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Nøkkelinformasjon
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer i dette fondet. Det er ikke
markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå hva det innebærer å
investere i dette fondet, og hvilken risiko du påtar deg. Du rådes til å lese dokumentet, slik at du kan
foreta en velfundert beslutning om hvorvidt du vil investere.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY
et underfond av HSBC Global Investment Funds, («UCITS»);
forvaltet av HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Klasse: AC
ISIN: LU0164881194

Mål og investeringspolicy
.

Målet er å oppnå kapitalvekst på investeringen din over tid.

.

Fondet vil normalt investere minst 90 % av sine aktiva i
egenkapitalinstrumenter (dvs. aksjer) i selskaper av alle
størrelser som er basert i, eller som utfører det meste av sin
virksomhet i, India.

.

Referansevalutaen til fondet er USD. Referansevalutaen til
denne andelsklassen er USD.

.

Fondet forvaltes aktivt og følger ikke en referanseindeks. Det
kan tas hensyn til en referanseindeks ved valg av investeringer.
Fondets referanseindeks er S&P / IFCI India Gross.

.

Fondet vil investere direkte i aksjer i selskaper basert i India.

.

Utbytte blir reinvestert.

.

Fondet kan investere inntil 30 % av sine aktiva i en kombinasjon
av deltakersertifikater og konvertible verdipapirer.

.

Du kan selge investeringen din på de fleste virkedager.

.

Anbefalinger: Dette fondet vil kanskje ikke egne seg for
investorer som planlegger å ta ut pengene sine i løpet av en
periode på 5 år.

.

Fondet kan bruke derivater til sikring og likviditetsstyring.

Risiko- og avkastningsprofil
.

Investeringsrisiko knyttet til lanefinansiering Giring oppstår
når den økonomiske eksponeringen er større enn det investerte
beløpet, som når det brukes derivater. Et fond som anvender
giring, kan oppleve større gevinster og/eller tap på grunn av den
forsterkende virkningen fra en endring i kursen til
referansekilden.

.

Konsentrasjonsrisiko Fondet kan være konsentrert i et
begrenset antall verdipapirer, økonomiske sektorer og/eller land.
Som følge av dette kan det være mer volatilt og ha en større
risiko for tap enn mer bredt diversifiserte fond.

.

Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at et fond får
vanskeligheter med å oppfylle sine finansielle forpliktelser som
må gjøres opp ved å levere kontanter eller andre finansielle
aktiva, og at det dermed kompromitterer eksisterende eller
gjenværende investorer.

Hvorfor er dette fondet i denne spesifikke kategorien?

.

Fondet er klassifisert som kategori 6 fordi dets kursdata eller
simulerte data historisk sett har vist høye svingninger.

Motpartsrisiko Muligheten for at en motpart til en transaksjon
kan bli uvillig eller ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser.

.

Operativ risiko Operasjonell risiko kan utsette fondet for feil
som har en innvirkning på blant annet transaksjoner, verdisetting,
regnskap og finansiell rapportering.

.

Risiko knyttet til vekstmarkeder Vekstmarkeder er mindre
etablerte og ofte mer volatile enn utviklede markeder og
medfører høyere risiko, spesielt markeds-, likviditets- og
valutarisiko.

.

Valutakursrisiko Endringer i valutakurser kan redusere eller øke
investeringsgevinst eller -tap, i noen tilfeller betydelig.
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Risiko- og avkastningsindikatoren er basert på historiske data, og er
ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon for fondets fremtidige
risikoprofil.
Den viste risiko- og avkastningskategorien er ikke garantert å forbli
uendret, og kan endre seg over tid. Den laveste kategorien
innebærer ikke en risikofri investering.

Vesentlig risiko som ikke fanges helt opp av risiko- og
avkastningsindikatoren:
.

