
Nøgleinformation om investorer

Dette dokument giver dig vigtig investorinformation om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er påkrævet ved lov for at hjælpe dig med 
at forstå arten og risiciene ved at investere i denne fond. Du rådes til at læse den, så du kan træffe en informeret beslutning om, hvorvidt du skal investere. Vilkår, 
der ikke er defineret heri, er som defineret i Prospektet.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF ("fonden"), en afdeling af
SSGA SPDR ETFs Europe II plc (en UCITS-kompatibel Exchange Traded Fund).
Aktieklasse: SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)

Mål og investeringspolitik

Investeringsmål Formålet med fonden er at spore resultaterne på det globale 
marked for konvertible obligationer.

kan købes eller sælges gennem mæglere på en eller flere børser. Fonden handler på 
disse børser til markedspriser, der kan svinge hele dagen. Markedspriserne kan 
være større eller mindre end fondens daglige indre værdi.Investeringspolitik Fonden søger at spore resultaterne af Refinitiv Qualified Global 

Convertible Index ("Indekset") så tæt som muligt.

Fonden er en indekssporingsfond (også kendt som en passivt forvaltet fond). Fonden deltager i øjeblikket ikke i værdipapirudlån.

Aktionærer kan indløse aktier på enhver britisk bankdag (undtagen dage, hvor 
relevante finansielle markeder er lukket for forretning og / eller dagen forud for en 
sådan dag, forudsat at en liste over sådanne lukkede markedsdage offentliggøres 
for fonden den www.ssga.com); og enhver anden dag efter bestyrelsens skøn 
(handler med rimelighed) forudsat at Aktionærerne underrettes på forhånd om 
sådanne dage.

Fonden investerer primært i værdipapirer, der er inkluderet i indekset. Disse værdipapirer 
inkluderer det investerbare, globale marked for konvertible obligationer (inklusive 
obligatoriske konvertible obligationer og evigt konvertible obligationer). Kvalificerede 
værdipapirer med fast indkomst kan være investeringsklasse (høj kvalitet) eller ikke-
investeringsklasse eller ikke klassificeret, kan udstedes med faste eller variabelt forrentede 
renter og skal opfylde minimumskrav til størrelse i deres lokale valuta. Da det kan være 
vanskeligt at købe alle værdipapirer i indekset effektivt, vil fonden ved hjælp af en 
stratificeret prøveudtagningsstrategi til at opbygge en repræsentativ portefølje forsøge at 
spore indeksets resultater. Derfor vil fonden typisk kun have en delmængde af de 
værdipapirer, der er inkluderet i indekset. Under begrænsede omstændigheder kan fonden 
købe værdipapirer, der ikke er inkluderet i indekset.

Enhver indtægt, som fonden tjener, betales til aktionærerne i forhold til aktierne.

Fondens aktier er udstedt i amerikanske dollars. Der 

henvises til Prospektet for mere information.

Indeks Kilde: Copyright 2021. Refinitiv eller deres tilknyttede selskaber. Brugt med 
tilladelse. Refinitiv-data er "SOM DE ER". Refinitiv giver ingen garantier, har intet 
ansvar og sponsorerer eller godkender ikke SPDR Refinitiv Global Convertible Bond 
UCITS ETF.

Fonden kan bruge finansielle afledte instrumenter (det vil sige finansielle 
kontrakter, hvis priser er afhængige af et eller flere underliggende aktiver) for at 
styre porteføljen effektivt.

Med undtagelse af ekstraordinære omstændigheder udsteder og indløser fonden 
normalt kun aktier til visse institutionelle investorer. Dog aktier i fonden

Risiko- og belønningsprofil

Lavere risiko Højere risiko Konvertible værdipapirrisici: Konvertible værdipapirer er ældre end almindelige 
aktier i en udsteders kapitalstruktur, men er normalt ansvarlige for udsteders 
seniorgældsforpligtelser. Afhængig af instrumentets form er konvertible 
værdipapirer generelt underlagt de risici, der er forbundet med både egenkapital 
og gældsværdipapirer.

Potentielt lavere belønning Potentielt højere belønning

1 2 3 4 5 6 7 Konvertibel obligationsrisiko: En konvertibel obligation kan genoptages efter 
udstederens valg til en pris, der er fastlagt i obligationens styrende instrument. Hvis 
en konvertibel obligation, som Fonden besidder, kræves indløst, skal fonden tillade 
udstederen at indløse værdipapiret, konvertere det til den underliggende 
almindelige aktie eller sælge den til en tredjepart.

Ansvarsfraskrivelse Ovenstående risikokategori er ikke et mål for kapitaltab eller 
gevinst, men af   hvor betydeligt stigningerne og faldene i fondens afkast historisk 
har været.

