Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij
wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze
informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. Termen die niet in dit
document zijn gedefinieerd zijn zoals gedefinieerd in het prospectus.

State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund
(het "Fonds”), een subfonds van State Street Global Advisors Luxembourg SICAV. Dit fonds wordt beheerd
door State Street Global Advisors Funds Management Limited.
Aandelencategorie: I Shares (ISIN LU2243635328)
Doelstellingen en beleggingsbeleid
Beleggingsdoelstelling Het doel van het Fonds is vermogensgroei op lange
termijn te bieden door te beleggen in de markt van vastrentende
bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit die in Amerikaanse dollar luiden.
Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid van het Fonds is te beleggen in
bedrijfsobligaties die een lagere CO2-uitstoot tonen in de vorm van de
huidige emissies en toekomstige emissies (gemeten aan de hand van
fossiele brandstofreserves), obligaties met groene labels en obligaties van
klimaatgeoriënteerde emittenten en effecten van bedrijfsobligaties die zijn
uitgegeven door bedrijven die beter zijn gepositioneerd voor de fysieke
risico's van klimaatverandering, waarbij effecten worden gescreend op basis
van een beoordeling inzake het naleven van ESG-criteria (d.w.z.
internationale normen bie betrekking hebben op milieubescherming,
mensenrechten, arbeidsnormen, corruptiebestrijding, controversiële wapens
en tabak).
De Beleggingsbeheerder zal namens het Fonds actief beleggen volgens de
Duurzame Klimaat Bedrijfsobligatie Strategie (Sustainable Climate Corporate
Bond Strategy) zoals verder beschreven in het hoofdstuk
'Beleggingsstrategieën' van het Prospectus.
Het rendement van het Fonds zal worden afgemeten tegen de Bloomberg
Barclays US Corporate Bond Index.
De effecten in de portefeuille worden voornamelijk geselecteerd uit de
effecten in de index. In de portefeuille kunnen effecten worden gehouden die
geen deel uitmaken van de index. De beleggingsstrategie hanteert
vastgestelde risicoparameters. Dat betekent dat de weging van het fonds wat

betreft blootstelling aan kredietbeoordeling, sectoren en emittenten ten
opzichte van de betreffende index beperkt zal zijn. Dit zal waarschijnlijk de
mate waarin het Fonds de Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index kan
overtreffen beperken.
Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken zal dit Fonds alleen beleggen in:
b
bedrijfsobligaties
b
andere fondsen
b
liquide activa en
b
Derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden,
beperkt tot swaps, opties, futures en valutatermijncontracten.
Het fonds mag tot 70% van de effecten in bezit uitlenen.
De aandelen van het fonds luiden in US dollar.
Aandeelhouders kunnen hun aandelen verzilveren op elke werkdag in
Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk (behalve op dagen waarop de
betreffende financiële markten gesloten zijn voor de handel en/of de dag die
voorafgaat aan een dergelijke dag op voorwaarde dat er een lijst van
dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd voor het Fonds op
www.ssga.com); en elke andere dag zoals redelijkerwijs bepaald door de
Bestuurders op voorwaarde dat de Aandeelhouders vooraf worden ingelicht
over dergelijke dagen.
Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot
uiting in een stijging van de waarde van de aandelen.
Zie het Prospectus voor meer informatie.
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Risicodisclaimer De hierboven getoonde risicocategorie is geen maatstaf
voor kapitaalwinst of kapitaalverlies, maar een maatstaf voor de stijgingen en
dalingen van het fondsrendement in het verleden.
Een fonds waarvan het rendement bijvoorbeeld aanzienlijk is gestegen en
gedaald, valt in een hogere risicocategorie, terwijl een fonds waarvan het
rendement minder grote stijgingen en dalingen heeft laten zien, in een lagere
risicocategorie wordt ingedeeld.
De laagste categorie (d.w.z. categorie 1) betekent niet dat er sprake is van
een risicovrije belegging.
Omdat de risicocategorie van het fonds is berekend op basis van historische
gesimuleerde vergelijkbare cijfers, is dit mogelijk geen betrouwbare indicatie
voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
De getoonde risicocategorie voor het fonds is niet gegarandeerd en kan in de
toekomst veranderen.
Waarom bevindt dit fonds zich in deze categorie? Het fonds behoort tot
risicocategorie 4 omdat het rendement in het verleden een middelhoog
niveau van schommelingen heeft gekend.
De volgende risico’s zijn wezenlijke risico’s met betrekking tot het fonds die
niet op afdoende wijze in de risicocategorie worden weerspiegeld.
Valuta-afdekkingsrisico: Bij afdekkingen gebeurt het soms dat de
afdekkingstransactie en het risico dat moet worden afgedekt niet perfect
overeenstemmen. Er kan geen zekerheid worden geboden dat de
afdekkingstransacties van het Fonds doeltreffend zullen zijn.Aangezien het
de doelstelling van valuta-afdekking is verliezen door
wisselkoersschommelingen te beperken of tot nul te reduceren, kan deze
strategie ook winsten beperken of tot nul reduceren wanneer de valuta waarin
de activa van het Fonds luiden stijgt.
MSG-risico: Indien het Compartiment belegt in bedrijven die voldoen aan de
MSG-criteria (milieu, sociaal en corporate governance), kunnen de prestaties
van het Compartiment achterblijven bij de opbrengsten van een
effectenportefeuille waarin bedrijven zijn opgenomen die niet zijn uitgesloten

