
Ključne informacije za vlagatelje

Ta dokument vsebuje ključne informacije za vlagatelje o tem skladu. To ni marketinško gradivo. Podatki so po zakonu potrebni za lažje razumevanje narave in 
tveganj pri vlaganju v ta sklad. Svetujemo vam, da jo preberete, da se boste lahko informirano odločili, ali boste vlagali. Izrazi, ki tukaj niso opredeljeni, so opredeljeni 
v Prospektu.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF ("sklad"), podsklad
SSGA SPDR ETFs Europe II plc (sklad, s katerim se trguje na borzi UCITS).
Delniški razred: SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)

Cilji in naložbena politika

Naložbeni cilj Cilj sklada je slediti uspešnosti svetovnega trga zamenljivih obveznic. lahko kupijo ali prodajo prek posrednikov na eni ali več borzah. Sklad trguje na teh 
borzah po tržnih cenah, ki lahko nihajo ves dan. Tržne cene so lahko večje ali nižje 
od dnevne čiste vrednosti sredstev sklada.Naložbena politika Sklad skuša čim bolj natančno spremljati uspešnost globalnega 

konvertibilnega indeksa Refinitiv ("Index").

Sklad je sklad za sledenje indeksom (znan tudi kot pasivno upravljan sklad). 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 ustrezni finančni trgi zaprti za poslovanje in / ali dan pred katerim 
koli takim dnem, pod pogojem, da bo seznam takih dni zaprtega trga za Sklad 
objavljen dne www.ssga.com); in kateri koli drugi dan po presoji direktorjev (če 
deluje razumno), pod pogojem, da so delničarji o teh dneh obveščeni vnaprej.

Sklad vlaga predvsem v vrednostne papirje, vključene v indeks. Ti vrednostni papirji 
vključujejo naložljivi globalni trg zamenljivih obveznic (vključno z obveznimi 
zamenljivimi obveznicami in trajnimi zamenljivimi obveznicami). Upravičeni 
vrednostni papirji s stalnim donosom so lahko naložbeni (visokokakovostni) ali 
neinvesticijski ali neocenjeni, lahko se izdajo s fiksnimi ali spremenljivimi obrestnimi 
merami in morajo izpolnjevati zahteve glede minimalne velikosti v njihovi lokalni 
valuti. Ker je težko učinkovito kupiti vse vrednostne papirje v indeksu, bo Sklad pri 
iskanju uspešnosti indeksa uporabil strategijo stratificiranega vzorčenja za 
oblikovanje reprezentativnega portfelja. Posledično bo imel sklad navadno le 
podnabor vrednostnih papirjev, vključenih v indeks. Sklad lahko v omejenih 
okoliščinah kupi vrednostne papirje, ki niso vključeni v indeks.

Vsak dohodek, ki ga prejme sklad, bo delničarjem izplačan v zvezi z delnicami.

Delnice sklada so izdane v ameriških dolarjih. Za več 

informacij glejte Prospekt.

Kazalo Vir: Copyright 2021. Refinitiv ali njihove podružnice. Uporablja se z dovoljenjem. 
Podatki o refinitivu so "KOT SO". Refinitiv ne daje nobenih jamstev, ne prevzema nobene 
odgovornosti in ne sponzorira ali podpira SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS 
ETF.

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

Razen v izjemnih okoliščinah bo sklad delnice na splošno izdal in odkupil le 
nekaterim institucionalnim vlagateljem. Vendar pa delnice sklada

Profil tveganja in koristi

Manjše tveganje Večje tveganje
Tveganje zamenljivih vrednostnih papirjev: Zamenljivi vrednostni papirji so v strukturi 
kapitala izdajatelja starejši od navadnih delnic, vendar so običajno podrejeni dolžniškim 
obveznostim izdajatelja. Glede na obliko instrumenta so zamenljivi vrednostni papirji na 
splošno izpostavljeni tveganjem, povezanim tako z lastniškimi kot dolžniškimi 
vrednostnimi papirji.

Potencialno nižja nagrada Potencialno višja nagrada

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tveganje zamenljivih obveznic: Zamenljiva obveznica je lahko predmet odkupa po 
izbiri izdajatelja po ceni, določeni v instrumentu upravljanja obveznice. Če je 
zamenljivo obveznico, ki jo ima Sklad, treba odkupiti, bo moral izdajatelju dovoliti, 
da unovči vrednostni papir, ga pretvori v osnovno navadno delnico ali proda tretji 
osebi.

Omejitev odgovornosti Zgornja kategorija tveganja ni merilo kapitalske izgube ali 
dobička, temveč tega, kako pomembni so bili v preteklosti dvigi in padci donosa 
sklada.

