
Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over 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.
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Doelstellingen en beleggingsbeleid
. Het doel van het Fonds is vermogensgroei over een lange termijn te

bieden door te beleggen in een portefeuille van Chinese aandelen.
. In normale marktomstandigheden zal het Fonds minstens 90% van

zijn vermogen beleggen in aandelen (of effecten die vergelijkbaar
zijn met aandelen) van bedrijven van welke grootte dan ook die zijn
gevestigd in China, inclusief Hongkong SAR, of daar het grootste
deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren.

. Beleggingen in Chinese aandelenmarkten omvatten Chinese A-
aandelen en Chinese B-aandelen, met een maximale blootstelling
van 70% van het vermogen van het Fonds. Het Fonds kan tot 70%
van zijn vermogen beleggen in Chinese A-aandelen via de
Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect. Het Fonds kan tot 50% van zijn vermogen indirect
beleggen in Chinese A-aandelen via Chinese A-aandelen
toegangsproducten (CAAP's) en kan tot 10% van zijn vermogen
beleggen in CAAP's die zijn uitgegeven door één emittent.

. Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in andere
fondsen, inclusief fondsen van HSBC.

. Het Fonds zal niet meer dan 10% van zijn vermogen beleggen in
vastgoedbeleggingstrusts.

. Het Fonds kan ook beleggen in derivaten. Het Fonds kan deze
gebruiken ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer, afdekking en
kasstroombeheer. Derivaten zullen niet op grote schaal worden
gebruikt voor beleggingsdoeleinden. Derivaten kunnen ook besloten
zijn in andere instrumenten die door het Fonds worden gebruikt.

. Het Fonds kan effectenleningstransacties aangaan voor maximaal
29% van zijn vermogen. Naar verwachting zal dit echter niet meer
dan 25% bedragen.

. De referentievaluta van het Fonds is USD. De referentievaluta van
deze aandelencategorie is USD.

. Het Fonds wordt actief beheerd en volgt geen benchmark. Het
Fonds heeft een intern of extern doel ten opzichte van een
referentiebenchmark, MSCI China 10/40 Net.

. De Beleggingsadviseur zal naar eigen goeddunken beleggen in
effecten die niet zijn opgenomen in de referentiebenchmark op basis
van strategieën voor actief beleggingsbeheer en specifieke
beleggingsmogelijkheden. Er wordt verwacht dat een aanzienlijk
percentage van de beleggingen van het Fonds zal bestaan uit
onderdelen van de referentiebenchmark. Hun wegingen kunnen
echter aanzienlijk afwijken van die van de referentiebenchmark.

. Alle afwijkingen met betrekking tot de benchmark worden
gemonitord binnen een ruim risicokader, dat monitoring op het
niveau van effecten omvat.

. De afwijking van het rendement van het Fonds in vergelijking met de
benchmark wordt ook gemonitord ten opzichte van, maar niet
beperkt tot, een gedefinieerd bereik.

. De referentiebenchmark is zeer geconcentreerd. Dit betekent dat
een klein aantal effecten een aanzienlijk deel uitmaakt van de
benchmark.

. De inkomsten worden herbelegd.

. U kunt uw belegging verkopen op de meeste werkdagen.

. Aanbeveling: dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die
van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico Hoger risico

Doorgaans lagere opbrengsten Doorgaans hogere opbrengsten
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De risico- en opbrengstindicator berust op historische gegevens en vormt
mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van
het Fonds.

De weergegeven risico- en opbrengstcategorie blijft niet gegarandeerd
onveranderd en kan mettertijd verschuiven. De laagste categorie
betekent niet dat dit een risicovrije belegging is.

Waarom valt dit Fonds onder deze specifieke categorie?

Dit Fonds is ingedeeld in categorie 6 omdat zijn prijs of gesimuleerde
gegevens in het verleden hoge schommelingen hebben vertoond.

Wezenlijke risico’s die niet volledig door de Risico- en
opbrengstindicator worden bestreken:
. Liquiditeitsrisico Het Liquiditeitsrisico is het risico dat een Fonds

moeilijkheden kan ondervinden om aan zijn financiële verplichtingen

te voldoen, die worden vereffend door contanten of andere financiële
activa te verschaffen, waardoor bestaande of resterende beleggers in
gevaar worden gebracht.

. Operationeel risico Operationele risico’s kunnen het Fonds
blootstellen aan fouten met betrekking tot o.a. transacties,
waardering, boekhouding en financiële verslagen.

. Risico m.b.t. beleggingshefbomen Een Beleggingshefboom doet
zich voor wanneer de economische blootstelling groter is dan het
belegde bedrag, zoals wanneer er gebruik wordt gemaakt van
derivaten. Een Fonds dat gebruikmaakt van een hefboom kan hogere
winsten en/of verliezen ervaren vanwege het versterkende effect van
een schommeling in de prijs van de referentiebron.

