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Fonds in de kijker 

600X NA SPDR STOXX Europe 600 
ESG Screened UCITS ETF

Brede exposure naar pan-Europese aandelen 
met ESG-uitsluitingen

De STOXX Europe 600-index is een belangrijke
benchmark voor pan-Europese beleggingen. Met een
vast aantal van 600 componenten vertegenwoordigt de
index ondernemingen met grote, middelgrote en kleine
kapitalisaties uit 17 landen van de Europese regio.* 

De STOXX Europe 600 ESG-X-index (die in 2018 werd
gelanceerd) hanteert uitsluitingscriteria op basis van
gegevens die worden verstrekt door Sustainalytics. Deze
toonaangevende leverancier van ESG-ratings is een
gerespecteerde dienstverlener, met een ervaring die
teruggaat tot 1992. De screenings zijn gebaseerd op de
duurzame beleidslijnen van toonaangevende beleggers en
zij hebben tot doel om het reputatie- en het idiosyncratische
risico te beperken. 

Een ETF die deze index volgt, biedt beleggers de 
mogelijkheid om te investeren op basis van hun eigen 
waarden en voorkeuren.

Eerste ESG-ETF-strategie op basis van 
de STOXX Europe 600 met transparante 
uitsluitingscriteria die ernaar streeft de 
blootstelling te elimineren aan controversiële 
wapens, tabak en stoomkolen, evenals 
ondernemingen die niet door de Global Standards 
Screening van Sustainalytics raken. 

De ETF heeft een concurrerende TER van 
0,12% en streeft naar een lage tracking error 
en vergelijkbare rendementskenmerken als de 
benchmark.
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Afbeelding 1: STOXX Europe 600 ESG-X | Uitsplitsing per
sector

Bron: Bloomberg Finance L.P., per woensdag 30 juni 2020. De uitsplitsing per 
sector is die op de vermelde datum, kan veranderen en mag na die datum niet 
als actueel worden beschouwd.

*  Deze landen omvatten: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, 
Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
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De strategie sluit ondernemingen uit die volgens 
Sustainalytics niet voldoen aan de Global Standards 
Screening, die betrokken zijn bij controversiële wapens, 
die tabaksproducenten zijn, die inkomsten halen uit 
de ontginning of exploratie van stoomkolen of die over 
installaties beschikken om elektriciteit op te wekken op basis 
van stoomkolen.  

STOXX zal ondernemingen uitsluiten die niet door de 
Sustainalytics Global Standards Screening komen. De 
Global Standards Screening identificeert ondernemingen die 
algemeen aanvaarde internationale normen en standaarden 
schenden of dreigen te schenden die zijn opgenomen in 
het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC), 
de richtlijnen voor multinationals van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de VN-
beginselen voor bedrijfsvoering en mensenrechten (UNGP), 
en de onderliggende principes daarvan. 

Controversiële wapens. Deze wapens worden als 
controversieel beschouwd: antipersoonsmijnen, biologische 
en chemische wapens, clusterwapens, verarmd uranium, 
kernwapens en wittefosforwapens. De betrokkenheidscriteria 
zijn:

• Interne productie of verkoop van controversiële wapens

• De uiteindelijke houdstermaatschappij bezit meer dan
10% van de stemrechten in een betrokken onderneming

• Meer dan 10% van de stemrechten van een onderneming
zijn in handen van de betrokken onderneming

Tabak. Ondernemingen waarvan we weten dat ze tabak
produceren (met een inkomensdrempel van 0%) worden
uitgesloten.

Thermische kolen. Omvat bedrijven waarvan is vastgesteld 
dat ze:

• >25% inkomsten uit thermische koolwinning halen 
(inclusief mijnbouw en exploratie)

• >25% stroomopwekkingscapaciteit: met kolen 
opgewekte elektriciteit, opwekkingscapaciteit van 
warmte of stoom/elektriciteitsproductie uit thermische 
kool (met inbegrip van nutsbedrijven die kolengestookte 
elektriciteitscentrales bezitten of uitbaten)

De uitsluitingen die in deze methode zijn opgenomen,
behoren tot de belangrijkste die STOXX heeft aangemerkt.

De index wordt driemaandelijks herzien. De componenten 
zijn gewogen naar free-float marktkapitalisatie, met een 
maximumweging van 20%. Geschrapte bedrijven worden 
niet vervangen.

Recente aanpassing van de methodologie*

Op 6 maart 2020 heeft de indexaanbieder het snelle-
uitstapmechanisme in de indexmethodologie gewijzigd door 
de voorwaarden te veranderen die moeten plaatsvinden om 
tot een uitstap te leiden.  

