
Sijoittajan avaintiedot
Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on
annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit.
Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

HSBC Sterling Liquidity Fund

seuraavan rahaston alarahasto: HSBC Global Liquidity Funds Plc (”yhteissijoitusyritys”)
Laji: C
ISIN: IE0030819050

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
. Tavoitteena on pääoman turvaaminen ja päivittäinen likviditeetti.

Rahaston tavoitteena on myös tarjota Englannin punnan
määräisten rahamarkkinoiden korkotasoa vastaava tuotto.

. Rahasto sijoittaa rahamarkkinainstrumentteihin.

. Rahamarkkinainstrumentteihin kuuluu lyhytaikaisia velkakirjoja
kuten talletustodistuksia, keskipitkän aikavälin velkakirjalainoja,
vaihtuva- ja kelluvakorkoisia velkakirjalainoja, yritystodistuksia,
pankkivekseleitä, velkasitoumuksia ja omaisuusvakuudellisia
arvopapereita.

. Rahasto sijoittaa lyhytaikaisiin velkakirjoihin, joiden jäljellä oleva
maturiteetti on enintään 397 päivää.

. Sijoituskohteina olevien lyhytaikaisten velkakirjojen
liikkeeseenlaskijoina voi olla yrityksiä, valtioita ja valtiollisia
tahoja. Näiden arvopapereiden luottoluokitus on sijoitushetkellä
vähintään A-1/P-1.

. Rahasto sijoittaa puntamääräisiin arvopapereihin tai
arvopapereihin, jotka on suojattu kokonaan suhteessa Englannin
puntaan.

. Rahasto voi sijoittaa käänteisiin takaisinostosopimuksiin.

. Rahaston viitevaluutta on GBP. Tämän osuuslajin viitevaluutta
on GBP.

. Rahastoa hoidetaan aktiivisesti, eikä sitä ole sidottu viitearvoon.

. Tuotot sijoitetaan uudelleen.

. Sijoituksen voi myydä useimpina arkipäivinä.

. Suositus: tämä rahasto voi sopia sijoittajille, jotka aikovat tehdä
lyhyen aikavälin sijoituksen.

. Rahasto on luokiteltu rahamarkkinarahastoasetuksen mukaiseksi
alhaisen volatiliteetin nettoarvon rahamarkkinarahastoksi.
Lisätietoja rahastojen toiminnasta on rahastoesitteessä.

Riski-hyötyprofiili

Matalampaan riskiin Korkeampaan riskiin

Tyypillisesti pienempi hyöty Tyypillisesti suurempi hyöty
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Riski-hyötyindikaattori perustuu historiallisiin tietoihin, joiden
perusteella ei ehkä voida muodostaa luotettavia oletuksia rahaston
tulevasta riskiprofiilista.

Ilmoitetun riski-hyötyluokan ei taata säilyvän muuttumattomana, ja
rahaston luokitus voi vaihdella ajan myötä. Alhaisinkaan riskiluokka
ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Miksi rahasto kuuluu tähän luokkaan?

Rahasto kuuluu luokkaan 1, koska sen hinta tai simuloitu tuotto tai
arvo on aiemmin heilahdellut erittäin vähän.

Olennaiset riskit, joita riski-hyötyindikaattori ei ota täysin
huomioon:
. Johdannaisiin liittyvä riski Johdannaiset voivat käyttäytyä

odottamattomasti. Useiden johdannaisten hinnoittelu ja
volatiliteetti ei välttämättä heijasta täysin niiden kohde-etuutena

olevan indeksin, instrumentin tai omaisuuserän hinnoittelua tai
volatiliteettia.

. Likviditeettiriski Likviditeettiriski on riski siitä, että rahaston voi
olla vaikea täyttää taloudelliset velvoitteensa, joista
suoriutumiseen tarvitaan käteistä tai muita rahoitusvaroja, mikä
voi vaikuttaa epäedullisesti olemassa oleviin tai jäljellä oleviin
sijoittajiin.

. Operatiivinen riski Operatiiviset riskit voivat altistaa rahaston
muun muassa transaktioihin, arvostukseen, kirjanpitoon ja
taloudelliseen raportointiin liittyville virheille.

. Rahamarkkinarahastoihin liittyvä riski Rahaston tavoitetta ei
ehkä saavuteta epäsuotuisissa markkinaolosuhteissa. Alhaisen
korkotason vallitessa rahaston saama korkotuotto voi olla
pienempi kuin rahaston hoitamisen kustannukset.

