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 Sustainable Climate World Equity Fund
("Fonden"), en afdeling i State Street Global Advisors Luxembourg SICAV. Fonden forvaltes af

State Street

Global Advisors Europe Limited.
Aktieklasse: I Shares (ISIN LU2199568788)
Mål og investeringspolitik
Investeringsmål Fondens mål er at generere kapitalvækst på langt sigt
ved at investere i globale egenkapitalinstrumenter.
Investeringspolitik Fondens investeringspolitik er at investere i
virksomheder, der har lavere CO2-emissioner, målt på nuværende og
fremtidige emissioner (i forhold til reserver af fossile brændstoffer),
genererer grønne indtægter og er bedre rustet til fysiske risici pga.
klimaforandringer. Desuden kan fonden fravælge værdipapirer baseret
på en vurdering af deres overholdelse af internationale standarder for
miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsforhold, antikorruption og
kontroversielle våben.
Investeringsforvalteren og/eller underinvesteringsforvalteren investerer
aktivt på vegne af fonden vha. aktiestrategien for et bæredygtigt klima
(Sustainable Climate Equity Strategy), som er nærmere beskrevet i
afsnittet om investeringsstrategier i prospektet.
Fondens resultater sammenlignes med MSCI World Index.
Værdipapirerne i porteføljen udvælges primært fra værdipapirerne i
indekset. Porteføljen kan omfatte værdipapirer, der ikke indgår i et

indeks. Investeringsstrategien anvender definerede risikoparametre, som
betyder, at fondens vægtning af lande, sektorer og værdipapirer i forhold
til det respektive indeks er begrænset. Dette begrænser sandsynligvis, i
hvilket omfang fonden kan opnå bedre resultater end MSCI World Index.
For at opnå sit investeringsmål investerer fonden kun i:
b

Aktier og aktierelaterede værdipapirer

b

Andre fonde

b

Likvide aktiver og

b

Afledte finansielle instrumenter til effektiv porteføljeforvaltning og
investeringsformål, begrænset til swaps, optioner, futures og
valutaterminskontrakter.

Fondens aktier udstedes i amerikanske dollar.
Eventuelle indtægter til fonden beholdes og vil afspejle sig i en stigning i
aktiernes værdi.
Med hensyn til yderligere oplysninger henvises til Prospektet.

Risk/reward-profil
Lavere risiko
Potentielt lavere afkast
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Højere risiko
Potentielt højere afkast
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Risikoansvarsfraskrivelse Risikokategorien ovenfor er ikke et mål for
kapitaltab eller -gevinst, men for hvor store stigningerne og faldene i
fondens afkast har været historisk.
For eksempel vil en fond, hvis afkast har været ude for betydelige
stigninger og fald, være i en højere risikokategori, mens en fond, hvis
afkast har været ude for mindre betydelige stigninger og fald, vil være i
en lavere risikokategori.
Den laveste kategori (dvs. kategori 1) betyder ikke, at en fond er en
risikofri investering.
Da fondens risikokategori er beregnet ved hjælp af historiske simulerede
proxydata, vil den ikke nødvendigvis være en pålidelig indikation for
fondens fremtidige risikoprofil.
Den viste kategori for fonden er ikke garanteret og kan ændre sig over
tid.
Hvorfor er fonden placeret i denne kategori? Fonden er placeret i
risikokategori 5, 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.
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.

ESG-risiko: Hvis afdelingen investerer i virksomheder, der tager hensyn
til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier (ESG), følger
afdelingens resultat muligvis afkast i en portefølje af værdipapirer, som
omfatter virksomheder, der ikke er ekskluderet ud fra ESGkriterierne. Når der investeres i en portefølje, som kun indeholder
værdipapirer, der ikke er ekskluderet ud fra ESG-kriterierne, kan det
have indflydelse på afdelingens eksponering for visse typer af
investeringer, og det kan have negativ effekt på afdelingens resultat.
Modelrisiko: Investeringsforvalteren anvender kvantitative modeller for
at øge afkast og styre risici. Alle svagheder, fejl eller begrænsninger i
disse modeller eller i deres programmering kan begrænse enhver fordel,
som fonden kan opnå ved at anvende modellerne, eller kan medføre
unøjagtige resultater eller investeringsresultater, der adskiller sig fra,
eller står i modsætning til, de resultater, som investeringsforvalteren
forventede eller ønskede. Sådanne svagheder, fejl eller begrænsninger
registreres måske aldrig, eller registreres måske først, når fonden har lidt
et tab (eller reducerede resultater). Derudover er der ingen garanti for, at
modellerne fungerer som forventet under alle markedsforhold.
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.

0.00%

Udtrædelsesgebyr

2.00%

Tallet for de løbende gebyrer er et skøn. Det omfatter ikke:
b

Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr

De angivne indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er maksimumsbeløb. I
nogle tilfælde betaler De muligvis mindre – kontakt Deres
investeringsrådgiver eller distributør for yderligere oplysninger.

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før
midlerne investeres og investeringsprovenuet udbetales.

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.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer

0.42%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar

intet

Tidligere resultater
Tidligere resultater er ikke en indikator for fremtidige resultater.

%
Fonden har endnu ikke tilstrækkelige data til at kunne give

Fonden er ikke endnu lanceret.
Aktieklassen er ikke endnu lanceret.

investorne en brugbar indikator vedrørendetidligere
resultater.
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Praktiske oplysninger
Depositar State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante
dele af prospektet.

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.

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.

Aflønningspolitik Oplysninger om den opdaterede aflønningspolitik for
State Street Global Advisors Europe Limited er tilgængelige på
www.ssga.com. Papirkopier fås gratis efter anmodning.

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.

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

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.

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.
Ansvarserklæring State Street Global Advisors Europe Limited kan
drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er

Regler om finansielle bæredygtighedsoplysninger ("SFDR")
Oplysninger om, hvordan State Street Global Advisors Europe Limited
tager højde for bæredygtighedsrisici i investeringsprocessen i
forbindelse med administrationen af fonden, kan ses i prospektet og på
vores websted på www.ssga.com.

Denne fond er godkendt i Luxembourg og underlagt tilsyn fra Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 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.
11. februar 2022.