Na primer sklad, čigar donos se je znatno povečal in padel, bo v kategoriji z večjim 
tveganjem, medtem ko bo sklad, katerega donos je doživel manj pomembne dvige 
in padce, v nižji kategoriji.

Likvidnostno tveganje zamenljivih vrednostnih papirjev: Za zamenljive 
vrednostne papirje lahko veljajo omejitve pri nadaljnji prodaji, lahko trgujejo v 
omejenem obsegu, trgujejo na prostem trgu in morda nimajo aktivnega 
trgovalnega trga. Za trge zamenljivih obveznic lahko veljajo likvidnostne omejitve 
in nižja preglednost cen zaradi omejene narave teh trgov in možnosti 
gospodarskih dogodkov, da vplivajo na trgovanje na teh trgih.

Najnižja kategorija (tj. Kategorija 1) ne pomeni, da je sklad netvegana naložba.

Ker je bila kategorija tveganja Sklada izračunana na podlagi preteklih podatkov, 
morda ni zanesljiv pokazatelj prihodnjega profila tveganja Sklada. Prednostno tveganje vrednostnih papirjev: Na splošno prednostni imetniki vrednostnih papirjev 

nimajo glasovalnih pravic glede izdajatelja vrednostnih papirjev, razen če se zgodijo določeni 
dogodki. Prednostni vrednostni papirji so tudi podrejeni obveznicam in drugim dolžniškim 
instrumentom v kapitalski strukturi izdajatelja, zato bodo izpostavljeni večjemu kreditnemu 
tveganju kot takšni dolžniški instrumenti.

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

Zakaj je ta sklad v tej kategoriji? Sklad je v 5. kategoriji tveganja, saj se je 
njegova donosnost v preteklosti srednje povišala in znižala. Delite razredno tveganje: Dobički / izgube in stroški strategij varovanja pred 

valutami naj bi nastali izključno za ustrezni razred. Ker razredi delnic niso ločeni, bi 
lahko transakcije povzročile obveznosti za druge razrede.

Sledijo pomembna tveganja za sklad, ki jih kategorija tveganja ne zajema ustrezno.

Indeksno sledenje tveganju: Uspešnost sklada morda ne sledi točno indeksu. To je 
lahko posledica tržnih nihanj, sprememb sestave indeksa, transakcijskih stroškov, 
stroškov sprememb portfelja sklada in drugih stroškov sklada.

Tveganje naložb v LRK: Poleg tveganj vlaganja v razvijajoče se trge med tveganji 
vlaganja v naložbe v LRK med drugim spadajo začasna ustavitev trgovanja, omejitve 
prenosa / izpostavljenosti valut, omejitve deležev v naložbah LRK in uporaba 
posrednikov, nepreizkušeni koncepti glede obravnave dejanskega lastništva 
zanašanje na programe dostopa, ki jih je mogoče ukiniti ali bistveno spremeniti, 
skrbniška tveganja, vključno s pomanjkanjem zadostne ločitve premoženja od 
imetnikov dovoljenj RQFII in pod skrbniških in davčnih negotovosti.

Kreditno tveganje: Na vrednost dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih kupi Sklad, 
lahko vpliva sposobnost izdajatelja teh vrednostnih papirjev, da plača zneske obresti 
in glavnice, ko zapadejo v plačilo. Če izdajatelj negativno dojema zmožnost 
izpolnjevanja svojih plačilnih obveznosti, se lahko vrednost dolžniškega 
vrednostnega papirja zmanjša.

Tveganje za nastajajoči trg: Sklad vlaga v vrednostne papirje, ki jih izdajo podjetja 
in / ali vlade in vladne agencije na razvijajočih se trgih. Politične, tržne, socialne, 
regulativne in / ali gospodarske nestabilnosti v državah z nastajajočimi trgi lahko 
zmanjšajo vrednost naložb sklada.

Nižje ocenjeno tveganje vrednostnih papirjev: Manj kakovostni dolžniški vrednostni 
papirji lahko vključujejo bistveno večje tveganje neplačila, nelikvidnosti in nestanovitnosti 
kot višji kakovostni dolžniški vrednostni papirji. Njihova vrednost se lahko v kratkih 
obdobjih znatno zmanjša in so navadno bolj občutljive na neugodne novice o izdajatelju, 
trgu ali gospodarstvu na splošno.
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Za vse podrobnosti o tveganjih, povezanih s tem skladom, glejte prospekt.

Stroški

Stroški, ki jih plačate, se uporabljajo za kritje stroškov upravljanja sklada, vključno s 
stroški trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšajo potencialno rast vaše naložbe.

