Klíčové informace pro investora

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto Fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou poskytovány ze zákona, k
porozumění povahy investice do tohoto Fondu a souvisejícím rizikům. Doporučujeme vám, abyste se s nimi seznámili a mohli tak učinit informované
rozhodnutí o tom, zda investovat.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF ("Fond")
Podfond SSGA SPDR ETFs Europe I plc (a UCITS odpovídající Fondu obchodovatelnému na burze). (ISIN IE00B44Z5B48)

Cíle a investiční politika
Cíl investice
Cílem fondu je sledovat výkonnost akciových trhů v rozvinutých a
rozvíjejících se zemích.

Fond se v současné době neangažuje v půjčování cenných papírů.

Investiční politika
Fond sleduje výkonnost MSCI ACWI (All Country World Index) Indexu
(„Index“) co nejpřesněji.
Fond investuje především do cenných papírů zahrnutých v Indexu. Mezi tyto
cenné papíry patří akcie emitované společnostmi v rozvinutých i rozvíjejících
se zemích z celého světa. Jelikož může být obtížné zakoupit všechny cenné
papíry v Indexu efektivně, bude fond při snaze o sledování výkonnosti
Indexu používat strategii optimalizace k vybudování reprezentativního
portfolia, které by mělo odrážet výkonnost Indexu. V důsledku toho bude
fond obvykle držet pouze část cenných papírů zahrnutých v Indexu. Ve
výjimečných případech může fond nakupovat cenné papíry, které nejsou
v Indexu zahrnuty.
Fond může využívat finanční derivátové nástroje (to znamená finanční
smlouvy, jejichž ceny jsou závislé na jednom nebo více podkladových
aktivech) za účelem efektivního řízení portfolia.
Až na výjimečné případy bude fond obecně vydávat a zpětně odkupovat
akcie pouze určitým institucionálním investorům. Akcie fondu však mohou
být nakoupeny nebo prodávány prostřednictvím zprostředkovatelů na jedné
nebo více burzách cenných papírů. Fond se obchoduje na těchto burzách
cenných papírů v tržních cenách, které mohou po celý den kolísat. Tržní
ceny mohou být vyšší nebo nižší než denní čistá hodnota majetku Fondu.

Akcionáři mohou požádat o zpětný odkup jakýkoliv obchodní den Spojeného
království (jiné než dny, na kterých jsou příslušné finanční trhy uzavřeny pro
obchod a/nebo den předcházející tomuto dni za předpokladu, že pro fond
bude zveřejněn seznam těchto neobchodních dní na www.spdrs.com); a
každý jiný den podle uvážení ředitelů (jednajících rozumně), pokud jsou
akcionáři předem informováni o těchto dnech.
Jakýkoli příjem Fondu bude ponechán ve Fondu a odrazí se ve zvýšení
hodnoty akcií.
Akcie fondu jsou vydávány v amerických dolarech.
Další informace získáte v prospektu.
Zdroj Indexu: finanční prostředky nebo cenné papíry uvedené v tomto
dokumentu nejsou sponzorovány nebo podporovány společností MSCI a
MSCI nenese žádnou odpovědnost za tyto finanční prostředky nebo cenné
papíry nebo jakýkoliv index, na kterém jsou tyto fondy nebo cenné papíry
založeny. Prospekt a dodatek obsahuje podrobnější popis omezeného
vztahu MSCI s bankou State Street bank a Trust Company, prostřednictvím
SSGA a souvisejících fondů, stejně jako další zřeknutí se odpovědnosti, které
se vztahují k Indexům MSCI. Indexy MSCI jsou duševním vlastnictvím MSCI a
nesmí být rozmnožovány ani extrahovány a používány k jakýmkoliv jiným
účelům bez souhlasu MSCI. Indexy MSCI jsou poskytovány bez záruk
jakéhokoliv druhu.
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Prohlášení o riziku
Výše uvedená kategorie rizik není měřítkem zisků či ztrát kapitálu, ale jaké
významné růsty a propady se v návratnosti Fondu historicky objevovaly.
Například Fond, jehož návratnost zaznamenala znatelné nárůsty a poklesy
bude ve vyšší rizikové kategorii, zatímco Fond, jehož návratnost
zaznamenala méně výrazné nárůsty a poklesy bude v nižší rizikové kategorii.
Nejnižší riziková kategorie (kategorie 1) neznamená, že je vaše investice do
Fondu bezriziková.
Kategorie rizika je vypočítána z historických dat a není zárukou budoucího
profilu rizik Fondu..
Riziková kategorie Fondu není zaručena a v budoucnosti se může měnit.

