Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er
lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes
at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering. Betingelser, der ikke er defineret her, gælder
som defineret i prospektet.

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF
("Fonden"), en afdeling i SSGA SPDR ETFs Europe I plc (Fonden, der følger UCITS-reglerne, er børsnoteret). Fonden forvaltes af
State Street Global Advisors Europe Limited.
Aktieklasse: SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B99FL386)

Mål og investeringspolitik
Investeringsmål Fondens formål er at følge udviklingen på markedet for
fastforrentede, højtydende virksomhedsobligationer i amerikanske dollar.
Investeringspolitik Fonden søger at følge afkastet for Bloomberg SASB US
Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index ("indekset") så tæt
som muligt.
Fonden er en indeksfølgende fond (også kendt som en passivt administreret
fond).
Fonden investerer primært i værdipapirer, der indgår i indekset. Indekset er et
højtydende, fastforrentet, amerikansk dollar-denomineret benchmark, der
optimerer sin R-Factor™-score, en miljømæssig, social og ledelsesmæssig
(”ESG”) rating, som stilles til rådighed af State Street Global Advisors®. På
grundlag af Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index (”U.S. HY
Corporate Index”) udvælger indekset værdipapirer, der kan indgå i U.S. HY
Corporate Index, og sigter derefter mod at udelukke visse udstedere på
grundlag af deres ESG-egenskaber, idet der tages hensyn både til deres
ESG-rating og deres involvering i visse kontroversielle forretningsaktiviteter
som beskrevet i indeksmetoden. Derefter vægter indekset værdipapirer ved
hjælp af en optimeringsproces for at søge at maksimere porteføljens ESGrating, samtidig med at den kontrollerer for aktiv, samlet risiko. Den aktive,
samlede risiko refererer til forskellen mellem indekset og U.S. HY Corporate
Index.
Mindst 90% af fondens aktiver investeres i værdipapirer, der er indgår
indekset, mens indeksudbyderen anvender ESG-klassificeringer på alle
indeksets bestanddele.
Det forventes, at den deraf følgende ESG-rating for porteføljen vil være
højere end porteføljens ESG-rating i U.S. HY Corporate Index efter
anvendelse af et filter, der eliminerer mindst 20% af de lavest vurderede
værdipapirer efter ESG-ratingen fra U.S. HY Corporate Index.
ESG-dataene kan være præget af mulige uoverensstemmelser,
unøjagtigheder eller manglende tilgængelighed, især når de udsendes af
eksterne dataudbydere. Der kan også være mulige uoverensstemmelser med
ESG-screeningmetoden i indekset (kriterier, metoder, begrænsninger).
Nærmere oplysninger om begrænsningerne er beskrevet i tillægget.
Da det kan være vanskeligt rent faktisk at købe alle værdipapirer i indekset,
vil fonden i forsøget på at følge indeksets resultater anvende en stratificeret
stikprøvestrategi for at opbygge en repræsentativ portefølje, som skal