als gevolg van dergelijke MSG-criteria. Alleen beleggen in een portefeuille
met effecten die niet zijn uitgesloten als gevolg van dergelijke MSG-criteria,
kan van invloed zijn op de blootstelling van het Compartiment aan bepaalde
typen beleggingen en kan de prestaties van het Compartiment nadelig
beïnvloeden.
Liquiditeitsrisico: Het ontbreken van een beschikbare markt of beperkingen
op doorverkoop kunnen de mogelijkheden voor het Fonds beperken om een
effect te verkopen op een gunstig tijdstip of tegen een gunstige prijs of om het
effect überhaupt te verkopen. Niet-liquide effecten kunnen worden
verhandeld tegen een lagere prijs dan vergelijkbare, meer liquide
instrumenten en ze kunnen onderhevig zijn aan grotere schommelingen van
hun marktwaarde.De niet-liquiditeit van participaties van het Fonds kan het
Fonds verhinderen om tijdig over contanten te beschikken teneinde aan
terugkoopverzoeken te voldoen.
Modelrisico: De Beleggingsbeheerder maakt gebruik van kwantitatieve
modellen om het rendement te verhogen en het risico te beheren. Eventuele
onvolmaaktheden, fouten of beperkingen in die modellen of in hun
programmering zouden de voordelen van het gebruik van die modellen voor
het Fonds kunnen beperken of zouden kunnen leiden tot incorrecte resultaten
of beleggingsresultaten die verschillen van of tegengesteld zijn aan de door
de Beleggingsbeheerder verwachte of gewenste resultaten. Het is mogelijk
dat dergelijke onvolmaaktheden, fouten of beperkingen nooit worden
opgemerkt of dat ze pas worden opgemerkt nadat een Fonds een verlies (of
verminderde opbrengst) heeft geleden.Daarnaast kan er geen zekerheid
worden geboden dat de modellen zich in alle marktomstandigheden zullen
gedragen zoals verwacht.
Risico van effectenleningen: Als het Fonds effectenleningen aangaat, is er
een risico dat de lener zijn verplichtingen om vergelijkbare effecten als de
geleende effecten terug te geven niet nakomt. Het Fonds is op deze manier
blootgesteld aan een tegenpartijrisico. In dit geval zou het Fonds ook
vertragingen kunnen ondervinden om de effecten terug te krijgen en zou het
een kapitaalverlies kunnen lijden.Het Fonds zou ook geld kunnen verliezen
als de waarde van de zekerheden die worden gehouden in ruil voor de
geleende effecten daalt.
Aandelenklasserisico: Er is geen scheiding van verplichtingen tussen de
klassen van het Fonds.Hoewel de Beleggingsbeheerder ernaar zal streven
dat de winsten/verliezen en de kosten van de betreffende derivaten die
gekoppeld zijn aan een valuta-afdekkingsstrategie alleen zullen toekomen
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aan de klasse waarvoor ze bedoeld zijn, zouden de transacties verplichtingen
voor andere klassen met zich mee kunnen brengen.
Duurzaamheidsrisico integreren: Integratie van duurzaamheidsrisico's in
het beleggingsproces van het Fonds garandeert niet dat een of alle
duurzaamheidsrisico's worden beperkt. Een verslechtering van het financiële
profiel van een onderliggende belegging die wordt beïnvloed door een
duurzaamheidsrisico kan een overeenstemmende negatieve impact hebben
op de nettovermogenswaarde en/of het rendement van het beleggingsfonds.
SFDR - Fund Classification Risk: De SFDR heeft de implementatie
gefaseerd vanaf 10 maart 2021 en legt nieuwe informatieverplichtingen op
aan deelnemers aan de financiële markt. Op de datum van dit Prospectus
zijn de geldende wettelijke technische normen (niveau 2) voor SFDR

uitgebracht, maar niet aangenomen door de Europese Commissie. Bepaalde
concepten die pas door SFDR zijn geïntroduceerd, zijn momenteel niet
onderworpen aan gecentraliseerde uitvoeringsnormen, lokale richtlijnen of
gevestigde marktpraktijken. Het Fonds is te goeder trouw beoordeeld en
geclassificeerd op basis van de relevante informatie die momenteel
beschikbaar is. Naarmate deze normen en richtlijnen zich ontwikkelen,
kunnen de SFDR-gerelateerde openbaarmakingen en de artikelclassificatie9
die in dit Supplement en op de Website worden vermeld, worden gewijzigd en
zijn ze mogelijk niet langer van toepassing.
Alle details over de risico’s verbonden aan het fonds vindt u in het
Prospectus.

