DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH DU BÖR LÄSA DET OMGÅENDE
Detta cirkulär (”cirkuläret”) skickas till dig som andelsägare i HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS
ETF, en delfond i HSBC ETFs plc. Det är viktigt och kräver din omedelbara uppmärksamhet. Vid
eventuella tvivel om vilken åtgärd du bör vidta råder vi dig att tillfråga din mäklare, bankkontakt,
advokat, revisor eller oberoende ekonomiska rådgivare. Detta cirkulär med information om
föreslagna ändringar har inte granskats av Irlands centralbank (”Centralbanken”) och det är
möjligt att ändringar måste genomföras för att uppfylla Centralbankens krav. Styrelsen åtar sig
ansvaret för informationen i detta cirkulär.
_________________________________________________________________________________

HSBC ETFs PLC

EXTRASTÄMMA
FÖR ANDELSÄGARE I
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Om du har sålt eller överlåtit alla dina andelar i Fonden, ber vi att du genast vidarebefordrar detta
dokument till köparen eller mottagaren eller till din mäklare, bank eller annat ombud genom vilket
försäljningen eller överlåtelsen skett för vidare förmedling till köparen eller mottagaren så snart
som möjligt.

HSBC ETFs plc
Säte: 25/28 North Wall Quay, I.F.S.C., Dublin 1
Registrerat i Irland som ett investeringsföretag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan dess
fonder och med registreringsnummer 467896

Om inget annat anges nedan har alla termer med stor bokstav samma betydelse som termer med
stor bokstav i det senaste prospektet för HSBC ETFs plc (”Bolaget”) daterat den 17 februari 2017
(”Prospektet”). En kopia av Prospektet kan erhållas på begäran från Bolaget under vanliga
kontorstider eller från Bolagets lokala representant i alla jurisdiktioner där Bolaget är registrerat
för offentlig distribution.
Bolagets styrelse åtar sig ansvaret för informationen i detta dokument. Enligt styrelsens bästa
vetskap och övertygelse (som har vidtagit all rimlig omsorg för att säkerställa att detta är fallet)
överensstämmer informationen i detta dokument med fakta och utelämnar inte något som
sannolikt kan påverka betydelsen av sådan information.
ANG.

HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (”Fonden”)
Meddelande om en extrastämma för att ändra Fondens investeringsmål och för att ändra
Fondens namn.
6 mars 2018

Bästa andelsägare,
1.

INLEDNING
Bolaget är auktoriserat av Centralbanken som ett öppet fondföretag med rörligt kapital och bildat
enligt lagarna i Irland som ett publikt aktiebolag i enlighet med lagen Companies Act 2014 och
Europeiska gemenskapens förordningar (om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper) från 2011 (med ändringar) (”Förordningarna om fondföretag”). Bolaget är
organiserat som en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonder, och Fonden är en
delfond till Bolaget.
Syftet med detta brev är att meddela dig:
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(i)

en extrastämma (”extrastämma”) för att överväga och rösta om en föreslagen väsentlig
förändring av Fondens investeringsmål (”Väsentlig förändring”) och

(ii)

ändring av Fondens namn.

VÄSENTLIG FÖRÄNDRING AV INVESTERINGSMÅL
1.1

Ändring av investeringsmål
Fondens aktuella investeringsmål är att replikera resultatet för MSCI South Africa Index
(”Indexet”).
Nyligen flyttades en aktie inom Indexet för att representera en betydande andel av
Indexet, som nådde en nivå på och runt den maximala nivån som tillåts enligt de
diversifieringsgränser som anges i Förordningarna om fondföretag. Vikten för aktien
inom Indexet har därför föranlett en granskning av Indexet för att säkerställa att det
fortfarande är lämpligt för Fonden.

Registrerat i Irland. Nr 467896
Eimear Cowhey, Peter Blessing, Melissa McDonald (brittisk)
Bolaget regleras av Irlands centralbank.

