
Informações-chave do investidor

Este documento fornece informações importantes para investidores sobre este fundo. Não é material de marketing. As informações são exigidas por lei 
para ajudá-lo a entender a natureza e os riscos de investir neste fundo. Você é aconselhado a lê-lo para que possa tomar uma decisão informada sobre 
investir. Os termos não definidos aqui são os definidos no Prospecto.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (o "Fundo"), um subfundo de
SSGA SPDR ETFs Europe II plc (um Exchange Traded Fund compatível com OICVM). Este Fundo é gerido pela State Street Global Advisors Europe Limited.

Classe de Ações: SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)

Objetivos e Política de Investimento

Objetivo de InvestimentoO objetivo do Fundo é acompanhar o desempenho do 
mercado global de títulos conversíveis.

podem ser comprados ou vendidos através de corretores em uma ou mais bolsas de 
valores. O Fundo é negociado nestas bolsas de valores a preços de mercado que podem 
flutuar ao longo do dia. Os preços de mercado podem ser superiores ou inferiores ao valor 
patrimonial líquido diário do Fundo.

Política de InvestimentoO Fundo procura acompanhar o desempenho do Refinitiv 
Qualified Global Convertible Index (o "Índice") o mais próximo possível.

O Fundo é um fundo de rastreamento de índice (também conhecido como fundo gerido passivamente). Atualmente, o Fundo não está envolvido em empréstimos de títulos.

Os accionistas podem resgatar acções em qualquer dia útil do Reino Unido (excepto nos 
dias em que os mercados financeiros relevantes estão encerrados e/ou no dia anterior a 
qualquer dia, desde que uma lista desses dias de mercado fechados seja publicada para o 
Fundo emwww.ssga.com); e qualquer outro dia a critério dos Conselheiros (agindo 
razoavelmente) desde que os Acionistas sejam notificados com antecedência de tais dias.

O Fundo investe principalmente em títulos incluídos no Índice. Esses títulos incluem o 
mercado de títulos conversíveis globais para investimento (incluindo títulos conversíveis 
obrigatórios e títulos conversíveis perpétuos). Os títulos de renda fixa qualificados podem 
ser de grau de investimento (alta qualidade) ou não grau de investimento ou sem 
classificação, podem ser emitidos com taxas fixas ou flutuantes e devem atender aos 
requisitos de tamanho mínimo em sua moeda local. Como pode ser difícil comprar todos os 
títulos do Índice de forma eficiente, ao procurar acompanhar o desempenho do Índice, o 
Fundo usará uma estratégia de amostragem estratificada para construir uma carteira 
representativa. Consequentemente, o Fundo normalmente deterá apenas um subconjunto 
dos títulos incluídos no Índice. Em circunstâncias limitadas, o Fundo pode comprar títulos 
que não estão incluídos no Índice.

Quaisquer rendimentos auferidos pelo Fundo serão pagos aos acionistas em relação às 
ações.

As cotas do Fundo são emitidas em dólares americanos. 

Consulte o Prospecto para obter mais informações.

Fonte do Índice: Copyright 2021. Refinitiv ou suas afiliadas. Usado com permissão. Os 
dados da Refinitiv são "COMO ESTÃO". A Refinitiv não oferece garantias, não tem 
responsabilidade e não patrocina ou endossa o ETF SPDR Refinitiv Global Convertible Bond 
UCITS.

O Fundo pode utilizar instrumentos financeiros derivados (ou seja, contratos 
financeiros cujos preços dependem de um ou mais activos subjacentes) para gerir a 
carteira de forma eficiente.

Salvo em circunstâncias excepcionais, o Fundo geralmente apenas emitirá e resgatará 
ações para determinados investidores institucionais. No entanto, as cotas do Fundo

Perfil de risco e recompensa

Baixo risco
Recompensa potencialmente menor

Maior risco
Recompensa potencialmente maior

Risco de Títulos Conversíveis:Os títulos conversíveis são seniores às ações 
ordinárias na estrutura de capital de um emissor, mas geralmente são 
subordinados às obrigações de dívida sênior do emissor. Dependendo da forma do 
instrumento, os títulos convertíveis estão geralmente sujeitos aos riscos associados 
aos títulos de capital e de dívida.

1 2 3 4 5 6 7 Risco de Títulos Conversíveis:Uma obrigação convertível pode ser reembolsada por 
opção do emitente, a um preço estabelecido no instrumento de gestão da 
obrigação. Se um título conversível detido pelo Fundo for chamado para resgate, o 
Fundo deverá permitir que o emissor resgate o título, converta-o em ações 
ordinárias subjacentes ou venda-o a um terceiro.

Isenção de RiscoA categoria de risco acima não é uma medida de perda ou ganho de 
capital, mas de quão significativos os aumentos e quedas no retorno do Fundo têm sido 
historicamente.

