
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.

SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (het
„Fonds”)
Een subfonds van SSGA SPDR ETFs Europe I plc (een beursverhandeld indexfonds dat voldoet aan de UCITS-richtlijnen). (ISIN IE00B4613386)

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstelling
Het fonds wil de performance volgen van de schuldmarkten in groeilanden
voor liquide, in plaatselijke valuta luidende effecten.

Beleggingsbeleid
Het fonds streeft ernaar de performance van de Barclays Emerging Markets
Local Currency Liquid Government Index (de "Index") zo nauwkeurig
mogelijk te volgen.

Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index.
Tot deze effecten behoren obligaties uitgegeven door overheden van
opkomende landen. Dit kunnen effecten zijn met vaste of variabele rente;
deze effecten mogen van investment-gradekwaliteit (hoge kwaliteit) of van
lagere kwaliteit dan investment grade zijn. Het kan moeilijk zijn om alle
effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de
performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van
een gelaagde steekproefstrategie voor de opbouw van een representatieve
portefeuille. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een
deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen.

Voor efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van
financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van
een of meer onderliggende activa).

Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen
aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers.
Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of
meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze
beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de
dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse
intrinsieke waarde van het fonds.

Momenteel leent het fonds geen effecten uit.

Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag
(behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/
of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op
www.spdrs.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd;
en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de
Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden
geïnformeerd.

Inkomsten die door het Fonds worden verdiend, zullen aan de
aandeelhouders van de aandelen worden uitbetaald.

De aandelen van het fonds luiden in US dollar.

Zie het prospectus voor meer informatie.

Indexbron: BLOOMBERG® en BARCLAYS® zijn handelsmerken en
servicemerken van respectievelijk Bloomberg Finance L.P. en de daarmee
verbonden ondernemingen (tezamen "Bloomberg") en Barclays Bank Plc
(tezamen met de daarmee verbonden ondernemingen "Barclays"). Gebruikt
in licentie. Bloomberg of zijn licentiegevers, inclusief Barclays, bezitten alle
eigendomsrechten in de Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid
Government Index. SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
wordt niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door Bloomberg
of Barclays, en geen van deze partijen geeft enige verklaring over de
raadzaamheid om hierin te beleggen, noch aanvaarden zij enige
aansprakelijkheid in verband hiermee, ongeacht of dit het gevolg is van
enige vertraging, fout, onderbreking of anderszins met betrekking tot de
Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

1 2 3 4 5 6 7

Risicodisclaimer
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf voor kapitaalverlies
of-winst maar geeft aan hoe sterk het rendement van het fonds in het
verleden is gedaald of gestegen.

Zo wordt een fonds waarvan het rendement aanzienlijk steeg of daalde in
een hogere risicocategorie ingedeeld, terwijl een fonds waarvan het
rendement minder grote stijgingen of dalingen vertoonde in een lagere
risicocategorie is ondergebracht.

De laagste categorie (categorie 1) houdt niet in dat een fonds een risicovrije
belegging is.

Aangezien de risicocategorie van het fonds op basis van historische
gegevens wordt bepaald, is dit geen betrouwbare indicatie voor het
toekomstige risicoprofiel van het fonds.

De aangegeven risicocategorie van het fonds is niet vaststaand en kan
veranderen in de toekomst.

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.

Concentratierisico: Wanneer het fonds zijn beleggingen op een bepaalde
wijze concentreert, hebben problemen die van invloed zijn op de
beleggingen een grotere invloed dan wanneer het fonds een grotere
spreiding zou hebben. Deze concentratie kan bovendien de liquiditeit van
het fonds beperken.

Looptijd-/renterisico: Veranderingen in de rente hebben waarschijnlijk
invloed op de waarde van de schuldinstrumenten waarin het fonds belegt.
Een renteverandering kan een aanzienlijk en direct negatief effect hebben
op de waarde van de fondsbeleggingen.

Risico van opkomende markten: Het fonds belegt in effecten die zijn
uitgegeven door ondernemingen en/of overheden en overheidsinstellingen
in opkomende markten. Instabiliteit op het gebied van politiek, markt,
maatschappij, regelgeving en/of economie in opkomende landen kan de
waarde van de beleggingen van het fonds verminderen.

Risico met betrekking tot index tracking: Het is mogelijk dat de resultaten
van het fonds niet exact de index volgen. Dit kan het gevolg zijn van
marktschommelingen, veranderingen in de samenstelling van de index,
transactiekosten, kosten verbonden aan wijzigingen in de portefeuille van
het fonds en andere kosten van het fonds.