For eksempel vil en fond, hvis afkast har oplevet betydelige stigninger og fald, 
være i en højere risikokategori, mens en fond, hvis afkast har oplevet mindre 
signifikante stigninger og fald, vil være i en lavere risikokategori.

Konvertible værdipapirers likviditetsrisiko: Konvertible værdipapirer kan være genstand for 
restriktioner for videresalg, kan handle i begrænsede mængder, handle på det over-the-counter 
marked og muligvis ikke have et aktivt handelsmarked. Markederne for konvertible obligationer 
kan være underlagt likviditetsbegrænsninger og lavere prisgennemsigtighed på grund af den 
begrænsede karakter af disse markeder og potentialet for økonomiske begivenheder til at 
påvirke handel på disse markeder.

Den laveste kategori (dvs. kategori 1) betyder ikke, at en fond er en risikofri 
investering.

Da fondens risikokategori er beregnet ved hjælp af historiske data, er det muligvis 
ikke en pålidelig indikation af fondens fremtidige risikoprofil. Foretrukket værdipapirrisiko: Generelt har foretrukne sikkerhedsindehavere ingen 

stemmeret med hensyn til værdipapirudstederen, medmindre visse begivenheder 
forekommer. Foretrukne værdipapirer er også efterstillet obligationer og andre 
gældsinstrumenter i en udsteders kapitalstruktur og vil derfor være underlagt større 
kreditrisiko end sådanne gældsinstrumenter.

Den viste risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig i fremtiden.

Hvorfor er denne fond i denne kategori? Fonden er i risikokategori 5, da 
afkastet har oplevet medium stigning og fald historisk. Aktieklasserisiko: Gevinster / tab på og omkostningerne ved 

valutasikringsstrategier er beregnet til kun at tilfalde den relevante klasse. Da 
aktieklasser ikke er adskilt, kan transaktionerne dog potentielt resultere i 
forpligtelser for andre klasser.

Følgende er væsentlige risici, der er relevante for fonden, og som ikke i tilstrækkelig grad 
er omfattet af risikokategorien.

Risiko for indekssporing: Fondens præstationer sporer muligvis ikke nøjagtigt indekset. 
Dette kan skyldes udsving på markedet, ændringer i indeksets sammensætning, 
transaktionsomkostninger, omkostningerne ved at foretage ændringer i fondens portefølje 
og andre udgifter til fonden.

PRC-investeringsrisiko: Ud over risikoen ved at investere i nye markeder omfatter 
risici ved at investere i PRC-investeringer blandt andet handelssuspensioner, 
valutaoverførsels- / eksponeringsbegrænsninger, grænser for beholdning af PRC-
investeringer og brug af mæglere, uprøvede begreber vedrørende behandling af 
reelt ejerskab, afhængighed af adgangsprogrammer, der kan afbrydes eller ændres 
væsentligt, forvaringsrisici, herunder mangel på tilstrækkelig adskillelse af aktiver 
fra RQFII-licenshaveren og underbeviser og skatteusikkerhed.

Kreditrisiko: Værdien af   gældsværdipapirer, som fonden køber, kan påvirkes af 
evnen til at udstede disse værdipapirer til at betale de renter og den skyldige 
hovedstol, når de forfalder. Hvis der er en negativ opfattelse af udstederens evne til 
at opfylde sine betalingsforpligtelser, kan værdien af   gældssikkerheden falde.

Emerging Market Risk: Fonden investerer i værdipapirer udstedt af virksomheder 
og / eller regeringer og offentlige organer i nye markeder. Politiske, 
markedsmæssige, sociale, lovgivningsmæssige og / eller økonomiske ustabiliteter i 
lande på nye markeder kan reducere værdien af   fondens investeringer.

Lavere nominel værdipapirrisiko: Gældspapirer af lavere kvalitet kan indebære en 
væsentligt større risiko for misligholdelse, illikviditet og volatilitet end gældskrav af højere 
kvalitet. Deres værdi kan falde betydeligt over korte perioder, og de har tendens til at være 
mere følsomme over for negative nyheder om udstederen, markedet eller økonomien 
generelt.
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Der henvises til prospektet for detaljerede oplysninger om de risici, der er forbundet med denne 
fond.

Afgifter

De gebyrer, du betaler, bruges til at betale omkostningerne ved driften af   fonden, 
herunder omkostningerne ved markedsføring og distribution. Disse gebyrer reducerer den 
potentielle vækst i din investering.

De viste ind- og udtrædelsesgebyrer er maksimale tal. I nogle tilfælde betaler du muligvis 
mindre - det kan du finde ud af hos din økonomiske rådgiver eller distributør.