Derivatrisiko Derivater kan oppføre seg uventet. Prissettingen
og volatiliteten til mange derivater kan avvike fra å strengt
reflektere prisingen og volatiliteten til deres underliggende
referanseindeks(er), instrument eller aktiva.
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Gebyrer
Gebyrene du betaler, brukes til å betale fondets driftskostnader,
medregnet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene
reduserer investeringens potensielle vekst.
Engangsgebyr belastet før eller etter investeringen
Tegningsgebyr
Innløsningsgebyr

5,00%
0,00%

Dette er den maksimale summen som kan trekkes fra pengene dine
før investeringen gjøres, eller før utbyttet fra investeringen utbetales.
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år
Løpende gebyr

1,90%

.

De oppgitte tegnings- og innløsningsgebyrene er det maksimale
som kan belastes. I noen tilfeller må du kanskje betale mindre. Du
kan innhente informasjon om de faktiske gebyrene fra din
økonomiske rådgiver.

.

Et konverteringsgebyr på inntil 1,00% av netto aktivaverdien til
andelene som konverteres, må kanskje betales til den relevante
distributøren.

.

De løpende kostnadene er basert på fjorårets utgifter for året som
avsluttes 31/03/2019. Gebyrer kan variere fra år til år.

Du finner mer informasjon om gebyrer i avsnitt «Charges and
Expenses» i fondets prospekt.

Gebyr som trekkes fra fondet under spesielle forhold
Resultatgebyr

–

Tidligere resultater
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� Referanse

.

Tidligere resultater er ikke en guide til fremtidige resultater. Verdien
av investeringen din og eventuelle inntekter fra den kan gå både
opp og ned.

.

Utviklingen er basert på netto aktivaverdi med utbytteinntekt
reinvestert. Tidligere resultater omfatter alle løpende gebyrer, men
ikke tegnings-, avslutnings- eller konverteringsgebyrer.

.

De tidligere resultatene i denne andelsklassen er beregnet i USD.

.

Fondets referanseindeks, kun til sammenligningsformål, er S&P /
IFCI India Gross.

.

Historisk har referansen vært:India BSE Dollex
30/09/1998.

.

Fondet ble lansert 04 mars 1996.
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Praktisk informasjon
Depotbank
HSBC France, Luxembourg Branch.

Skatt

Ytterligere informasjon
Ytterligere opplysninger om selskapet, inkludert prospektet, de seneste
års- og halvårsrapportene for selskapet og de sist publiserte
aksjekursene, kan fås vederlagsfritt på engelsk fra kontoføreren og
overføringsagenten ved å sende e-post til
amgtransferagency@lu.hsbc.com eller besøke
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Det siste prospektet er
tilgjengelig på engelsk og tysk.
Dette dokumentet beskriver en enkelt andelsklasse i et underfond i
selskapet. Prospektet, årsrapporten og halvårsrapporten blir utarbeidet
for selskapet i sin helhet.
Andelsklasser
Det er mulig å gjøre om andelene dine til andeler i en annen
andelsklasse eller et annet underfond i selskapet. Detaljer om hvordan
du gjør dette, finner du i avsnittet «How to convert between Sub-Funds /
Classes» i prospektet.

Fondet er underlagt skattelovgivning og forskrifter i Luxembourg. Dette
kan ha en innvirkning på din personlige skatteposisjon.
Forvaltningsselskap
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. kan bare holdes ansvarlig
på grunnlag av eventuelle erklæringer i dette dokumentet som er
villedende, unøyaktige eller ikke stemmer overens med de aktuelle
delene i prospektet.
Separat ansvar
HSBC Global Investment Funds er et investeringsselskap («Société
d’Investissement à Capital Variable», også kalt SICAV) med separat
ansvar mellom underfondene, ifølge luxembourgsk lov. Dette innebærer
at posisjonene til ett underfond holdes atskilt fra posisjonene til andre
underfond, og din investering i fondet kan ikke brukes til å betale for
forpliktelsene til noe annet underfond.

Retningslinjer for godtgjørelse
Forvaltningsselskapets oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse,
inkludert en beskrivelse av hvordan godtgjørelser og ytelser fastsettes,
er tilgjengelig på www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. En papirkopi er tilgjengelig vederlagsfritt fra
forvaltningsselskapet.

Dette fondet er autorisert i Storhertugdømmet Luxembourg og overvåkes av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Disse nøkkelopplysningene er korrekte per 21 juni 2019.
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