Vroeger vond er een uitstap plaats wanneer het ESG-
risiconiveau van een component in de index naar niveau 5 
steeg. Sinds de verandering is daarnaast ook vereist dat 
een indexcomponent niet door de Sustainalytics Global 
Standards Screening komt voor het mechanisme in werking 
treedt. 
 
De gegevens van de Sustainalytics Global Standards 
Screening worden ieder kwartaal bijgewerkt, waardoor 
componenten met een ESG-controverserating van 
categorie 5 dus een volledig kwartaal in de index kunnen 
blijven vóór het uitstapmechanisme in werking treedt (in 
de veronderstelling dat zij ook niet door de Sustainalytics 
Global Standards Screening komen). De indexmethodologie 
vindt u hier: https://stoxx.com/document/Indices/Common/ 
Indexguide/stoxx_index_guide.pdf 

Methodologie

Figure 2: STOXX Europe 600 ESG-X Index Exclusions
Totale weging van uitsluitingen per categorie (%)

Bron: STOXX, 30 juni 2020. Uitsluitingen zoals gedefinieerd in de STOXX Index Methodology Guide (punt 14.6. STOXX Europe 600 ESG-X Index). De wegingen zijn 
die op de vermelde datum. Zij kunnen veranderen en mogen na die datum niet als actueel worden beschouwd.* Index information correct as of 30 June 2020. 
*De indexinformatie is correct per 30 juni 2020.

Global Standards
Screening

Betrokkenheid in
controversiële 
wapens

Tabak

Thermische kolen 

Totaal uitgesloten 
in ESG-X-versie

%

0 1 2 3 4



3

Fondsgegevens

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF 

ISIN IE00BK5H8015

Basisvaluta EUR

Ticker Xetra: ZPDX GY
Borsa Italiana: 600X IM
Euronext Amsterdam: 600X NA

TER (%) 0,12

Naam index STOXX® Europe 600 ESG-X

Oprichtingsdatum van de index 19 maart 2012

Lanceringsdatum van de index 14 november 2018

Indexticker SXXRESGX

Wegingsschema Free-float marktkapitalisatie

Herbalancering van de index Driemaandelijks (maa/jun/sep/dec)

Aantal componenten in de index Ongev.580

Opbouw van de portefeuille Fysiek, geoptimaliseerd

Behandeling van inkomsten Kapitalisatie

Beschikbare handelsmodellen Cash/In specie

Bron: State Street Global Advisors, STOXX Ltd., woensdag 30 juni 2020.

Bedrijfsnaam Uitsluitingscategorie Weging in de STOXX
Europe 600 (%) 

BRITISH AMERICAN 
TOBACCO

Tabak 1,01

AIRBUS Controversiële wapens 0,50

SAFRAN Controversiële wapens 0,42

VOLKSWAGEN Global Standard 
Screening

0,30

RWE Thermische kolen 0,24

BAE SYSTEMS Controversiële wapens 0,23

IMPERIAL BRANDS Tabak 0,20

SWEDBANK Global Standard 
Screening

0,13

SWEDISH MATCH Tabak 0,12

DANSKE BANK Global Standard 
Screening

0,10

THALES Controversiële wapens 0,10

Bron: STOXX, woensdag 22 Juni 2020. De kenmerken zijn die op de vermelde
datum, kunnen veranderen en mogen na die datum niet als actueel worden
beschouwd. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbeveling
om te beleggen in een bepaalde sector of om een vermeld effect te kopen
of te verkopen. Het is niet bekend of de sectoren of effecten in de toekomst
rendabel zullen zijn.

De resulterende aandelenportefeuille heeft een lage
tracking error (0,5% op jaarbasis over de afgelopen
vijf jaar) en vergelijkbare rendementskenmerken als de
moederbenchmark, de STOXX Europe 600-index. 
De actieve weging per sector is minder dan 1%; de 
grootste positie is de onderwogen positie van 1% in 
consumentengoederen. In totaal zijn momenteel 18 aandelen 
uitgesloten, omdat een of meer van de vier criteria van 
toepassing waren. De top 10 van de grootste uitsluitingen is:

Rendement Volatiliteit (op jaarbasis) Correlatie Tracking Error
(op jaarbasis) (%)

STOXX Europe 
600 ESG-X (%)

STOXX Europe 
600 (%)

STOXX Europe 
600 ESG-X (%)