spdrs.com

Proč je Fond v této kategorii?
Fond je v rizikové kategorii 5, protože jeho návratnost historicky
zaznamenala středně velké růsty a poklesy na trhu.
Níže jsou podstatná rizika, která jsou významná pro Fond, ale už
nejsou adekvátně zachycena v kategorii rizik.
Riziko sledování Indexu: Výkonnost fondu nemusí přesně sledovat Index. To
může být důsledkem kolísání trhu, změn ve složení Indexu, transakčních
nákladů, nákladů na provedení změn portfolia fondu a dalších výdajů fondu.
Riziko likvidity a ETF: Nedostatečná omezení přístupných trhů a
opětovného prodeje mohou omezit schopnost Fondu prodávat cenný papír
ve výhodném čase, ceně nebo ho vůbec prodat. Nelikvidní cenné papíry se
mohou obchodovat se slevou a mohou mít vliv na schopnost včasného
plnění. Tam kde Fond investuje do nelikvidních cenných papírů nebo
neobchoduje ve velkých objemech, může rozptyl nabídky a poptávky rozšířit,
Fond může být vystaven zvýšenému riziku oceňování a snížené schopnosti
obchodovat. Akcie Fondu se mohou rovněž obchodovat za ceny, které se
podstatně liší od posledních zaslaných informací.
Veškeré podrobnosti o rizicích spojených s tímto fondem naleznete v
prospektu.
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Poplatky
Poplatky, které platíte, se využívají k zaplacení nákladů na správu fondu,
včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální
růst vaší investice.

Uvedené vstupní a výstupní poplatky jsou maximální hodnoty. V některých
případech zaplatíte méně – kdy tomu tak je se můžete dozvědět od svého
finančního poradce nebo distributora.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po zainvestování
Vstupní poplatek
Výstupní poplatek

Vstupní a výstupní poplatky se nedají aplikovat na investory
kupující/prodávající akcie Fondu na burzách. Tito investoři však budou
kupovat a prodávat za tržní ceny a tyto obchody mohou podléhat
poplatkům zprostředkovatelů a/nebo jiným poplatkům.

žádný
žádný

Toto je maximum, které může být z vašich peněz vzato před
zainvestováním (vstupní poplatek) a než proběhne vyplacení vaší investice
(výstupní poplatek).
Poplatky účtované z Fondu v průběhu roku
Poplatky za správu
0,40%
Poplatky účtované z Fondu za určitých zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek

žádný

Uvedená hodnota poplatků za správu je odvozena od výdajů pro rok 2017
končícím v prosinci. Vyjma:
• Transakční náklady portfolia, s výjimkou poplatků za vstup/výstup
zaplacených Fondem při koupi nebo prodeji podílových jednotek v jiném
Fondu.
Podrobnější informace o poplatcích lze nalézt v sekci “poplatky a výdaje“
v prospektu a dodatku Fondu.

Dosavadní výkonnost
Historická výkonnost není zárukou budoucích výsledků.
Poplatky za správu Fondu jsou zahrnuty do výpočtu dosavadní výkonnosti.
Vstupní/výstupní poplatky jsou vyloučeny z výpočtu dosavadní výkonnosti.
Fond byl zahájen v květnu roku 2011.
Dosavadní výkonnost byla vypočítána v amerických dolarech a je
vyobrazena jako procentuální změna v čisté hodnotě aktiv Fondu ke konci
každého roku.

Praktické informace
Depozitář
State Street Custodial Services (Irsko) Limited.
Podrobnější informace
Kopie prospektu, jeho dodatky, podrobnosti o portfoliu fondu a
nejnovější výroční a pololetní zprávy připravené pro SSGA SPDR ETFs
Europe I PLC lze získat bezplatně od administrátora nebo online na
www.spdrs.com. Tyto dokumenty jsou k dostání v angličtině.
Odměňovací politika
Politika odměňování je k dispozici od www.spdrs.com. Papírové kopie jsou
na požádání zdarma k dispozici.
Publikace čistého majetku k ocenění
Čistá hodnota majetku a indikativní čistá hodnota aktiv na akcii je k dispozici
na www.spdrs.com a u registrovaného úřadu společnosti. Navíc je
orientační čistá hodnota aktiv dostupná prostřednictvím terminálů
Bloomberg, Telekurs a terminálu Reuters.

Odpovědnostní prohlášení
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC může být odpovědná pouze na základě
jakéhokoliv prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící,
nepřesné nebo neslučitelné s příslušnými částmi prospektu.
Převádění akcií mezi podfondy
Akcionáři nemají žádné zvláštní právo převést akcie fondu na podíly v jiném
subfondu SSGA SPDR ETFs Europe I PLC. Převod může uskutečnit pouze
investor, který prodává akcie fondu a kupuje/upisuje akcie jiného subfondu
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC. Podrobné informace o převádění mezi
subfondy jsou uvedeny v části "informace o nákupu a prodeji-převody" v
prospektu.
Oddělení majetku a závazků
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC má oddělenou odpovědnost mezi svými
subfondy. V důsledku toho by aktiva fondu neměla být dostupná, aby
pokryla dluhy jakéhokoli jiného subfondu SSGA SPDR ETFs Europe I PLC.

Daňová legislativa
Na fond se vztahují daňové zákony a nařízení Irska. V závislosti na vaší zemi
bydliště by toto mohlo mít dopad na vaše investice. Pro další podrobnosti se
poraďte s vaším daňovým poradcem.

Tento Fond je orgánem v Irsku a regulován centrální irskou bankou. Tyto klíčové informace pro investora jsou aktuální ke dni 8. února 2018.