afspejle indeksets resultater. Derfor vil fonden typisk kun besidde en del af de
værdipapirer, der indgår i indekset. Fonden kan i mindre omfang købe
værdipapirer, der ikke indgår i indekset.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter (dvs. finansielle
kontrakter, hvis priser afhænger af et eller flere underliggende aktiver) til at
forvalte porteføljen effektivt.
Undtagen under ekstraordinære omstændigheder vil fonden generelt kun
udstede og indløse aktier til bestemte institutionelle investorer. Fondens aktier
kan dog købes eller sælges gennem mæglere på en eller flere børser.
Fonden handler på disse børser til markedspriser, som kan svinge i løbet af
dagen. Markedspriserne kan være højere eller lavere end fondens daglige
nettoværdi.
Fonden beskæftiger sig ikke for øjeblikket med udlån af værdipapirer.
Aktionærer kan indløse deres aktier på enhver bankdag i Det Forenede
Kongerige (bortset fra de dage, hvor de relevante finansielle markeder holder
lukket og/eller dagen før sådanne dage, forudsat at der offentliggøres en liste
over disse lukkedage på markedet for fonden på www.ssga.com); og enhver
anden dag efter bestyrelsens (rimelige) skøn, forudsat at aktionærerne
underrettes om sådanne dage på forhånd.
Al indtjening, som fonden oparbejder, udbetales til investorerne for de
pågældende aktier.
Fondens aktier udstedes i amerikanske dollar.
Med hensyn til yderligere oplysninger henvises til Prospektet.
Indekskilde: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® er et vareog servicemærke tilhørende Bloomberg Finance L.P. Og dets associerede
selskaber (samlet "Bloomberg"). Bloomberg eller Bloombergs licensgivere
ejer alle navnebeskyttede rettigheder i Bloomberg Indices. Hverken
Bloomberg eller Bloombergs licensgivere godkender eller støtter dette
materiale eller garanterer rigtigheden eller fuldstændigheden af nogen
oplysninger i det, eller giver nogen garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende,
for de resultater, der kan opnås på grundlag af det, og i videst muligt omfang
ifølge loven ifalder ingen af dem nogen hæftelse eller noget ansvar for skader
eller tab, der opstår i forbindelse hermed.
SASB® does tager ikke stilling til, om en udsteder bør være omfattet eller
ikke børe være omfattet af Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG
Ex-Controversies Select Index.
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Risikoansvarsfraskrivelse Ovenfor anførte risikokategori er ikke en
målestok for kurstab eller kursgevinster, men for hvor store stigninger og fald,
fondens afkast tidligere har oplevet.
Hvis en fonds afkast fx har været udsat for væsentlige stigninger og fald,
placeres fonden i en højere risikokategori. Modsat vil en fond, hvor afkastet
har oplevet mindre væsentlige stigninger og fald, være placeret i en lavere
risikokategori.
Den laveste kategori (dvs. kategori 1) er ikke ensbetydende med en risikofri
investering.
Da fondens risikokategori er beregnet ud fra historiske data, giver kategorien
ikke nødvendigvis et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil.
Den risikoprofil, der er angivet for fonden, forbliver ikke nødvendigvis uændret
og kan ændre sig med tiden.
Hvorfor er fonden placeret i denne kategori? Fonden er placeret i
risikokategori 4, da afkastet historisk set har været udsat for mellemstore
stigninger og fald.
Følgende er væsentlige risici for fonden, som risikokategorien ikke tager
tilstrækkelig højde for.
Koncentrationsrisiko: Når fonden fokuserer sine investeringer på en særlig
måde, vil de udstedelser, der påvirker investeringerne, have en større
indvirkning, end hvis fonden var mere diversificeret. Denne koncentration kan
muligvis også begrænse fondens likviditet.
Kreditrisiko: Værdien af de gældsbeviser, fonden køber, kan påvirkes af
værdipapirudstederens evne til at betale renter og hovedstol, når de forfalder

til betaling. Hvis der er en negativ forventning til udstederens evne til at
opfylde sine betalingsforpligtelser, kan gældsbevisets værdi falde.
Løbetidsbaseret risiko/renterisiko: Renteændringer må antages at ville
påvirke værdien af de gældsinstrumenter, fonden investerer i. En
renteændring kan have en betydelig og umiddelbar negativ indvirkning på
værdien af fondens investeringer.
Indeksbaseret risiko: Fondens resultater følger ikke nødvendigvis indekset
nøjagtigt. Dette kan skyldes markedsudsving, ændringer i indeksets
sammensætning, transaktionsomkostninger, omkostninger i forbindelse med
ændringer i fondens portefølje og øvrige fondsudgifter.
Likviditetsrisiko og ETF-likviditetsrisiko: Mangel på et marked, der er
parat, eller salgsrestriktioner kan begrænse fondens mulighed for at sælge et
værdipapir på et gunstigt tidspunkt eller til en gunstig pris eller i det hele
taget. Illikvide værdipapirer handles muligvis til nedsat pris og kan påvirke
muligheden for at overholde et fastsat indløsningstidspunkt. Når fonden
investerer i illikvide værdipapirer eller ikke handler med store mængder,
udvides forskellen mellem købs- og salgskurs muligvis, fonden kan blive
eksponeret for øget værdiansættelsesrisiko og reduceret mulighed for at
handle. Aktier i fonden handles muligvis også til kurser, der er væsentlig
anderledes end seneste tilgængelige NAV.
Risiko forbundet med lavere ratede værdipapirer: Gældsinstrumenter af
lavere kvalitet kan være forbundet med en væsentlig større risiko for
misligholdelse, illikviditet og volatilitet end gældsinstrumenter af højere
kvalitet. Værdien af dem kan falde betydeligt på kort tid, og de har tendens til
at være mere følsomme over for dårlige nyheder om udstederen, markedet
eller økonomien generelt.
Screeningsrisiko: Der er en risiko for, at indeksudbyderen kan lave fejl, f.
eks. urigtig vurdering af screeningskriterierne og/eller på urigtigt grundlag
medtager/udelukker bestanddele af indekset i forbindelse med screeningen.
SFDR - Fund Classification Risk: Fra den 10. marts 2021 er SFDR gradvist
blevet implementeret, og det pålægger finansielle markedsdeltagere nye
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offentliggørelsespligter. På datoen for prospektet, er de tekniske standarder
for implementering af lovgivningen (niveau 2) for SFDR blevet frigivet, men
ikke vedtaget af Europa-Kommissionen, og visse nye koncepter, som SFDR
har introduceret, er i øjeblikket ikke underlagt centraliserede
implementeringsstandarder, lokal vejledning eller etableret markedspraksis.
Fonden er blevet vurderet og klassificeret som i god tro ud fra de relevante

oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Efterhånden som disse
standarder og vejledninger udvikles, kan de oplysninger, der er relateret til
SFDR samt Artikel 8 -klassifikationen, angivet i tillægget og på webstedet,
blive ændret og muligvis ikke længere være gældende.
Der henvises til Prospektet for alle oplysninger om de med fonden forbundne
risici.