STOXX Europe 
600 (%)

1 maand 3,1 3,1 25,3 25,7 1,00 0,6

3 maanden 13,9 13,8 27,0 27,3 1,00 0,6

1 jaar -3,7 -3,9 26,7 26,8 1,00 0,7

3 jaar (op jaarbasis) 1,5 1,5 18,0 18,1 1,00 0,6

5 jaat (op jaarbasis) 2,1 2,2 18,4 18,4 1,00 0,5

Sinds aanvang (op jaarbasis) 7,4 7,2 16,8 16,8 1,00 0,5

Bron: STOXX Ltd., woensdag 30 juni 2020. In het verleden behaalde rendementen garanderen geen toekomstige resultaten. De lanceringsdatum van de STOXX
Europe 600 ESG-X-index was 15 november 2018. De resultaten vóór deze datum zijn berekend aan de hand van de op dat moment beschikbare gegevens in
overeenstemming met de huidige methodologie van de index. De indexrendementen weerspiegelen kapitaalwinsten en -verliezen, inkomsten en de herbelegging van
dividenden. De kenmerken zijn die op de vermelde datum, kunnen veranderen en mogen na die datum niet als actueel worden beschouwd. Deze informatie mag niet
worden beschouwd als een aanbeveling om te beleggen in een bepaalde sector of om een vermeld effect te kopen of te verkopen. Het is niet bekend of de sectoren
of effecten in de toekomst rendabel zullen zijn. Alle resultaten betreffende de indexprestatie worden uitsluitend ter vergelijking vermeld. Er mag niet van worden
uitgegaan dat ze de prestatie van een specifieke belegging weergeven.

Risk-Return Profile of STOXX Europe 600 ESG-X vs. STOXX Europe 600 
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Over State Street 
Global Advisors

State Street Global Advisors levert al vier decennia diensten aan overheden, instellingen en 
financieel adviseurs over de hele wereld. Met een nauwgezette, risicobewuste benadering 
op basis van onderzoek, analyse en ervaring die de toets van de markten heeft doorstaan, 
bouwen wij kosteneffectieve oplossingen op vanuit een brede waaier van actieve en 
indexstrategieën. Als stewards helpen wij portefeuillebeheerders inzien dat wat eerlijk is voor 
de mensen en duurzaam voor de planeet, op lange termijn ook een goed rendement kan 
bieden. En als pioniers in index-, ETF- en ESG-beleggingen vinden wij voortdurend nieuwe 
beleggingsmogelijkheden uit. Zo zijn wij 's werelds op twee na grootste vermogensbeheerder 
geworden, met een vermogen van USD 2,69 biljoen* onder onze hoede.

*  Het beheerde vermogen omvat ongeveer 50,01 miljard USD (per 31 maart 2020) waarvoor State Street Global 
Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) als marketingagent optreedt; SSGA FD en State Street Global 
Advisors zijn verbonden

ssga.com/etfs
Marketingcommunicatie  
Enkel voor gebruik door professionele 
klanten. 
 

Oostenrijk: Het aanbod van SPDR-ETF's door 
de vennootschap werd aangegeven bij de 
Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) in 
overeenstemming met sectie 139 van de 
Oostenrijkse wet op de beleggingsfondsen. 
Potentiële beleggers kunnen het actuele 
verkoopprospectus, de statuten, het KIID 
evenals het recentste jaar- en halfjaarverslag 
gratis verkrijgen bij State Street Global 
Advisors GmbH, Brienner Strasse 59, 
D-80333 München. T: +49 (0)89-55878-400. 
F +49 (0)89-55878-440. Finland: Het 
aanbod van fondsen door de 
vennootschappen werd aangegeven bij de 
toezichthoudende instantie voor de financiële 
markten in overeenstemming met sectie 127 
van de wet op gemeenschappelijke fondsen 
(29.1.1999/48) en krachtens de bevestiging van 
de toezichthouder kunnen de 
vennootschappen hun aandelen verdelen aan 
het publiek in Finland. Bepaalde informatie en 
documenten die de vennootschappen moeten 
publiceren in Ierland conform de geldende 
Ierse wetgeving zijn vertaald in het Fins en zijn 
verkrijgbaar voor Finse beleggers door contact 
op te nemen met State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, 78 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. Frankrijk: 
Dit document vormt geen aanbod of verzoek 
voor de aankoop van aandelen in de 
vennootschap. Elke inschrijving op aandelen 
zal verlopen in overeenstemming met de 
algemene voorwaarden die worden vermeld in 
de volledige prospectussen, de KIID's, de 
addenda evenals de supplementen van de 
vennootschappen Deze documenten zijn 
beschikbaar bij de centrale correspondent van 
de vennootschap: State Street Banque S.A., 
23-25 rue Delariviere- Lefoullon, 92064 Paris 
La Defense Cedex, Frankrijk, of op het 
Franstalige gedeelte van de website spdrs.
com. De onderneming is een instelling voor 
collectieve belegging in effecten (icbe) onder 
de Ierse wet en door de Central Bank of Ireland 
erkend als icbe in overeenstemming met de 
Europese regelgeving. Europese richtlijn 
2014/91/EG van woensdag 23 juli 2014 met 
betrekking tot icbe's, zoals gewijzigd, stelde 
algemene regels op conform de 
grensoverschrijdende marketing van icbe's, 
waar zij aan voldoen. Deze 
gemeenschappelijke basis sluit 
gedifferentieerde implementatie niet uit. Dit is 