Prikazani vstopni in izstopni stroški so najvišje številke. V nekaterih primerih boste 
morda plačali manj - to lahko ugotovite pri finančnem svetovalcu ali distributerju.

Vstopni in izstopni stroški se ne uporabljajo za vlagatelje, ki kupujejo / prodajajo delnice 
Sklada na borzah, vendar bodo ti vlagatelji to počeli po tržnih cenah in bodo morda morali 
plačati posredniške provizije in / ali druge stroške.Enkratni stroški, porabljeni pred naložbo ali po njej

Vstopnina

Izhod iz polnjenja

nobenega

nobenega

Tu prikazana številka tekočih stroškov temelji na odhodkih za leto, ki se je končalo 
decembra 2020. Ne vključuje:
b Stroški portfeljskih transakcij, razen v primeru vstopne / izstopne provizije, ki jo sklad 

plača pri nakupu ali prodaji enot premoženja v drugem skladuTo je največ, kar lahko vzamete iz vašega denarja, preden ga vložite (vstopnina) 
ali preden se izplača izkupiček vaše naložbe (izstopnina). Za več informacij o stroških glejte razdelek "Provizije in stroški" prospekta in 

dodatek k skladu.

Stroški, ki jih je sklad prevzel v enem letu

Tekoče polnjenje 0,50%

Stroški, prevzeti iz sklada pod določenimi posebnimi pogoji

Provizija za izvedbo nobenega

Pretekla uspešnost

odstotkov
Pretekla uspešnost ni vodilo za prihodnje rezultate.

40
Prikazana pretekla uspešnost upošteva vse stroške in stroške. Vstopne / izstopne 
dajatve niso vključene v izračun pretekle uspešnosti.30.

Sklad je bil ustanovljen oktobra 2014.
Delnice Class Dist so se začele prodajati oktobra 2014.20.

10. Ime indeksa sklada se je 29. maja 2020 iz kvalificiranega globalnega mesečnega 
indeksa Thomson Reuters spremenilo v kvalificirani globalni konvertibilni mesečni 
indeks Refinitiv.0

Pretekla uspešnost je bila izračunana v ameriških dolarjih in je izražena kot odstotna 
sprememba čiste vrednosti sredstev sklada ob koncu leta.- 10
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V Kazalo

A Prikazana pretekla uspešnost se nanaša na Thomson Reuters
Kvalificirani globalni konvertibilni mesečni indeks (prejšnje ime indeksa, 
ki ga je sklad spremljal do 29. maja 2020).

Praktične informacije

Depozitar Skrbniške storitve State Street (Ireland) Limited. vpliv na vaše naložbe. Za dodatne podrobnosti se posvetujte z davčnim 
svetovalcem.Nadaljne informacije Kopije prospekta, njegovih dodatkov, podrobnosti o portfelju 

sklada ter najnovejša letna in polletna poročila, pripravljena za SSGA SPDR ETFs 
Europe II plc, lahko brezplačno dobite pri skrbniku ali na spletnem naslovu 
www.ssga.com. Ti dokumenti so na voljo v angleščini.

Izjava o odgovornosti SSGA SPDR ETFs Europe II plc je lahko odgovoren za 
kakršno koli izjavo v tem dokumentu, ki je zavajajoča, netočna ali v neskladju z 
ustreznimi deli Prospekta.

Preklapljanje med podskladi Delničarji nimajo posebne pravice do pretvorbe 
delnic sklada v delnice drugega podsklada SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Pretvorbo 
lahko izvede samo vlagatelj, ki proda / unovči delnice sklada in kupi / vpiše delnice 
drugega podsklada SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Podrobne informacije o prehodu 
med podskladi so na voljo v odseku "Pretvorbe informacij o nakupu in prodaji" 
prospekta.

Politika prejemkov Podrobnosti o posodobljeni politiki prejemkov SSGA SPDR ETFs 
Europe II plc so na voljo na www.ssga.com. Papirnate kopije so na zahtevo na voljo 
brezplačno.

Objava vrednotenja neto premoženja Čista vrednost sredstev in okvirna čista 
vrednost sredstev na delnico sta na voljo na www.ssga.com in na sedežu podjetja. 
Poleg tega je okvirna čista vrednost sredstev na voljo prek terminalov Bloomberg, 
Telekurs in Reuters. Ločevanje sredstev in obveznosti SSGA SPDR ETFs Europe II plc ima ločeno 

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

Davčna zakonodaja Za sklad veljajo davčni zakoni in predpisi Irske. Glede na 
državo vašega prebivališča bi to lahko imelo

Ta sklad ima dovoljenje na Irskem in ga ureja Centralna banka Irske. Te ključne informacije za vlagatelje so 11. februarja 2021 točne.