. Valuuttakurssiriski Valuuttakurssivaihtelut voivat kasvattaa tai
pienentää sijoitusvoittoja tai -tappioita, joissakin tapauksissa
huomattavastikin.

. Vastapuoliriski Mahdollisuus siihen, että transaktion vastapuoli
ei halua tai ei voi suoriutua velvoitteistaan.

. Vipuvaikutusriski Vipuvaikutus syntyy, kun taloudellinen riski on
suurempi kuin sijoitettu summa. Näin tapahtuu esimerkiksi
käytettäessä johdannaisia. Vipuvaikutusta käyttävän rahaston
voitot ja/tai tappiot voivat olla suurempia johtuen
kerrannaisvaikutuksesta, jonka kohde-etuuden hinnanmuutos
aiheuttaa.
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Kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten
maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä
kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut
Merkintäpalkkio 0,00%
Lunastuspalkkio 3,00%
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina
ennen sijoittamista tai sijoituksen tuoton maksamista.
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
Juoksevat kulut 0,20%

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut
Tulosperusteinen palkkio −

. Mainitut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä.
Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Tiedot
tosiasiallisesti veloitettavista kuluista saa rahoitusneuvojalta.

. Vaihtoon voidaan soveltaa vaihtopalkkiota.

. Ilmoitettu juoksevien kulujen määrä perustuu edellisvuoden kuluihin
vuodelta, joka päättyy 30/04/2018. Tämä luku voi vaihdella
vuosittain.

Lisätietoa kuluista on rahastoesitteen kohdassa ”Charges and
Expenses”.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys
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. Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen perusteella ei voida muodostaa
oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä; sijoituksen arvo ja
sen tuotto voivat sekä nousta että laskea.

. Aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä koskevat luvut perustuvat
substanssiarvoon ja olettamaan, että rahaston jaettava tuotto on
sijoitettu uudelleen. Aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä kuvaavat
luvut sisältävät kaikki juoksevat kulut lukuun ottamatta merkintä-,
lunastus- ja vaihtopalkkioita.

. Tämän osuuslajin aiempi tuotto- tai arvonkehitys lasketaan
valuutassa GBP.

. Rahasto on perustettu 01 syyskuuta 1999.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Lisätietoa
Lisätietoa rahastoyhtiöstä, mukaan lukien rahastoesite, uusin
vuosikertomus ja puolivuotiskatsaukset sekä tuoreimmat osuuksien
hinnat, saa maksutta englanninkielisinä hallinnoijalta lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen hsbc.dealingteam@bnymellon.com tai
käymällä verkko-osoitteessa www.globalliquidity.hsbc.com.
Tässä asiakirjassa kuvataan rahastoyhtiön yksi alarahasto.
Rahastoesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaukset laaditaan koko
rahastoyhtiölle.
Osuuslajit
Sijoittaja voi vaihtaa osuutensa toisen osuuslajin tai rahastoyhtiön
toisen alarahaston osuuksiin. Lisätietoa vaihtamisesta on
rahastoesitteen rahaston yleistietoja koskevan osan kohdassa
”Switching”.
Palkkiokäytännöt
Sijoitusyhtiön ajantasaiset palkkiokäytännöt, mukaan lukien kuvaus
palkkioiden ja korvausten määräytymisperusteista, ovat saatavilla
osoitteesta www.globalliquidity.hsbc.com. Maksuton paperikopio on
saatavilla hallinnoijalta.

Verotus
Rahastoon sovelletaan Irlannin verolakeja. Tämä voi vaikuttaa
sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.
Sijoitusyhtiö
HSBC Global Liquidity Funds plc voidaan saattaa vastuuseen vain sillä
perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja
tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten
osien kanssa.
Erilliset vastuut
HSBC Global Liquidity Funds plc on sijoitusyhtiö, jonka alarahastoilla on
Irlannin lain mukaan erilliset vastuut. Tämä tarkoittaa sitä, että kunkin
alarahaston sijoitukset pidetään erillään toisten alarahastojen
sijoituksista, eikä sijoittajan rahastoon tekemää sijoitusta voida käyttää
toisen alarahaston vastuiden kattamiseen.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Irlanti, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.
Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 07 helmikuuta 2019.
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