waarom een Europese icbe kan worden 
verkocht in Frankrijk, ook al voldoet haar 
activiteit niet aan regels die identiek zijn aan 
deze die de goedkeuring van dit type product 
in Frankrijk regelen. Het aanbod van deze 
compartimenten werd aangegeven bij de 
Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) in overeenstemming met artikel 
L214-2-2 van de Franse Code Monétaire et 
Financier. Duitsland: Het aanbod van 
SPDR-ETF's door de vennootschappen werd 
aangegeven bij de Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in 
overeenstemming met sectie 312 van de 
Duitse wet op kapitaalbeleggingen. Potentiële 
beleggers kunnen de actuele 
verkoopprospectussen, de statuten, de 
KIID&apos;s evenals het recentste jaar- en 
halfjaarverslag gratis verkrijgen bij State 
Street Global Advisors GmbH, Brienner 
Strasse 59, D-80333 München. T: +49 
(0)89-55878-400. F: +49 (0)89-55878-440. 
Hongkong: State Street Global Advisors Asia 
Limited, 68/F, Two International Finance 
Centre, 8 Finance Street, Central, Hongkong. T: 
+852 2103-0288. F: +852 2103-0200. De 
vermelde fondsen zijn niet geregistreerd in 
Hongkong en mogen niet worden verkocht, 
uitgegeven of aangeboden in Hongkong in 
omstandigheden die een aanbod aan het 
publiek inhouden. Dit document wordt louter 
uitgegeven ter informatie. Het werd niet 
gecontroleerd of goedgekeurd door de Hong 
Kong Securities and Futures Commission. 
SSGA aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor welke directe, indirecte 
of gevolgschade dan ook door of in verband 
met het gebruik van of het vertrouwen op dit 
document, dat geen rekening houdt met de 
specifieke behoeften van wie dan ook. SSGA 
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid 
voor gebruik, vertrouwen of referentie door 
andere personen dan de beoogde ontvanger 
van dit document. Israël: Er is of wordt in 
Israël geen actie ondernomen die een 
openbaar aanbod van de effecten of 
distributie van deze marketingbrochure aan 
het publiek in Israël mogelijk zou maken. Deze 
marketingbrochure is niet goedgekeurd door 
de Israëlische effectenregulator. 
Dienovereenkomstig zullen de effecten in 
Israël enkel worden verkocht aan beleggers 
van het type zoals vermeld in bijlage 1 van de 
Israëlische effectenwetgeving van 1978, die 
schriftelijk hebben bevestigd dat zij binnen 
een van de daarin vermelde categorieën vallen 
(samen met een externe bevestiging indien 
vereist volgens de richtlijnen van de 
Israëlische effectenregulator), dat ze zich 
bewust zijn van de implicaties wanneer men 
als zo'n belegger wordt beschouwd en 

