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.

State Street Europe Index Equity Fund ("Fonden"), en afdeling i
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV. Fonden forvaltes af State Street Global Advisors Funds Management
Limited.
Aktieklasse: P Shares (ISIN LU1159236501)
Mål og investeringspolitik
Investeringsmål Fondens mål er at følge de europæiske
aktiemarkeders resultater.
Investeringspolitik Fonden er en indeksfølgende fond (også kendt som
en passivt administreret fond).
Fondens investeringspolitik er at følge resultatet af MSCI Europe Index
(eller ethvert andet indeks, som bestyrelsen til hver en tid kan fastsætte
for i betydelig grad at følge det samme marked som indekset) så tæt
som muligt, mens den så vidt muligt søger at minimere
trackingforskellen mellem fondens og indeksets resultater.
Indekset måler resultaterne for europæiske aktier. Værdipapirer vægtes
af markedskapitalisering.
Investeringsforvalteren foretager investeringer på vegne af fonden ved
hjælp af replikeringsstrategien, som er nærmere beskrevet i prospektets
afsnit om investeringsstrategier, hovedsageligt i værdipapirer i indekset,
og altid i overensstemmelse med investeringsrestriktionerne, der er
anført i prospektet. Investeringsforvalteren kan også, i særlige tilfælde,
investere i værdipapirer, der ikke er inkluderet i indekset, men som
forvalteren mener nøje afspejler risiko- og distributionskarakteristika for
værdipapirer i indekset.
Med henblik på at opnå investeringsmålet investerer fonden
udelukkende i:

b

andre fonde

b

likvide aktiver og

b

derivater med henblik på effektiv porteføljeforvaltning samt i
investeringsøjemed, begrænset til swaps, optioner, futures og
valutaterminsforretninger.

Fonden kan udlåne op til 40% af de værdipapirer, som fonden ejer.
Fondens aktier udstedes i euro.
Fonden er muligvis ikke egnet for investorer, der har til hensigt at hæve
deres penge inden for fem år.
Investorer kan indløse aktier på alle bankdage i Luxembourg og
Storbritannien (bortset fra dage, hvor de relevante finansielle markeder
er lukket for handel og/eller dagen, der går forud for sådanne dage,
forudsat at der offentliggøres en liste for fonden over de dage, hvor
markedet er lukket, på www.ssga.com) og enhver anden dag efter
bestyrelsens (rimelige) skøn, forudsat at investorer underrettes om disse
dage på forhånd.
Eventuelle indtægter til fonden beholdes og vil afspejle sig i en stigning i
aktiernes værdi.
Med hensyn til yderligere oplysninger henvises til Prospektet.

aktier og aktierelaterede værdipapirer

b

Risk/reward-profil
Lavere risiko
Potentielt lavere afkast

1
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Højere risiko
Potentielt højere afkast

4

5
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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 6, da afkastet historisk set har været udsat for meget store
stigninger og fald.
Følgende er væsentlige risici for fonden, som risikokategorien ikke tager
tilstrækkelig højde for.
Valutaafdækningsrisiko: Afdækninger udsættes af og til for
ufuldkommen matchning mellem afdækningstransaktionen og den risiko,

der søges afdækket. Der er ingen garanti for, at fondens
afdækningstransaktioner træder i kraft. Eftersom formålet med
valutaafdækning er at forsøge at reducere eller eliminere tab som følge
af valutakursudsving, kan afdækning også reducere eller eliminere
gevinster, når den valuta, som fondens aktiver er denomineret i, stiger.
Indeksbaseret risiko: Fondens afkast matcher ikke nødvendigvis
indeksets afkast. Fondens evne til at følge indekset påvirkes af fondens
udgifter, mængden af kontanter og likvide midler, den har i sin portefølje,
og hyppigheden af og tidspunktet for køb og salg af aktieposter i fonden.
Investeringsforvalteren kan forsøge at replikere indeksets afkast ved at
investere i et underudvalg af værdipapirer i indekset eller i visse
værdipapirer, der ikke er inkluderet i indekset, hvilket potentielt kan øge
risikoen for forskel mellem fondens og indeksets afkast.
Risiko ved værdipapirudlån: Hvis fonden beskæftiger sig med
værdipapirudlån, er der risiko for, at låntageren kan misligholde sine
forpligtelser om at returnere værdipapirer, der svarer til de lånte
værdipapirer. På denne måde udsættes fonden for modpartsrisiko. I
dette tilfælde kan fonden også opleve forsinkelser i genvinding af
værdipapirerne og kan lide et kurstab. Fonden kan også tabe penge,
hvis sikkerhedsstillelsens værdi i forhold til lånte værdipapirer falder.
Aktieklasserisiko: Der er ingen adskillelse af forpligtelser mellem
fondens klasser. Mens investeringsforvalteren forsøger at sikre, at
gevinster/tab på og omkostninger i forbindelse med de pågældende
afledte finansielle instrumenter, der er knyttet til en hvilken som helst
valutaafdækningsstrategi, udelukkende henføres til den klasse, den er
beregnet til, kan transaktionerne resultere i gæld til andre klasser.
Der henvises til Prospektet for alle oplysninger om de med fonden
forbundne risici.

