
Informações fundamentais destinadas aos investidores
O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este Fundo destinadas aos investidores. Não é material promocional. Estas
informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao investimento neste Fundo. É aconselhável que leia o
documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND
um subfundo da HSBC Global Investment Funds, (o «OICVM»);
gerido por HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0197775025

Objetivos e Política de Investimento

Objetivo do investimento:
O Fundo pretende proporcionar crescimento do capital e rendimento através do
investimento numa carteira de ações da região da Ásia-Pacífico (excluindo o
Japão).
Política de investimento:
O Fundo pretende criar uma carteira com um rendimento de dividendos superior
ao do MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index.
Em condições de mercado normais, o Fundo irá investir pelo menos 90% dos seus
ativos em ações (ou títulos semelhantes a ações) de empresas de qualquer
dimensão com sede ou que atuam predominantemente na região da Ásia-Pacífico
(excluindo o Japão). O Fundo investe tanto emmercados desenvolvidos como em
mercados emergentes.
O Fundo poderá investir até 50% em ações A da China e ações B da China. Para
ações A da China, até 50% através do Shanghai-Hong Kong Stock Connect e do
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, até 30% em CAAP (produtos de acesso a
ações A da China) e até 10% em CAAP emitidos por qualquer emitente individual.
O Fundo poderá investir até 10% dos seus ativos noutros fundos e até 10% em
Fundos de Investimento Imobiliário.
O Fundo poderá também investir em derivados. O Fundo poderá utilizá-los para
efeitos de gestão eficiente da carteira, de cobertura e de gestão do fluxo de caixa.
Não serão utilizados de forma extensiva derivados para efeitos de investimento.
Podem também estar incorporados derivados noutros instrumentos utilizados pelo
Fundo.

� O Fundo poderá participar em transações de empréstimo de títulos, até 29%
dos seus ativos. No entanto, não se prevê que tal exceda 25%.

� A divisa de referência do Fundo é USD. A divisa de referência desta categoria
de ações é USD.

� O Fundo é gerido ativamente e não acompanha um padrão de referência. O
Fundo tem um objetivo interno ou externo relativamente a um padrão de
referência, MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net.

� O consultor de investimento irá utilizar o seu critério para investir em valores
mobiliários não incluídos no padrão de referência, com base em estratégias de
investimento ativas e oportunidades de investimento específicas. Prevê-se que
uma percentagem significativa dos investimentos do Fundo poderá fazer parte
dos componentes do padrão de referência. No entanto, as respetivas
ponderações poderão desviar-se materialmente das do padrão de referência.

� Quaisquer desvios relativamente ao padrão de referência são monitorizados
num quadro de risco abrangente, que inclui a monitorização ao nível do
emitente, setorial e nacional.

� O desvio do resultado do Fundo, no que diz respeito ao padrão de referência,
também é monitorizado, mas não limitado, a uma margem definida.

� O rendimento é reinvestido.
� Poderá vender o seu investimento na maioria dos dias úteis.
� Recomendação: este Fundo poderá não ser adequado a investidores que

pretendam retirar o seu dinheiro no prazo de 5 anos.

Perfil de Risco e de Remuneração

Risco mais baixo Risco mais alto

Remuneração tipicamente mais
baixa Remuneração tipicamente mais alta
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O indicador de risco e remuneração é baseado em dados históricos e pode não
constituir uma indicação fiável do perfil de risco futuro do Fundo.
A categoria de risco e remuneração indicada não é inalterável e pode mudar com o
tempo. A categoria mais baixa não significa que se trate de um investimento isento
de risco.

Por que razão deve ser o Fundo inserido nesta categoria específica?
Este Fundo é classificado na categoria 6, dado o respetivo preço ou dados
simulados terem apresentado historicamente flutuações altas.

Riscos materiais não totalmente capturados pelo Indicador de Risco e de
Remuneração:
� Risco de Alavancagem de Investimento A Alavancagem de Investimento

ocorre quando a exposição económica é superior ao montante investido, tal
como quando são utilizados derivados. Um Fundo que utilize alavancagem
poderá experimentar ganhos e/ou perdas maiores devido ao efeito de
amplificação de ummovimento no preço da fonte de referência.

� Risco de Contraparte A possibilidade de a contraparte de uma transação
poder não estar disposta ou não ter capacidade para cumprir as suas
obrigações.

� Risco de Derivados Os derivados podem apresentar um comportamento
inesperado. A fixação de preço e a volatilidade de muitos derivados poderão
divergir de simplesmente refletir a fixação de preço ou volatilidade da(s) sua(s)
referência(s) subjacente(s), instrumento ou ativo.

� Risco de Estilo Diferentes estilos de investimento oscilam habitualmente entre
uma situação favorável e desfavorável, dependendo das condições de
mercado e do sentimento do investidor.