daarmee instemmen, en verder dat de 
effecten worden aangekocht voor eigen 
rekening en niet met het doel ze door te 
verkopen of te distribueren. Deze 
marketingbrochure mag niet worden 
gereproduceerd of gebruikt voor andere 
doeleinden, noch worden verstrekt aan andere 
personen dan de personen naar wie er een 
exemplaar van is gestuurd. Niets in deze 
marketingbrochure mag worden beschouwd 
als beleggingsadvies of beleggingsmarketing 
zoals gedefinieerd in de wet van 1995 op het 
beleggingsadvies, beleggingsmarketing en 
portefeuillebeheer. Beleggers wordt 
aangeraden competent beleggingsadvies in te 
winnen bij een lokaal erkend 
beleggingsadviseur alvorens een 
beleggingsbeslissing te nemen. State Street 
heeft geen licentie onder de voormelde wet en 
beschikt niet over de verzekeringen die vereist 
zijn voor een licentiehouder in die zin. Deze 
marketingbrochure vormt geen aanbod voor 
de verkoop noch een verzoek voor de aankoop 
van andere effecten dan de hierbij 
aangeboden effecten, noch vormt ze een 
aanbod voor de verkoop of verzoek tot een 
aanbod voor de aankoop van personen in een 
staat of ander rechtsgebied waarin zo'n 
aanbod of verzoek onwettig is of waarin de 
persoon die dat aanbod of verzoek doet, daar 
niet toe gemachtigd is, of aan personen aan 
wie zo'n aanbod of verzoek wettelijk niet mag 
worden gedaan. Italië: State Street Global 
Advisors Ireland Limited, Branche 
Milaan (Sede Secondaria di Milano) is een 
filiaal van State Street Global Advisors Ireland 
Limited, is ingeschreven in Ierland met het 
ondernemingsnummer 145221, is vergunning 
verleend door en staat onder toezicht van de 
Central Bank of Ireland, en heeft zijn 
hoofdkantoor te 78 Sir John Rogerson’s Quay, 
Dublin 2. State Street Global Advisors Ireland 
Limited, Branche Milaan (Sede Secondaria di 
Milano), is geregistreerd in Italië onder het 
bedrijfsnummer 10495250960 - R.E.A. 
2535585 en btw nummer 10495250960 en 
wiens kantoor is gevestigd Via Ferrante Aporti, 
10 - 20125 Milaan, Italië. T: +39 02 32066 100. 
F: +39 02 32066 155. Luxemburg: De 
vennootschappen werden aangegeven bij de 
Commission de Surveillance du Secteur 
Financier in Luxemburg voor de verkoop van 
haar aandelen aan het publiek in Luxemburg 
en de vennootschappen zijn geregistreerde 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe). Nederland: Deze mededeling 
is bedoeld voor gekwalificeerde beleggers 
binnen de betekenis van sectie 2:72 van de 
Nederlandse wet op het financieel toezicht, 
zoals gewijzigd. De producten en diensten 
waarop deze mededeling betrekking heeft, zijn 