Gebyrer
De gebyrer, De betaler, anvendes til at afholde fondens løbende
omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og
distribution. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr

intet

Udtrædelsesgebyr

intet

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før
midlerne investeres og investeringsprovenuet udbetales.
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer

De viste ind- og udtrædelsesgebyrer er de højst mulige beløb. I nogle tilfælde
skal du betale mindre - du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til
din finansielle rådgiver eller distributør.
Ind- og udtrædelsesgebyrerne berører ikke investorer der køber/sælger aktier
i fonden på børser, men disse investorer vil gøre det til markedspriser og kan
komme ud for at skulle betale mæglersalærer og/eller andre gebyrer.
De viste løbende omkostninger er baseret på udgifterne for året, der sluttede
i december 2021. De medtager ikke:
b
Porteføljetransaktionsomkostninger, undtagen i tilfælde af, at fonden
betaler ind-/udtrædelsesgebyr ved salg/køb i en anden fond.
Med hensyn til yderligere oplysninger om gebyrer henvises til afsnittet "Fees
and Expenses" i prospektet og tilfondens tillæg.

0.30%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar

intet

Tidligere resultater
percent

Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.
De angivne tidligere resultater tager højde for alle gebyrer og omkostninger.
Indtrædelses-/udtrædelsesgebyrerne er udeladt fra beregningen af tidligere
resultater.
Fonden blev lanceret i september 2013.
Aktieklassen Dist blev lanceret i september 2013.
De tidligere resultater er beregnet i USD og udtrykkes som en procentvis
ændring i fondens indre værdi ultimo hvert år.
Navnet på fondens indeks ændredes fra Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year
(ex 144a) Bond Index til Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG ExControversies Select Index den 29. oktober 2021.
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A De viste tidligere resultater vedrører Bloomberg U.S. High Yield 0-5
Year (ex 144a) Bond Index (det tidligere indeks, som fonden fulgte
frem til den 29. oktober 2021).

Praktiske oplysninger
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Yderligere oplysninger Kopier af prospektet, dets tillæg, nærmere
oplysninger om fondens portefølje og de seneste års- og halvårsrapporter
udarbejdet for SSGA SPDR ETFs Europe I plc kan rekvireres vederlagsfrit fra
administrator eller online på www.ssga.com. Disse dokumenter fås på
engelsk.
Aflønningspolitik Oplysninger om den opdaterede aflønningspolitik for
SSGA SPDR ETFs Europe I plc er tilgængelige på www.ssga.com.
Papirkopier fås gratis efter anmodning.
Offentliggørelse af aktivernes nettoværdi Nettoværdien og den vejledende
nettoværdi pr. aktie er tilgængelig på www.ssga.com og på selskabets
hjemstedsadresse. Derudover er den vejledende nettoværdi tilgængelig via
Bloomberg-, Telekurs- og Reuters-terminaler.
Skattelovgivning Fonden er underlagt skattelovgivningen og
skattebestemmelserne i Irland. Dette kan alt efter Deres bopælsland påvirke

Deres investeringer. Hvis De ønsker yderligere oplysninger, bør De rådføre
Dem med en skatterådgiver.
Ansvarserklæring State Street Global Advisors Europe Limited kan drages
til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige
eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af prospektet.
Veksle mellem fonde Aktionærer har ingen særlig ret til at konvertere aktier i
fonden til aktieraktier i en anden fond i SSGA SPDR ETFs Europe I plc.
Konvertering kan kun ske ved at investor sælger/indløser sine aktier i fonden
og køber/tegner sig for aktier i en anden fond i SSGA SPDR ETFs Europe I
plc. Nærmere oplysninger om, hvordan man skifter mellem forskellige
underfonde, findes i afsnittet om "Purchase and Sale Information Conversions" i prospektet.
Adskillelse af aktiver og passiver SSGA SPDR ETFs Europe I plc har
adskilt ansvar mellem afdelingerne. Dermed bør fondens aktiver ikke være
tilgængelige til at betale en anden SSGA SPDR ETFs Europe I plc-fonds
gældsforpligtelser.

Denne fond er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. State Street Global Advisors Europe Limited er et selskab, der er godkendt af
Central Bank of Ireland, under nr. 49934. Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 31. januar 2022.

