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Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om fonden. Det er ikke
markedsføringsmateriale. Informationen, der er et lovkrav, skal hjælpe dig med at forstå arten af og
risicien ved at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret
beslutning om en eventuel investering.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY
en afdeling i HSBC Global Investment Funds, ("investeringsinstituttet"),
der forvaltes af HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Klasse:AC
ISIN:LU0164881194

Mål og investeringspolitik
.

Fonden søger at opnå langsigtet kapitalvækst og udbytte ved at
investere i en portefølje af indiske aktier.

.

Under normale markedsforhold investerer fonden mindst 90 % af
aktiverne i aktier (eller aktielignende værdipapirer) i
virksomheder af enhver størrelse, som har hjemsted i eller
udfører hovedparten af deres forretningsaktiviteter i Indien.

.

Fonden kan investere op til 30% af aktiverne i en kombination af
participerende obligationer og konvertible værdipapirer.

.

Fonden investerer højst 10 % af aktiverne i
ejendomsinvesteringsforeninger.

.

Fonden kan også investere i derivater. Fonden kan anvende
disse med henblik på effektiv porteføljeforvaltning, afdækning og
cashflow-forvaltning. Derivater vil ikke i udstrakt grad blive brugt
til investeringsformål. Derivater kan også indgå i andre
instrumenter, som fonden benytter sig af.

.

Fonden kan allokere op til 29 % af aktiverne til transaktioner
med udlån af værdipapirer. Dette forventes dog ikke at overstige
25 %.

.

Fondens referencevaluta er USD. Aktieklassens referencevaluta
er USD.

.

Fonden forvaltes aktivt og følger ikke et benchmark. Fonden er
internt eller eksternt målrettet mod et referencebenchmark, S&P
/ IFCI India Gross.

.

Investeringsrådgiveren investerer efter eget skøn i værdipapirer,
der ikke indgår i referencebenchmarket, på grundlag af aktive
investeringsforvaltningsstrategier og specifikke
investeringsmuligheder. Det forudses, at en betydelig procentdel
af fondens investeringer vil indgå i referencebenchmarket. Deres
vægtninger kan imidlertid afvige væsentligt fra
referencebenchmarkets vægtninger.

.

Eventuelle afvigelser i forhold til benchmarket overvåges inden
for en omfattende risikostyringsramme, der omfatter overvågning
på sikkerheds- og sektorniveau.

.

Afvigelsen i fondens resultater i forhold til benchmarket
overvåges ligeledes, men begrænses ikke til et defineret
område.

.

Referencebenchmarket har et højt koncentrationsniveau. Det
betyder, at en væsentlig del af benchmarket udgøres af et lille
antal værdipapirer.

.

Afkast geninvesteres.

.

De kan sælge Deres investering på de fleste hverdage.

.

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet til investorer, som
planlægger at trække deres penge ud inden for en periode på 5
år.

Risk/reward-profil
Lavere risiko
Typisk lavere afkast

1

til finansielle passiver, der afregnes i form af likvider eller andre
finansielle aktiver, hvilket går ud over eksisterende eller
resterende investorer.

Højere risiko

2

Typisk højere afkast

3

4

5

6

7

Risk/reward-indikatoren er baseret på historiske data og giver ikke
nødvendigvis et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil.

.

Modpartsrisiko Muligheden for at modparten i en transaktion
kan nægte eller være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser.

.

Operationel risiko Operationelle risici kan udsætte fonden for
fejl, der, blandt andet, påvirker transaktioner, værdiansættelse,
bogføring og regnskabsaflæggelse.

.

Risiko ved investeringsgearing Der sker gearing af
investeringen, når den økonomiske eksponering er højere end
det investerede beløb, såsom når der anvendes afledte
finansielle instrumenter. En fond, der anvender gearing, kan
opleve større gevinster og/eller tab, der skyldes den
forstærkende effekt af en bevægelse i referencekildens kurs.

.

Risiko ved nye vækstmarkeder Nye markeder er mindre
etablerede, og ofte mere volatile, end udviklede markeder og
indebærer større risici, navnlig markeds-, likviditets- og
valutarisici.

.

Valutakursrisiko Ændringer i valutakurser kan mindske eller
øge investeringsgevinster eller investeringstab – i nogle tilfælde
væsentligt.