Liquiditeitsrisico en ETF-liquiditeitsrisico: Het ontbreken van een ruime
markt of beperkingen ten aanzien van wederverkoop kunnen ervoor zorgen
dat het fonds een effect niet op een gunstig moment of tegen een gunstige
prijs kan verkopen, of helemaal niet kan verkopen. Illiquide effecten kunnen
met een disagio worden verhandeld en dit kan een nadelige invloed hebben
op het vermogen om op tijd aan aflossingen te kunnen voldoen. Als het
fonds belegt in illiquide effecten of geen grote hoeveelheden verhandelt,
kan de bied-laatspread zich verbreden en kan het fonds blootgesteld
worden aan grotere waarderingsrisico's en minder mogelijkheden hebben
om te handelen. Aandelen in het fonds kunnen ook worden verhandeld
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tegen koersen die substantieel afwijken van de laatst beschikbare intrinsieke
waarde.

Risico van effecten met een lagere rating: Schuldeffecten van lagere
kwaliteit kunnen een groter risico van wanbetaling (default), illiquiditeit en
volatiliteit met zich meebrengen dan effecten van hogere kwaliteit. De

waarde ervan kan in een korte periode aanzienlijk dalen en deze effecten
zijn vaak gevoeliger voor negatief nieuws over de emittent, de markt of de
economie in het algemeen.

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 geen
Uitstapvergoeding geen

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten 0,55%

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

De aangegeven in- en uitstapvergoedingen zijn de maximale bedragen. In
sommige gevallen zult u minder betalen – uw financieel adviseur of
distributeur kan u hierover exact informeren.

Instap- en uitstapvergoedingen gelden niet voor beleggers die aandelen van
het fonds op een beurs kopen; deze beleggers kopen hun aandelen tegen de
marktkoers en het is mogelijk dat zij transactie- en/of andere kosten dienen
te betalen.

De hier getoonde lopende kosten zijn gebaseerd op de uitgaven over het
jaar eindigend in December 2016. Daarin zijn niet begrepen:

• Transactiekosten van de portefeuille behalve in het geval van door het
fonds betaalde instap-/uitstapvergoedingen voor het kopen of verkopen
van deelnemingsrechten in een ander fonds.

Meer inlichtingen over kosten vindt u in het hoofdstuk "Vergoedingen en
uitgaven" van het prospectus en in het fondssupplement.

In het verleden behaalde resultaten
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15,3 -6,0 -4,4 -12,6 5,8
16,4 -5,3 -3,7 -11,8 6,9

In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie met
betrekking tot toekomstige resultaten.

De hier getoonde in het verleden behaalde resultaten houden rekening met
alle vergoedingen en kosten. Bij de berekening van de in het verleden
behaalde resultaten worden geen instap- en/of uitstapvergoedingen in
aanmerking genomen.

Het fonds werd opgericht in mei 2011.

De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in US dollar en zijn
uitgedrukt als een procentueel verschil in de intrinsieke waarde van het
compartiment aan ieder jaareinde.

Praktische informatie

Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Nadere inlichtingen
Exemplaren van het prospectus, de supplementen daarbij, de details van het
fonds en de laatste jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen die voor SSGA SPDR
ETFs Europe I plc zijn opgesteld, zijn gratis verkrijgbaar op het
administratiekantoor of op de website www.spdrs.com. Deze documenten
zijn beschikbaar in het Engels.

Beloningsbeleid
Het huidige beloningsbeleid van de Vennootschap kan worden
geraadpleegd op www.spdrs.com. Op verzoek is een papieren exemplaar
kosteloos verkrijgbaar.

Publicatie van de intrinsieke waarde
De intrinsieke waarde en de indicatieve intrinsieke waarde per aandeel zijn
te raadplegen op www.spdrs.com en op de statutaire zetel van de
vennootschap. De indicatieve intrinsieke waarde kan ook worden
geraadpleegd via terminals van Bloomberg, Telekurs en Reuters.

Belastingwetgeving
Op het fonds is de wet- en regelgeving van Ierland 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
SSGA SPDR ETFs Europe I plc is alleen aansprakelijk voor mededelingen in dit
document die misleidend, inaccuraat of inconsistent zijn ten opzichte van de
betreffende onderdelen van het prospectus.

Omzettingen tussen subfondsen
Aandeelhouders hebben geen specifieke rechten om aandelen van het
fonds om te zetten in aandelen van een ander subfonds van SSGA SPDR ETFs
Europe I plc Er kan enkel sprake zijn van omzetting wanneer de belegger de
aandelen van het fonds verkoopt/inlost en aandelen van een ander fonds
van SSGA SPDR ETFs Europe I plc koopt/erop inschrijft. In het hoofdstuk
"Informatie over aankoop en verkoop - Omzettingen" vindt u gedetailleerde
informatie over hoe u tussen subfondsen kunt omschakelen.

Scheiding van activa en passiva
SSGA SPDR ETFs Europe I plc 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 SSGA SPDR ETFs
Europe I plc te voldoen.

Het fonds heeft goedkeuring verkregen in Ierland en staat onder toezicht van Central Bank of Ireland. Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat op
15 februari 2017.
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