Por exemplo, um fundo cujo retorno tenha experimentado altas e quedas significativas estará em 
uma categoria de risco mais alto, enquanto um fundo cujo retorno tenha experimentado altas e 
quedas menos significativas estará em uma categoria de risco mais baixo.

Risco de Liquidez de Títulos Conversíveis:Os títulos conversíveis podem estar sujeitos a 
restrições de revenda, podem ser negociados em volumes limitados, ser negociados no 
mercado de balcão e podem não ter um mercado de negociação ativo. Os mercados de 
títulos conversíveis podem estar sujeitos a restrições de liquidez e menor transparência 
de preços devido à natureza limitada desses mercados e ao potencial de eventos 
econômicos impactarem as negociações nesses mercados.

A categoria mais baixa (ou seja, categoria 1) não significa que um fundo seja um investimento livre 
de risco.

Como a categoria de risco do Fundo foi calculada usando dados históricos, pode não ser 
uma indicação confiável do perfil de risco futuro do Fundo. Risco de Valores Mobiliários Preferenciais:Geralmente, os detentores de valores mobiliários preferenciais 

não têm direito a voto em relação ao emissor dos valores mobiliários, a menos que ocorram determinados 

eventos. Além disso, os títulos preferenciais estão subordinados a títulos e outros instrumentos de dívida na 

estrutura de capital de um emissor e, portanto, estarão sujeitos a maior risco de crédito do que esses 

instrumentos de dívida.

A categoria de risco do Fundo apresentada não é garantida e poderá sofrer alterações no 
futuro.

Por que este Fundo está nesta categoria?O Fundo encontra-se na categoria de risco 5, uma 
vez que historicamente o seu retorno registou subidas e descidas médias. Risco de Classe de Ações:Os ganhos/perdas e os custos das estratégias de 

cobertura cambial destinam-se exclusivamente à Classe relevante. No entanto, 
como as Classes de Ações não são segregadas, as transações podem resultar em 
passivos para outras Classes.

A seguir estão os riscos materiais relevantes para o Fundo que não são adequadamente 
capturados pela categoria de risco.

Risco de rastreamento de índice:O desempenho do Fundo pode não acompanhar 
exatamente o Índice. Isso pode resultar de flutuações de mercado, mudanças na 
composição do Índice, custos de transação, custos de fazer alterações na carteira do Fundo 
e outras despesas do Fundo.

Risco de Investimentos da RPC:Além dos riscos de investir em mercados emergentes, os 
riscos de investir na PRC Investments incluem, entre outros, suspensões de negociação, 
restrições de transferência/exposição de moeda, cancelamento ou alteração de instruções, 
limites nas participações da PRC Investments e uso de corretores, conceitos não testados 
em relação ao novo tratamento de propriedade efetiva, dependência de Programas de 
Acesso que podem ser descontinuados ou substancialmente alterados, riscos do sistema de 
tecnologia e riscos de controles associados a tais Programas de Acesso; riscos de custódia, 
incluindo a falta de segregação suficiente de ativos daqueles de outros intermediários sob 
os Programas de Acesso relevantes e os Subdepositários relevantes e incerteza fiscal.

Risco de crédito:O valor dos títulos de dívida que o Fundo compra pode ser afetado 
pela capacidade do emitente desses títulos de pagar os montantes de juros e capital 
devidos à medida que vencem. Se houver uma percepção negativa da capacidade do 
emissor de cumprir suas obrigações de pagamento, o valor do título de dívida pode 
diminuir.

Risco de mercado emergente:O Fundo investe em títulos emitidos por empresas e/ou 
governos e agências governamentais em mercados emergentes. Instabilidades políticas, de 
mercado, sociais, regulatórias e/ou econômicas em países de mercados emergentes podem 
reduzir o valor dos investimentos do Fundo.

Risco de títulos com classificação mais baixa:Os títulos de dívida de qualidade inferior podem envolver um 

risco substancialmente maior de incumprimento, iliquidez e volatilidade do que os títulos de dívida de 

qualidade superior. Seu valor pode diminuir significativamente em curtos períodos e

Traduzido do Inglês para o Português - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/pt/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Informações-chave do investidor

tendem a ser mais sensíveis a notícias adversas sobre o emissor, o mercado 
ou a economia em geral.

Consulte o Prospecto para obter detalhes completos sobre os riscos associados a 
este Fundo.

Cobranças

Os encargos que você paga são usados   para pagar o custo de funcionamento do Fundo, 
incluindo os custos de marketing e distribuição. Esses encargos reduzem o potencial de 
crescimento do seu investimento.

As taxas de entrada e saída apresentadas são valores máximos. Em alguns casos, você pode 
pagar menos – você pode descobrir isso com seu consultor financeiro ou distribuidor.