� Risco de Liquidez O Risco de Liquidez é o risco de um Fundo poder ter
dificuldades em cumprir as suas obrigações relativamente a passivos
financeiros que são liquidados através da entrega de dinheiro ou de outros
ativos financeiros, comprometendo desta forma investidores existentes ou
restantes.

� Risco deMercados Emergentes Os mercados emergentes são menos
estabelecidos e, frequentemente, mais voláteis do que os mercados
desenvolvidos, envolvendo mais riscos, particularmente os riscos de mercado,
de liquidez e cambial.

� Risco de Taxa de Câmbio As alterações nas taxas de câmbio podem reduzir
ou aumentar os ganhos de investimento ou perdas de investimento, em alguns
casos significativamente.

� Risco Operacional Os riscos operacionais podem sujeitar o Fundo a erros
afetando transações, avaliação, contabilidade e relatórios financeiros, entre
outros.



Encargos

Os encargos pagos pelo investidor são utilizados para pagar os custos de
funcionamento do Fundo, nomeadamente para efeitos de comercialização e
distribuição. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do investimento.

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento

Encargos de subscrição 5,00%

Encargos de resgate 0,00%

Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser
investido ou antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento.

Encargos retirados do Fundo ao longo de um ano

Encargos correntes 2,35%

Encargos retirados do Fundo em certas condições especiais

Comissão de desempenho Nenhuma

� Os encargos de subscrição e de resgate indicados correspondem ao valor
máximo que pode ser cobrado. Em alguns casos, poderá pagar menos. Poderá
obter os encargos reais junto do seu consultor financeiro.

� Poderá ser paga ao distribuidor relevante uma comissão de conversão até
1,00% do Valor Líquido de Inventário das Ações a converter.

� O valor correspondente aos encargos correntes indicado baseia-se nas
despesas do ano anterior, para o ano que termina em 31/03/2022. Estes
encargos podem variar de ano para ano.

Poderá obter mais informações sobre os encargos na secção «Charges and
Expenses» do prospeto do fundo.

Resultados Anteriores
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� Os resultados anteriores não são um indicador do desempenho futuro; o valor
do seu investimento e de quaisquer rendimentos obtidos poderá descer ou
subir.

� Os retornos dos resultados têm por base o valor líquido de inventário, com o
pressuposto de que os rendimentos distribuíveis foram reinvestidos. Os
resultados anteriores têm em conta todos os encargos correntes, à exceção
dos encargos de subscrição, resgate ou de conversão.

� Os resultados anteriores obtidos nesta categoria de ações são calculados
em USD.

� O padrão de referência do Fundo, para efeitos de comparação apenas, é
o MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net.

� O Fundo foi lançado em 05 Novembro 2004.

Informações Práticas

Banco Depositário
HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Informações suplementares
Informações suplementares sobre a Sociedade, incluindo o Prospeto, o relatório
anual e o relatório semestral da Sociedade mais recentes e os últimos preços das
ações, podem ser obtidos gratuitamente, em língua inglesa, junto do Agente de
Registo e Transferência enviando um e-mail para amgtransferagency@lu.hsbc.com
, ou visitando www.global.assetmanagement.hsbc.com . O prospeto mais recente
está disponível em inglês e em alemão.
Este documento descreve uma categoria de ações única de um subfundo da
Sociedade. O Prospeto, bem como os relatórios anual e semestral dizem respeito a
toda a Sociedade.

Categorias de ações
É-lhe permitido trocar as suas ações por ações de outra categoria de ações ou
subfundo da Sociedade. Na secção «How to convert between Sub-Funds/Classes»
do Prospeto pode encontrar informações pormenorizadas sobre como proceder
neste caso.

Política de Remuneração
A política de remuneração atualizada da Sociedade Gestora, incluindo a descrição
da forma comoa remuneração e os benefícios são determinados, está disponível em

www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure . Está
disponível uma cópia em papel gratuita junto da Sociedade Gestora.

Indicação fiscal
O Fundo está sujeito à regulamentação fiscal do Luxemburgo. Esta poderá ter um
impacto na sua situação fiscal pessoal.

Sociedade Gestora
A HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. pode ser responsabilizada
exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento que
sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes
correspondentes do Prospeto.

Responsabilidades distintas
A HSBC Global Investment Funds é uma sociedade de investimento («Société
d'Investissement à Capital Variable») com responsabilidades distintas no âmbito de
cada subfundo, de acordo com a legislação luxemburguesa. Tal significa que os
ativos de um subfundo são considerados separadamente dos ativos dos restantes
subfundos e que o seu investimento no Fundo não pode ser utilizado para pagar os
passivos de qualquer outro subfundo.

O Fundo está autorizado no Grão-Ducado do Luxemburgo e é supervisionado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são corretas em 25 Maio 2022.
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