enkel beschikbaar voor deze personen, en alle 
andere personen mogen niet op deze 
mededeling vertrouwen. Het verdelen van dit 
document houdt geen licentievereiste in voor 
de vennootschappen of SSGA in Nederland en 
er zullen bijgevolg prudentieel toezicht en 
controle over de bedrijfsvoering worden 
uitgeoefend over de vennootschappen of 
SSGA door de Nederlandse centrale bank (De 
Nederlandsche Bank N.V.) en de Nederlandse 
Autoriteit Financiële Markten. De 
vennootschappen hebben hun aangifte bij de 
Autoriteit Financiële Markten in Nederland 
gedaan voor de verkoop van hun aandelen 
aan het publiek in Nederland en de 
vennootschappen zijn, dienovereenkomstig, 
beleggingsinstellingen volgens sectie 2:72 van 
de Nederlandse wet op het financieel toezicht. 
Noorwegen: Het aanbod van SPDR-ETF's 
door de vennootschappen werd aangegeven 
bij de Noorse controledienst (Finanstilsynet) in 
overeenstemming met de geldende Noorse 
wet op de beleggingsfondsen. Krachtens een 
bevestigingsbrief van de financiële 
controledienst van 28 maart 2013 (16 oktober 
2013 voor Umbrella II) mogen de 
vennootschappen hun aandelen in Noorwegen 
op de markt brengen en verkopen. 
Singapore: Het aanbod of de uitnodiging van 
de fondsen zoals beschreven in dit document 
heeft geen betrekking op een instelling voor 
collectieve belegging die toegelaten is op 
grond van artikel 286 van de Securities and 
Futures Act, hoofdstuk 289 van Singapore 
(SFA) of die erkend is op grond van artikel 287 
van de SFA. De vermelde fondsen zijn niet 
toegelaten of erkend door de Monetary 
Authority of Singapore (MAS) en de vermelde 
fondsen mogen niet worden aangeboden aan 
particulieren. Dit document en alle andere 
documenten of elk ander materiaal in verband 
met de aanbieding of verkoop vormen geen 
prospectus zoals gedefinieerd in de SFA. 
Dienovereenkomstig is de wettelijke 
aansprakelijkheid onder de SFA met 
betrekking tot de inhoud van de 
prospectussen niet van toepassing. Een 
potentiële belegger moet zorgvuldig 
overwegen of de belegging geschikt is voor 
hem. De MAS aanvaardt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit 
document. Dit document werd niet 
geregistreerd als prospectus bij de MAS. 
Bijgevolg mogen dit document en elk ander 
document of materiaal in verband met het 
aanbod of de verkoop, of het verzoek tot 
inschrijving op of aankoop van de vermelde 
fondsen niet worden verspreid of 
gedistribueerd, noch mogen aandelen worden 
aangeboden of verkocht, noch het voorwerp 
uitmaken van een verzoek tot inschrijving of 
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aankoop, rechtstreeks noch onrechtstreeks, 
aan andere personen in Singapore dan 
institutionele beleggers op grond van artikel 
304 van de SFA of anderszins op grond van en 
in overeenstemming met de voorwaarden van 
een andere geldende bepaling van de SFA. 
Elke eventuele verkoop van [eenheden] die 
zijn aangekocht naar aanleiding van een 
aanbod dat werd gedaan in het kader van een 
vrijstelling op grond van artikel 305 van de 
SFA, is enkel toegelaten overeenkomstig de 
vereisten van artikel 304A. Spanje: SSGA 
SPDR ETFs Europe I plc en State Street Global 
Advisors SPDR ETFs Europe II plc zijn erkend 
voor publieke distributie in Spanje en zijn 
geregistreerd bij de Spaanse beurscommissie 
(Comisión Nacional del Mercado de Valores) 
onder de nummers 1244 en 1242. Vóór ze 
beleggen kunnen beleggers een exemplaar 
van het prospectus en de essentiële 
beleggersinformatie, de 
marketingmemoranda, het reglement van het 
fonds of de statuten, evenals de jaar- en 
halfjaarverslagen van State Street Global 
Advisors SPDR ETFs Europe I plc en SSGA 
SPDR ETFs Europe II plc verkrijgen bij 
Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid 
(Spanje), de Spaanse vertegenwoordiger, 
betalingsgemachtigde en distributeur in 
Spanje of op spdrs.com. Het erkende Spaanse 
distributiekantoor van SSGA SPDR ETFs is 
beschikbaar op de website van de 
beurscommissie (Comisión Nacional del 
Mercado de Valores).
Zwitserland: Collectieve beleggingsschema's 
waarvan sprake in dit document, zijn 
collectieve beleggingsschema's naar Iers 
recht. Potentiële beleggers kunnen de actuele 
verkoopprospectussen, de statuten, de KIID's 
evenals het recentste jaar- en halfjaarverslag 
gratis verkrijgen bij de Zwitserse 
vertegenwoordiger en betalingsgemachtigde, 
State Street Bank GmbH Munich, filiaal in 
Zurich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich, 
Zwitserland, evenals bij de hoofdverdeler in 
Zwitserland, State Street Global Advisors AG, 
Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich, 
Zwitserland. Alvorens te beleggen, verzoeken 
wij u het prospectus en het KIID te lezen, 
waarvan u een exemplaar kunt verkrijgen bij 
de Zwitserse vertegenwoordiger of op spdrs. 
com. Verenigd Koninkrijk : De 
vennootschappen zijn erkende programma's 
onder sectie 264 van de Financial Services 
and Markets Act 2000 (de wet) en zijn 
bestemd voor ‘professionele klanten’ in het VK 
(binnen de betekenis van de regels van de 
wet) die worden beschouwd als geïnformeerd 
en ervaren in beleggingszaken. De producten 
en diensten waarop deze mededeling 
betrekking heeft, zijn enkel beschikbaar voor 
deze personen, en alle andere personen 
mogen niet op deze mededeling vertrouwen. 
Een groot deel van de bescherming die de 
Britse regelgeving biedt, is niet van toepassing 
op de werking van de vennootschappen en er 
zal niet worden voorzien in compensatie 
conform het Britse Financial Services 
Compensation Scheme.
Sommige producten zijn niet beschikbaar 
voor beleggers in bepaalde 
rechtsgebieden. Neem contact op met uw 
relatiebeheerder met betrekking tot de 
beschikbaarheid.
Enkel intern gebruik in APAC

 