Kosten
De door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerkosten van het
fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze
kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding

0.00%

Uitstapvergoeding

2.00%

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige
gevallen kan het zijn dat u minder betaalt – u verneemt hier meer over bij uw
financieel adviseur of distributeur.
Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een raming van de kosten.
Het omvat niet:
b
de portefeuilletransactiekosten, behalve in het geval van een instap-/
uitstapvergoeding die het Fonds betaalt bij het kopen of verkopen van
deelnemingsrechten in een ander fonds.
Meer informatie over de kosten vindt u onder "Fees and Expenses"
(Vergoedingen en kosten) in het Prospectus en het Fondssupplement.

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van
uw belegging worden uitbetaald.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten

0.32%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
fonds worden onttrokken
Prestatievergoeding

geen

In het verleden behaalde resultaten
%
Er zijn nog niet voldoende gegevens beschikbaar om
beleggers een goede indicatie te geven van de in het verleden
behaalde resultaten van het fonds.
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De in het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor
toekomstige resultaten.
Voor de hier afgebeelde in het verleden behaalde resultaten is rekening
gehouden met alle kosten en vergoedingen. De instap-/uitstapvergoedingen
zijn niet meegerekend voor de in het verleden behaalde resultaten.
Het Fonds werd geïntroduceerd in mei 2021.
De Aandelen van categorie I zijn geïntroduceerd in mei 2021.

2020

Praktische informatie
Bewaarder State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
Nadere inlichtingen Exemplaren van het Prospectus, zijn Supplementen en
de recentste jaar- en halfjaarverslagen die zijn opgesteld voor State Street
Global Advisors Luxembourg SICAV zijn kosteloos verkrijgbaar bij het
Centraal Administratiekantoor of online op www.ssga.com. Deze
documenten zijn verkrijgbaar in het Engels. Voor informatie over andere
aandelencategorieën kunt u de website raadplegen.
Beloningsbeleid Meer informatie over het huidige beloningsbeleid van State
Street Global Advisors Funds Management Limited is beschikbaar op
www.ssga.com. Op verzoek is een papieren exemplaar kosteloos
verkrijgbaar.
Publicatie van de intrinsieke waarde De intrinsieke waarde per aandeel
kan worden geraadpleegd op de website www.ssga.com en op het
hoofdkantoor van de vennootschap.
Belastingwetgeving Op het fonds is de wet- en regelgeving van Luxemburg
van toepassing. Afhankelijk van het land waar u woont kan dit van invloed zijn
op uw beleggingen. Verdere details verneemt u van een belastingadviseur.
Aansprakelijkheidsverklaring State Street Global Advisors Funds
Management Limited kan aansprakelijk worden gesteld voor een in dit

document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in
overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus.
Omzettingen tussen subfondsen Aandeelhouders kunnen aandelen laten
omzetten naar een andere aandelencategorie van hetzelfde
Compartiment. Gedetailleerde informatie over het overstappen tussen
aandelencategorieën is beschikbaar in het Prospectus onder
“Conversies”. De criteria voor elke aandelencategorie zijn opgenomen in het
hoofdstuk “Aandelencategorieën” in het Prospectus.
Elk verzoek om aandelen te converteren tussen verschillende
Compartimenten, zal worden behandeld als een verzilvering uit het ene
Compartiment, gevolgd door een inschrijving in het andere Compartiment.
Scheiding van activa en passiva State Street Global Advisors Luxembourg
SICAV heeft een gescheiden aansprakelijkheid tussen zijn subfondsen. De
activa van het Fonds zijn in principe dan ook niet beschikbaar om schulden
van andere subfondsen van State Street Global Advisors Luxembourg SICAV
te voldoen.
Sustainable Finance Disclosure Regulations ("SFDR") Informatie over
hoe State Street Global Advisors Funds Management Limited rekening houdt
met duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeheer van het fonds, vindt u in
het prospectus en op onze website www.ssga.com.

Aan dit Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). State
Street Global Advisors Funds Management Limited is een Vennootschap die is goedgekeurd door de Central Bank of Ireland onder het nummer 49934.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 28 april 2021.