Central investorinformation
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

De angivne indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er maksimumsbeløb. I
nogle tilfælde betaler De muligvis mindre – kontakt Deres
investeringsrådgiver eller distributør for yderligere oplysninger.
De løbende gebyrer er baseret på året, der sluttede i december 2020.
Beløbet kan derfor variere fra år til år. Det omfatter ikke:
b

Indtrædelsesgebyr

0.00%

Udtrædelsesgebyr

2.00%

Omkostninger ved porteføljetransaktioner med undtagelse af, hvor
fonden betaler et indtrædelses-/udtrædelsesgebyr for køb eller salg
af andele i en anden fond.

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om gebyrer, henvises der til
afsnittet "Gebyrer og udgifter" i Prospektet og Fondstillægget.

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

0.67%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar

intet

Tidligere resultater
percent

Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.

30

De angivne tidligere resultater tager højde for alle gebyrer og
omkostninger. Indtrædelses-/udtrædelsesgebyrerne er udeladt fra
beregningen af tidligere resultater.

20
10

Fonden blev lanceret i september 2015.
Aktieklassen P blev lanceret i september 2015.
Tidligere resultater er opgjort i euro og udtrykkes som en procentvis
ændring i fondens nettoværdi ved hvert års udgang.
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Praktiske oplysninger
Depositar State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
Yderligere oplysninger Kopi af Prospektet, Tillæg til dette samt den
seneste års- og halvårsrapport, der er udarbejdet for State Street Global
Advisors Luxembourg SICAV, kan rekvireres gratis fra administratoren
eller online på www.ssga.com. Disse dokumenter er tilgængelige på
engelsk. Hvis De ønsker oplysninger om andre aktieklasser, henvises
der til hjemmesiden.
Aflønningspolitik Oplysninger om den opdaterede aflønningspolitik for
State Street Global Advisors Funds Management Limited er tilgængelige
på www.ssga.com. Papirkopier fås gratis efter anmodning.

Ansvarserklæring State Street Global Advisors Funds Management
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 Investorer kan konvertere aktier til en anden
aktieklasse i den samme afdeling. Detaljerede oplysninger om, hvordan
De ombytter aktier mellem afdelingerne, findes i Prospektets afsnit om
ombytning. Valgbarhedskriterier for aktieklasser findes i Prospektets
afsnit om aktieklasser.

Offentliggørelse af aktivernes nettoværdi Den indre værdi pr. aktie
findes på www.ssga.com samt på selskabets hjemsted.

Alle anmodninger om at konvertere aktier fra en afdeling til en anden
behandles som en indløsning fra én afdeling efterfulgt af tegning i en
anden afdeling.

Skattelovgivning Fonden er underlagt skattelovgivningen og
skattebestemmelserne i Luxembourg. Dette kan alt efter Deres
bopælsland påvirke Deres investeringer. Hvis De ønsker yderligere
oplysninger, bør De rådføre Dem med en skatterådgiver.

Adskillelse af aktiver og passiver State Street Global Advisors
Luxembourg SICAV har adskilt ansvar mellem afdelingerne. Dermed bør
fondens aktiver ikke være tilgængelige til at betale en anden State Street
Global Advisors Luxembourg SICAV-fonds gældsforpligtelser.

Denne fond er godkendt i Luxembourg og underlagt tilsyn fra Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). State Street Global Advisors
Funds Management Limited er et selskab, der er godkendt af Central Bank of Ireland, under nr. 49934. Denne centrale investorinformation er korrekt pr.
12. februar 2021.