As taxas de entrada e saída não são aplicáveis   aos investidores que compram/vendem 
ações do Fundo em bolsas de valores, mas esses investidores o farão a preços de mercado 
e podem estar sujeitos a taxas de corretagem e/ou outros encargos.Encargos únicos cobrados antes ou depois de investir

Taxa de entrada

Taxa de saída

Nenhum
O valor dos encargos contínuos mostrado aqui é baseado nas despesas do ano que 
termina em dezembro de 2021. Exclui:

Nenhum b Custos de transação da carteira, exceto no caso de um encargo de entrada/saída pago 
pelo Fundo na compra ou venda de unidades de outro fundoEste é o máximo que pode ser retirado do seu dinheiro antes de ser 

investido (taxa de entrada) ou antes que o produto do seu investimento seja 
pago (taxa de saída).

Para obter mais informações sobre encargos, consulte a seção "Comissões e 
Despesas" do prospecto e do suplemento do Fundo.

Encargos retirados do Fundo ao longo de um ano

Cobrança contínua

Encargos retirados do Fundo sob certas condições específicas

Taxa de performance

0,50%

Nenhum

Performance passada

por cento
O desempenho passado não é um guia para resultados futuros.

40
O desempenho anterior mostrado aqui leva em consideração todos os encargos e custos. 
As taxas de entrada/saída são excluídas do cálculo do desempenho passado.30
O Fundo foi lançado em outubro de 2014.
As Ações de Classe Dist foram lançadas em outubro de 2014.20

10 O nome do Índice do Fundo mudou de Thomson Reuters Qualified Global 
Convertible Monthly Index para Refinitiv Qualified Global Convertible 
Monthly Index em 29 de maio de 2020.0
O desempenho anterior foi calculado em dólares americanos e é expresso como uma 
variação percentual no valor patrimonial líquido do Fundo no final de cada ano.- 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,5 4.1 12.1 - 5,0 13,5 37,5 - 3.1

0,7 4.6 12,6 - 4,6 13,7 37.1 - 2,8

UMA

QSPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088) Q
Índice

UMAO desempenho anterior exibido refere-se ao Índice Mensal Convertível 
Global Qualificado da Thomson Reuters (o nome do índice anterior que o 
Fundo rastreou até 29 de maio de 2020).

Informação prática

DepositárioState Street Custodial Services (Irlanda) Limited. impacto em seus investimentos. Para mais detalhes, você deve consultar um consultor 
fiscal.Outras informaçõesCópias do prospecto, seus suplementos, detalhes da carteira do 

Fundo e os últimos relatórios anuais e semestrais preparados para SSGA SPDR ETFs 
Europe II plc podem ser obtidos gratuitamente junto ao Administrador ou online em
www.ssga.com. Esses documentos estão disponíveis em inglês.

Declaração de ResponsabilidadeA State Street Global Advisors Europe Limited pode ser 
responsabilizada por qualquer declaração contida neste documento que seja enganosa, 
imprecisa ou inconsistente com as partes relevantes do Prospecto.

Alternar entre SubfundosOs acionistas não têm o direito específico de 
converter ações do Fundo em ações de outro subfundo do SSGA SPDR ETFs 
Europe II plc. A conversão só pode ser efetuada se o investidor vender/
resgatar as ações do Fundo e comprar/subscrever ações de outro subfundo do 
SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Informações detalhadas sobre como alternar 
entre subfundos são fornecidas na seção "Informações de compra e venda - 
Conversões" do prospecto.

Política de RemuneraçãoOs detalhes da política de remuneração atualizada dos ETFs SSGA 
SPDR Europe II plc estão disponíveis emwww.ssga.com. Cópias em papel estão disponíveis 
gratuitamente mediante solicitação.

Publicação de Avaliação Patrimonial LíquidaO valor patrimonial líquido e o valor 
patrimonial líquido indicativo por ação estão disponíveis emwww.ssga.come na sede da 
empresa. Além disso, o valor patrimonial líquido indicativo está disponível através dos 
terminais Bloomberg, Telekurs e Reuters. Segregação de Ativos e PassivosSSGA SPDR ETFs Europe II plc tem 

responsabilidades segregadas entre os seus subfundos. Como consequência, os 
ativos do Fundo não devem estar disponíveis para pagar as dívidas de qualquer 
outro subfundo do SSGA SPDR ETFs Europe II plc.

Legislação TributáriaO Fundo está sujeito às leis e regulamentos fiscais da 
Irlanda. Dependendo do seu próprio país de residência, isso pode ter um

Este Fundo é autorizado na Irlanda e regulado pelo Banco Central da Irlanda. A State Street Global Advisors Europe Limited é uma empresa aprovada pelo Banco Central da 
Irlanda, sob o nº. 49934. Essas informações importantes para investidores são precisas em 31 de janeiro de 2022.