. Risico m.b.t. opkomende markten Opkomende markten zijn minder
ontwikkeld, en vaak volatieler, dan ontwikkelde markten en gaan
gepaard met hogere risico’s, en dan vooral markt-, liquiditeits- en
valutarisico’s.

. Tegenpartijrisico De mogelijkheid dat de tegenpartij bij een
transactie niet bereid is of niet in staat is om aan haar verplichtingen
te voldoen.

. Valutarisico Veranderingen in de wisselkoersen zouden de
beleggingswinsten of -verliezen kunnen verlagen of verhogen, in
sommige gevallen zelfs in aanzienlijke mate.
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Kosten

Dekosten die u betaalt wordengebruikt omde beheerkosten van het Fonds te
betalen,met inbegrip van demarketing- en distributiekosten.Deze kosten
verminderen depotentiële groei van debelegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding 5,00%
Uitstapvergoeding 0,00%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw
belegging worden uitbetaald.
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 1,15%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds
worden onttrokken
Prestatievergoeding Geen

. De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn de maximumbedragen
die in rekening kunnen worden gebracht. In sommige gevallen hoeft u
misschien minder te betalen. U kunt bij uw financieel adviseur
informeren naar de werkelijke kosten.

. Er kan een omzettingsvergoeding van maximaal 1,00% van de
Intrinsieke Waarde van de Aandelen die worden omgezet verschuldigd
zijn aan de relevante distributeur.

. Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het jaar
dat werd afgesloten op 31/03/2021. De kosten kunnen van jaar tot jaar
variëren.

Meer informatie over de kostenwordt verstrekt in het deel “Kosten en vergoedingen”
van hetProspectus van het Fonds.

In het verleden behaalde resultaten
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. De resultaten uit het verleden bieden geen richtlijn voor de resultaten in
de toekomst; de waarde van uw belegging en eventuele inkomsten
daaruit kunnen zowel dalen als stijgen.

. Het rendement is gebaseerd op de intrinsieke waarde met herbelegging
van de uitkeerbare inkomsten. Voor de in het verleden behaalde
resultaten wordt rekening gehouden met alle lopende kosten, maar niet
met instap-, uitstap- of omzettingsvergoedingen.

. De in het verleden behaalde resultaten van deze aandelencategorie zijn
berekend in USD.

. De referentiebenchmark van het Fonds, die louter voor
vergelijkingsdoeleinden bestemd is, is de MSCI China 10/40 Net.

. In het verleden was de benchmark:Peregrine Greater China Gross van
de introductie tot 31/12/1997; CLSA China World Price met ingang van
01/01/1998 tot 31/05/2005 and MSCI China Gross met ingang van
01/06/2005 tot 31/01/2009.

. Het Fonds werd geïntroduceerd op 25 juni 1992.

Praktische informatie

Bewaarbank
HSBC Continental Europe, Luxembourg.
Verdere informatie
Meer informatie over de Vennootschap, met inbegrip van het Prospectus, het
recentste jaar- en halfjaarverslag van de Vennootschap en de recentste
aandelenkoersen kunnen kosteloos worden verkregen in het Engels bij het
Registratie- en Overdrachtskantoor per e-mail
(amgtransferagency@lu.hsbc.com) of op de website
(www.globalassetmanagement.hsbc.com). Het recentste Prospectus is
beschikbaar in het Engels en het Duits.
Dit document beschrijft een enkele aandelencategorie van een compartiment
van de Vennootschap. Het Prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen
worden opgesteld voor de volledige Vennootschap.
Aandelencategorieën
Het is mogelijk om uw aandelen om te zetten in aandelen van een andere
aandelencategorie of van een ander compartiment binnen de Vennootschap.
Meer informatie hierover vindt u in het deel “How to convert between Sub-
Funds / Classes” van het Prospectus.
Beloningsbeleid
Het bijgewerkte beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, inclusief een
beschrijving van hoe beloningen en voordelen worden berekend, is
beschikbaar op www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Een papieren exemplaar is kosteloos verkrijgbaar op
verzoek aan de Beheermaatschappij.

Belasting
Het Fonds valt onder de Luxemburgse belastingregels. Dit kan een invloed
hebben op uw persoonlijke belastingsituatie.
Beheermaatschappij
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. kan enkel aansprakelijk worden
gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende
delen van het Prospectus is.
Gescheiden aansprakelijkheid
HSBC Global Investment Funds is een beleggingsmaatschappij met
veranderlijk kapitaal (“Société d'Investissement à Capital Variable”) met
gescheiden aansprakelijkheid tussen compartimenten naar Luxemburgs
recht. Dit betekent dat de participaties van een compartiment gescheiden
worden gehouden van de participaties van de andere compartimenten, en
dat uw belegging in het Fonds niet kan worden gebruikt om de verplichtingen
van een ander compartiment te betalen.

Aanhet Fonds is in hetGroothertogdomLuxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van deCommission deSurveillance duSecteur Financier (CSSF).
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datumvan28 januari 2022.
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