Belangrijke risico-informatie

Dit document wordt uitgegeven door State 
Street Global Advisors Ireland Limited, dat 
onder toezicht staat van de Central Bank of 
Ireland. Maatschappelijke zetel: 78 Sir John 
Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registratienummer 
145221. T: +353 (0)1 776 3000. F: +353 (0)1 
776 3300. Web: ssga.com.
SPDR ETFs is het platform voor 
beursgenoteerde fondsen (“ETF”) van State 
Street Global Advisors en bestaat uit fondsen 
die door de Central Bank of Ireland zijn erkend 
als beleggingsvennootschappen met 
veranderlijk kapitaal.
De verschafte informatie vormt geen 
beleggingsadvies zoals gedefinieerd 
onder de richtlijn betreffende markten 
voor financiële instrumenten (2014/65/
EU) of de geldende Zwitserse regelgeving 
en er mag niet als dusdanig op worden 
vertrouwd. Ze mag niet worden beschouwd 
als een verzoek tot kopen of een aanbod voor 
de verkoop van een belegging. Ze houdt geen 
rekening met de specifieke 
beleggingsdoelstellingen, strategieën, 
belastingstatus, risicobereidheid of 
beleggingshorizon van enige belegger of 
potentiële belegger. Als u beleggingsadvies 
nodig hebt, dient u uw belasting- en financiële 
of een andere professionele adviseur te 
raadplegen. Alle materiaal werd verkregen van 
bronnen die betrouwbaar worden geacht. Er 
wordt geen bewering gedaan of garantie 
gegeven over de nauwkeurigheid van de 
informatie en State Street zal niet 
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor 
beslissingen op basis van dergelijke 
informatie.
ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn 
onderhevig aan beleggingsrisico's en zullen 
fluctueren in marktwaarde. Het 
beleggingsrendement en de nominale waarde 
van een belegging zullen fluctueren, wat 
betekent dat aandelen bij verkoop of 
terugkoop meer of minder waard kunnen zijn 
dan bij de aankoop. Hoewel aandelen kunnen 
worden gekocht of verkocht op een beurs via 
elke makelaarsrekening, kunnen aandelen niet 
individueel voor terugkoop worden 
aangeboden bij het fonds. Beleggers kunnen 
aandelen aankopen en ze voor terugkoop 
aanbieden via het fonds in grote bundels, 
'creation units' genoemd. Raadpleeg het 
prospectus van het fonds voor meer 
informatie.
Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde 
sector zijn vaak volatieler dan de bredere 
markt en verhogen het risico dat 
gebeurtenissen die een negatieve invloed 
hebben op die sectoren of industrieën de 
rendementen kunnen verminderen, waardoor 
de waarde van de aandelen in het fonds kan 
dalen.
Beleggen in in het buitenland geregistreerde 
effecten kan een risico van kapitaalverlies 
inhouden door ongunstige muntfluctuaties, 
bronbelastingen, verschillen in algemeen 
aanvaarde waarderingsgrondslagen of 
economische of politieke instabiliteit in andere 
landen. Beleggingen in opkomende of 
ontwikkelingsmarkten kunnen volatieler en 
minder liquide zijn dan beleggingen in 

