný poplatok žiadny

Minulé predstavenie

percent
Minulá výkonnosť nie je sprievodcom budúcich výsledkov.30
Minulý výkon, ktorý sa tu zobrazuje, zohľadňuje všetky poplatky a 
náklady. Vstupné / výstupné poplatky sú z výpočtu minulej výkonnosti 
vylúčené.
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Fond bol založený v novembri 2013.
Akcie triedy Acc boli uvedené na trh v novembri 2013. Minulá výkonnosť 
bola vypočítaná v amerických dolároch a je vyjadrená ako percentuálna 
zmena čistej hodnoty aktív fondu na konci každého roka.
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Praktické informácie

Depozitár State Street Custodial Services (Ireland) Limited. mať dopad na vaše investície. Ďalšie informácie získate od daňového 
poradcu.Ďalšie informácie Kópie prospektu, jeho príloh, podrobností o portfóliu 

fondu a posledných výročných a polročných správ pripravených pre SSGA 
SPDR ETFs Europe II plc je možné získať bezplatne od správcu alebo 
online na adrese www.ssga.com. Tieto dokumenty sú k dispozícii v 
angličtine.

Vyhlásenie o zodpovednosti Spoločnosť SSGA SPDR ETFs Europe II plc môže niesť 
zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie obsiahnuté v tomto dokumente, ktoré je 
zavádzajúce, nepresné alebo nekonzistentné s príslušnými časťami Prospektu.

Pravidlá odmeňovania Podrobnosti o aktuálnej politike odmeňovania 
SSGA SPDR ETFs Europe II plc sú k dispozícii na webe
www.ssga.com. Papierové kópie sú na požiadanie k dispozícii 
zadarmo.

Prepínanie medzi podfondmi Akcionári nemajú konkrétne právo na 
prevod akcií Fondu na akcie iného podfondu SSGA SPDR ETFs Europe II 
plc. Konverziu je možné uskutočniť iba tak, že investor predá / vyplatí 
akcie fondu a kúpi / upíše akcie iného podfondu SSGA SPDR ETFs Europe 
II plc. Podrobné informácie o tom, ako prepínať medzi podfondmi, 
nájdete v prospekte v časti „Konverzie informácií o nákupe a predaji“.

Publikácia čistého ocenenia majetku Čistá hodnota aktív a smerná 
čistá hodnota aktív na akciu je k dispozícii na www.ssga.com
a v sídle spoločnosti. Indikatívna čistá hodnota aktív je navyše k 
dispozícii prostredníctvom terminálov Bloomberg, Telekurs a Reuters.

Oddelenie aktív a pasív SSGA SPDR ETFs Europe II plc rozdelila 
zodpovednosť medzi svoje podfondy. V dôsledku toho by aktíva fondu 
nemali byť k dispozícii na splácanie dlhov žiadneho iného podfondu SSGA 
SPDR ETFs Europe II plc.

Daňové právne predpisy Fond podlieha daňovým zákonom a 
predpisom Írska. V závislosti od vašej krajiny pobytu to môže byť

Tento fond je schválený v Írsku a regulovaný Írskou centrálnou bankou. Tieto kľúčové informácie pre investorov sú presné k 11. februáru 2021.