Indtrædelses- og exitgebyrer gælder ikke for investorer, der køber / sælger aktier i 
fonden på børser, men disse investorer vil gøre det til markedspriser og kan være 
underlagt mæglergebyrer og / eller andre gebyrer.Engangsgebyrer før eller efter du investerer

Indgangsgebyr

Afgangsafgift

ingen

ingen

De løbende gebyrer, der er vist her, er baseret på udgifter for året, der slutter i 
december 2020. Det udelukker:
b Omkostninger til porteføljetransaktioner, undtagen i tilfælde af et indgangs- / 

udtrædelsesgebyr, der betales af fonden ved køb eller salg af andele i en anden fondDette er det maksimale, der muligvis kan tages ud af dine penge, før de 
investeres (indgangsgebyr) eller før provenuet af din investering er udbetalt 
(exitgebyr).

For yderligere information om gebyrer henvises til afsnittet "Gebyrer og udgifter" i 
prospektet og fondstilskuddet.

Gebyrer, der opkræves fra fonden i løbet af et år

Løbende gebyr 0,50%

Gebyrer, der opkræves fra fonden under visse specifikke betingelser

Ydelsesgebyr ingen

Tidligere præstationer

procent
Tidligere resultater er ikke en guide til fremtidige resultater.

40
Den tidligere præstation, der er vist her, tager højde for alle gebyrer og omkostninger. Indgangs- / 
udtrædelsesomkostningerne er ekskluderet fra beregningen af   tidligere resultater.30

Fonden blev lanceret i oktober 2014.
Class Dist Shares blev lanceret i oktober 2014.20

10 Navnet på fondens indeks skiftede fra Thomson Reuters Qualified Global 
Convertible Monthly Index til Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index 
den 29. maj 2020.0

Tidligere resultater er beregnet i amerikanske dollars og udtrykkes som en 
procentvis ændring i fondens indre værdi ved hvert år.- 10
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4,1 12,1 - 5,0 13,5 37,5

4,6 12,6 - 4,6 13,7 37,1

EN

Q SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088)
Q Indeks

A Den tidligere præstation, der vises, vedrører Thomson Reuters
Kvalificeret globalt konvertibelt månedligt indeks (det forrige 
indeksnavn, som fonden spores frem til 29. maj 2020).

Praktisk information

Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited. indflydelse på dine investeringer. For yderligere oplysninger bør du konsultere en 
skatterådgiver.Yderligere information Kopier af prospektet, dets tillæg, detaljer om fondens 

portefølje og de seneste års- og halvårsrapporter, der er udarbejdet til SSGA SPDR 
ETF'er Europe II plc, kan fås gratis fra administratoren eller online på 
www.ssga.com. Disse dokumenter er tilgængelige på engelsk.

Ansvarserklæring SSGA SPDR ETFs Europe II plc kan holdes ansvarlig for enhver 
erklæring indeholdt i dette dokument, der er vildledende, unøjagtig eller 
inkonsekvent med de relevante dele af Prospektet.

Skift mellem afdelinger Aktionærer har ingen specifik ret til at konvertere aktier i 
fonden til aktier i en anden afdeling af SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Konvertering 
kan kun ske ved, at investoren sælger / indløser aktierne i fonden og køber / tegner 
aktier i en anden afdeling af SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Detaljeret information 
om, hvordan man skifter mellem afdelinger, findes i afsnittet "Køb og salg af 
informationskonverteringer" i prospektet.

Vederlagspolitik Detaljer om den opdaterede aflønningspolitik for SSGA SPDR 
ETF'er Europe II plc er tilgængelige fra www.ssga.com. Papirkopier er tilgængelige 
gratis efter anmodning.

Offentliggørelse af nettoværdien Nettoværdien og den vejledende indre værdi 
pr. Aktie er tilgængelig på www.ssga.com og på virksomhedens hjemsted. 
Derudover er den vejledende indre værdi tilgængelig via Bloomberg, Telekurs og 
Reuters terminaler. Adskillelse af aktiver og passiver SSGA SPDR ETFs Europe II plc har adskilt ansvar 

mellem sine afdelinger. Som en konsekvens heraf bør fondens aktiver ikke være til 
rådighed til at betale gælden til nogen anden afdeling af SSGA SPDR ETFs Europe II 
plc.

Skattelovgivning Fonden er underlagt skattelovgivningen i Irland. Afhængigt 
af dit eget opholdsland kan dette have en

Denne fond er godkendt i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland. Denne vigtige investorinformation er nøjagtig pr. 11. februar 2021.