ontwikkelde markten.Ze kunnen ook een 
blootstelling inhouden aan economische 
structuren die over het algemeen minder 
divers en volwassen zijn en aan politieke 
systemen die minder stabiel zijn dan die in 
beter ontwikkelde landen.
De fondsen zijn niet beschikbaar voor 
beleggers uit de VS. SSGA SPDR ETFs Europe I 
plc en SSGA SPDR ETFs Europe II plc geeft 
SPDR-ETF's uit en is een 
beleggingsvennootschap met veranderlijk 
kapitaal met afzonderlijke aansprakelijkheid 
tussen zijn compartimenten. 
De vennootschappen zijn opgericht als 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe) in overeenstemming met de 
wetten van Ierland en zijn erkend als icbe door 
de Central Bank of Ireland.
De hierin vermelde handels- en dienstmerken 
zijn de eigendom van hun respectieve 
eigenaars. Externe gegevensleveranciers 
geven geen garanties en doen geen 
verklaringen van welke aard dan ook over de 
nauwkeurigheid, volledigheid of stiptheid van 
de gegevens en kunnen niet aansprakelijkheid 
worden gesteld bij schade van welke aard dan 
ook in verband met het gebruik van die 
gegevens.
De meningen die in dit document worden 
uitgedrukt, zijn die van SPDR EMEA Strategy 
and Research voor de periode tot en met 
zaterdag 31 augustus 2019 en kunnen 
veranderen op basis van de markt- en andere 
situaties. Dit document bevat bepaalde 
verklaringen die als verklaringen over de 
toekomst kunnen worden beschouwd. Merk 
op dat dergelijke verklaringen geen garantie 
vormen voor toekomstige prestaties en de 
eigenlijke resultaten of ontwikkelingen kunnen 
wezenlijk verschillen van die projecties.
In het verleden behaalde rendementen 
garanderen geen toekomstige resultaten.
Alle beleggingsvormen houden risico's in, 
waaronder het risico dat men het belegde 
bedrag integraal verliest. Dergelijke 
activiteiten zijn mogelijk niet geschikt voor 
iedereen.
Standard & Poor's, S&P en SPDR zijn 
gedeponeerde handelsmerken van Standard 
& Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow 
Jones is een gedeponeerd handelsmerk van 
Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow 
Jones); en deze handelsmerken zijn in licentie 
gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones 
Indices LLC (SPDJI) en in sublicentie voor 
bepaalde doeleinden door State Street 
Corporation. De financiële producten van 
State Street Corporation worden niet 
gesponsord, bekrachtigd, verkocht of 
gepromoot door SPDJI, Dow Jones, S&P, hun 
respectieve filialen en externe licentiegevers, 
en geen van deze partijen doen enige 
verklaring over de raadzaamheid om te 
beleggen in dergelijke producten, noch 
aanvaarden zij enige aansprakelijkheid in 
verband hiermee, inclusief voor fouten, 
weglatingen of onderbrekingen van een index.
Dit werk mag geheel noch gedeeltelijk worden 
gereproduceerd, gekopieerd of doorgestuurd, 
noch mag enig element van de inhoud ervan 
worden bekendgemaakt aan derde partijen 
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van SSGA.
De informatie in deze communicatie is 
geen onderzoeksadvies of 

‘beleggingsresearch’ en is geclassificeerd 
als ‘marketingcommunicatie’ in 
overeenstemming met de verordering 
2014/65/EU (Markten in Financiële 
Instrumenten) of de geldende Zwitserse 
regelgeving. Dat betekent dat deze 
marketingcommunicatie (a) niet werd 
opgesteld in overeenstemming met 
wettelijke vereisten die zijn bedoeld om 
de onafhankelijkheid van 
beleggingsonderzoek te promoten en (b) 
niet is onderworpen aan enig verbod op 
transacties vóór de verspreiding van 
beleggingsonderzoek.
Lees het prospectus en de relevante 
essentiële beleggersinformatie (KIID) van 
SPDR vóór u belegt. Deze documenten 
zijn verkrijgbaar op spdrs.com. Deze 
omvatten onder andere meer informatie 
over de SPDR-fondsen, waaronder 
toelichtingen over de kosten, risico's en 
waar de fondsen toegelaten zijn voor 
verkoop.
Obligaties houden over het algemeen minder 
kortetermijnrisico's in en zijn doorgaans 
minder volatiel dan aandelen, maar omvatten 
een renterisico (als de rentevoeten dalen, 
dalen de obligatiekoersen meestal); 
wanbetalingsrisico van de emittent; 
kredietrisico van de emittent; liquiditeitsrisico; 
en inflatierisico. Deze effecten zijn meestal 
uitgesproken voor langerlopende effecten. Alle 
vastrentende effecten die vóór de 
eindvervaldag worden verkocht of 
teruggekocht, kunnen aanzienlijke winsten 
maken of aanzienlijke verliezen lijden.
De rendementen op een effectenportefeuille 
die ondernemingen uitsluit die niet voldoen 
aan de vooropgestelde ESG-criteria van de 
portefeuille, kunnen lager liggen dan die van 
een effectenportefeuille waarin die 
ondernemingen wel zijn opgenomen. De 
ESG-criteria van een portefeuille kunnen ertoe 
leiden dat de portefeuille belegt in sectoren of 
effecten die minder goed presteren dan de 
globale markt.

Index - Afwijzing van aansprakelijkheid: 
De STOXX® Europe 600 ESG - X Index en 
de gedeponeerde handelsmerken die in 
de namen van de indexen worden 
gebruikt, zijn de intellectuele eigendom 
van STOXX Ltd, Zug, Zwitserland en/of 
zijn licentiegevers. De index wordt 
gebruikt onder licentie van STOXX. De 
effecten die gebaseerd zijn op de index 
worden op geen enkele manier 
gepromoot, uitgegeven, verkocht of 
aanbevolen door STOXX en/of zijn 
licentiegevers, en STOXX noch zijn 
licentiegevers aanvaarden enige 
aansprakelijkheid in deze.
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