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Deze mededeling  is nog niet door de Centrale Bank  van  Ierland  gecontroleerd  en het  is dus mogelijk dat  er nog 
wijzigingen  moeten  worden  aangebracht  om  te  voldoen  aan  de  eisen  van  de  Centrale  Bank  van  Ierland.  De 
bestuurders zijn van oordeel dat deze mededeling en de erin beschreven voorstellen geen enkel element bevatten 
dat strijdig is met het advies en de voorschriften van de Centrale Bank van Ierland noch met de best practices van de 
branche. 
 
Tenzij hierin anders  is vermeld of  tenzij de  context dat oplegt, hebben alle  in deze mededeling gebruikte  termen 
dezelfde betekenis als in het prospectus. 
 
Datum: 25 Augustus 2017 
 
Geachte aandeelhouder 
 
SLUITING VAN FONDSEN ‐ SSGA SPDR ETFs Europe II plc (de 'vennootschap')  
 

SPDR AEX UCITS ETF 

SPDR MSCI EM Beyond BRIC UCITS ETF 
SPDR Russell 3000 U.S. Total Market UCITS ETF 
 (de 'fondsen') 
 
Hierbij  informeren  wij  u  dat  de  raad  van  bestuur  van  de  vennootschap  heeft  besloten  de  fondsen  te  sluiten  op 
13 november 2017 of op een andere datum die door de raad zal worden vastgesteld en op voorhand aan u zal worden 
medegedeeld (de 'effectieve datum').  
 
De  raad  heeft  deze  beslissing  genomen  in  overeenstemming  met  de  statuten  van  de  vennootschap,  omdat  de 
intrinsieke  waarde  van  elk  fonds  momenteel  minder  bedraagt  dan  het  minimumbedrag  dat  in  het  prospectus  is 
aangegeven: de raad is van oordeel dat deze waarde in de nabije toekomst niet in aanzienlijke mate zal toenemen en 
dat  de  fondsen  niet  langer  economisch  verantwoord  gehandhaafd  kunnen worden. De  raad  is  van  oordeel  dat  de 
voorgestelde sluitingen de belangen van de aandeelhouders van de fondsen het beste behartigen.  
 
Als  u  al  uw  aandelen  in  een  fonds  hebt  verkocht  of  overgedragen,  verzoeken  wij  u  dit  document  meteen  te 
overhandigen  aan  de  effectenmakelaar,  bank  of  agent  die  de  verkoop  of  overdracht  heeft  uitgevoerd,  zodat  dit 
document zo snel mogelijk aan de koper of cessionaris kan worden doorgestuurd.  
 
Aandeelhouders mogen hun posities in de fondsen inlossen tegen de intrinsieke waarde op elke relevante werkdag tot 
aan de effectieve datum  (niet  inclusief),  in overeenstemming met de bepalingen van het prospectus en conform de 
normale sluitingstijden van de handel. Beleggers in secundaire markten kunnen hun aandelen op de betreffende beurs 
verkopen tegen de marktkoers tot aan de effectieve datum (niet inclusief). Er hoeven geen uitstap‐/aflossingskosten te 
worden betaald als u uw aandelen op de secundaire markt verkoopt; het is evenwel mogelijk dat tussenpersonen op de 
markt makelaarslonen en vergoedingen in rekening brengen.  
 
De volgende stappen 
Als u uw aandelen niet vóór de effectieve datum  inlost, worden uw aandelen op de effectieve datum  teruggekocht 
tegen de van  toepassing  zijnde  intrinsieke waarde per aandeel  (daarbij dient  rekening  te worden gehouden met de 
reële  liquidatiekoersen  en  ‐kosten);  er  worden  geen  terugkoopkosten  in  rekening  gebracht.  Voorafgaand  aan  de 
effectieve datum houden de  fondsen steeds meer cash en  liquide  instrumenten. Zodra de  liquidatie  is gestart,  is het 
mogelijk  dat  de  fondsen  niet  langer  hun  in  het  betreffende  supplement  beschreven  beleggingsdoelstelling  zullen 
behalen en dat de verwachte tracking error zal toenemen.  
 
Voor deze stappen is geen aandeelhoudersvergadering of stemming nodig en hoeft u dus geen actie te ondernemen. 
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Let erop dat deze sluitingen alleen gelden voor de vermelde fondsen en geen invloed hebben op de aandelenposities in 
andere subfondsen van de vennootschap. 
 
Wij raden beleggers in de fondsen aan om hun belastingadviseurs te raadplegen over de gevolgen van deze sluitingen 
voor hun individuele situatie. Als u verder nog vragen hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met het verkoop‐ en 
supportteam van SPDR ETF via e‐mail op spdrseurope@ssga.com of telefonisch op +44 (0)20 3395 6888 of contact op 
te nemen met de plaatselijke vertegenwoordiger van SPDR ETF. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
         
Bestuurder 
SSGA SPDR ETFs Europe II plc 
 