Det kan ikke garanteres, at den viste risk/reward-kategori forbliver
uændret; den kan ændre sig over tid. Den laveste kategori er ikke
ensbetydende med en risikofri investering.
Hvorfor er denne fond i denne specifikke kategori?
Denne fond er klassificeret i kategori 6, da dens kurs eller
simulerede data historisk set har haft store udsving.
Væsentlige risici, der ikke helt opfanges af risk/rewardindikatoren:
.

Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for, at en fond kan
støde på problemer med at opfylde sine forpligtelser med hensyn

1

Gebyrer
De gebyrer, du betaler, bruges til at betale fondens løbende udgifter,
herunder markedsførings- og distributionsomkostninger. Disse gebyrer
reducerer investeringens potentielle vækst.
Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr
Udtrædelsesgebyr

5,00%
0,00%

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før
midlerne investeres, eller før investeringsprovenuet udbetales.
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer

1,90%

.

De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er de
maksimumsbeløb, der kan opkræves. De kan i visse tilfælde betale
mindre. Deres finansielle rådgiver kan oplyse Dem om de faktiske
gebyrer.

.

Den relevante distributør opkræver måske 1,00 % af
nettoaktivværdien af de aktier, der konverteres, i konverteringsgebyr.

.

Tallet for de løbende gebyrer er baseret på det foregående års
udgifter, dvs. for året, der sluttede den 31/03/2021. Gebyrerne kan
skifte fra år til år.

Yderligere oplysninger om gebyrer kan findes i afsnittet "Charges and
Expenses" ("Gebyrer og udgifter") i fondens prospekt.

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar

intet

Tidligere resultater
� Fond

� Benchmark

.

Tidligere resultater er ikke en indikator for fremtidige resultater.
Investeringens værdi og afkast kan falde såvel som stige.

.

De resultatbetingede afkast er baseret på den nettoværdi, hvor
indtægterne til udlodning geninvesteres. Tidligere resultater tager
højde for alle løbende gebyrer, men ikke for indtrædelses-,
udtrædelses- eller konverteringsgebyrer.

.

Denne aktieklasses tidligere resultater beregnes i USD.

.

Fondens referencebenchmark, som kun er til sammenligningsformål,
er S&P / IFCI India Gross.

.

Historisk har benchmarket været:India BSE Dollex
indtil 30/09/1998.

.

Fonden blev lanceret den 29 februar 1996.
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Praktiske oplysninger
Depotbank
HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Beskatning

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om investeringsinstituttet, herunder om
prospektet, investeringsinstituttets seneste års- og halvårsrapporter
samt de seneste aktiekurser, kan indhentes vederlagsfrit på engelsk fra
aktiebogføreren og overførselsagenten ved at sende en e-mail til
amgtransferagency@lu.hsbc.com eller ved at gå til
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Det seneste prospekt
foreligger på engelsk og tysk.
Dette dokument beskriver en enkelt aktieklasse i en afdeling i
investeringsinstituttet. Prospektet, års- og halvårsrapporterne
udarbejdes for hele investeringsinstituttet.
Aktieklasser
De kan ombytte Deres aktier til aktier i en anden aktieklasse eller
afdeling i investeringsinstituttet. Oplysninger om, hvordan De kan
ombytte aktier, fremgår af afsnittet "How to convert between Sub-Funds/
Classes" i prospektet.

Fonden er underlagt luxembourgsk skattelovgivning. Dette kan have
betydning for dine personlige skatteforhold.
Administrationsselskabet
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. kan kun drages til ansvar
for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller
ikke er i overensstemmelse med de relevante dele prospektet.
Adskilt ansvar
HSBC Global Investment Funds er et investeringsinstitut ("Société
d'Investissement à Capital Variable") med adskilt ansvar mellem
afdelingerne i henhold til luxembourgsk lov. Det betyder, at den enkelte
afdelings beholdninger holdes adskilt fra de andre afdelingers
beholdninger, og at Deres investering i fonden ikke kan anvendes til
betaling af en anden afdelings forpligtelser.

Aflønningspolitik
Forvaltningsselskabets opdaterede aflønningspolitik, herunder en
beskrivelse af, hvordan aflønning og goder fastlægges, kan findes på
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. En trykt papirudgave kan fås vederlagsfrit fra
forvaltningsselskabet.

Fonden er godkendt i Storhertugdømmet Luxembourg; tilsynet føres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 19 november 2021.
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