Till följd av granskningen föreslås det att Fondens investeringsmål ändras till att Fonden
ska sträva efter att replikera resultatet för MSCI South Africa Capped Index (”Capped
Index”).
Capped Index är baserat på Indexet och kommer att återspegla ändringarna av de
företag som ingår i Indexet, men aktieviktningar kommer att begränsas så att de
överstiger dem som tillåts av de diversifieringsgränser som anges i Förordningarna om
fondföretag. Mer information om de gränser som tillämpas finns i avsnittet Beskrivning
av Capped Index.
Investerare bör notera att:
Med förbehåll för andelsägarnas godkännande kommer denna förändring att gälla från
och med att en uppdaterad bilaga utfärdas. Detta förväntas ske på eller runt den 24
april 2018 (”Ikraftträdandedagen”).

Beskrivning av Capped Index
Detta avsnitt är en sammanfattning av de viktigaste egenskaperna för Capped Index
och är inte en fullständig beskrivning.
Capped Index är baserat på det bredare indexet MSCI South Africa Index som erbjuder
en representation av den sydafrikanska aktiemarknaden genom att rikta in sig på alla
företag vars börsvärde är bland de 85 procent största bland deras investeringsbara
aktier, med förbehåll för ett krav på minsta storlek globalt.
Sammansättningen av Capped Index ombalanseras en gång per kvartal och utförs
enligt de publicerade regler som styr förvaltningen av indexet som anges av MSCI Inc.
Om vikten för den största gruppenheten i MSCI South Africa Index är större än 33
procent vid varje kvartalsvis ombalansering av Capped Index, kommer dess vikt inom
Capped Index att begränsas till 33 procent. Vikten för de återstående gruppenheterna
kommer att ökas därefter, i förhållande till deras vikt före begränsningen.
Om den resulterande vikten för någon av de återstående gruppenheterna är större än
18 procent av Capped Index, kommer dess vikt att begränsas till 18 procent och
samtidigt behålls vikten för den största gruppenheten på 33 procent. De återstående
gruppenheterna viktas enligt deras börsvärde som justerats efter de aktier som kan
omsättas fritt och som gäller för utländska investerare som en procentandel av den
återstående vikten utan övre gräns.
Om vikten för den största gruppenheten i Capped Index skulle öka till över 35 procent
kommer dess vikt dagligen att begränsas till 33 procent. Om vikten för någon av de
återstående gruppenheterna stiger till över 20 procent, kommer dess vikt att begränsas
till 18 procent.
Alla ändringar av de företag som ingår i MSCI South Africa Index kommer även att
återspeglas i Capped Index.

1.2

Meddelande om extrastämma och omröstning om den Väsentliga förändringen
För att erhålla godkännande för den Väsentliga förändringen har Styrelsen beslutat att
sammankalla en extrastämma för Fonden där ett beslut om att godkänna den
Väsentliga förändringen kommer att föreslås. Med detta brev följer det en bilaga med
ett meddelande om extrastämma (”Meddelande om extrastämma”) som kommer att
hållas på kontoret för A&L Goodbody, International Financial Services Centre, North
Wall Quay, Dublin 1, Irland, den 22 mars 2018, kl. 13.00 (irländsk tid). Den föreslagna
ändringen kan endast införas med godkännande genom enkel majoritet bland de röster
som läggs av andelsägare som närvarar och röstar personligen eller genom fullmakt på
extrastämman där beslutet föreslås.
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1.3

Fullmaktsformulär/Andelsägare som inte kan närvara på extrastämman
Fullmaktsformuläret som medföljer Meddelandet om extrastämma ska fyllas i och
skickas tillbaka brevledes, i enlighet med instruktionerna, till sekreteraren: Company
Secretary, c/o Goodbody Secretarial Limited, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1,
Irland. Alternativt kan andelsägare skicka fullmakterna via fax till sekreteraren på
nummer +353 (0) 1 649 2649 med hänvisning till Jacquie Verner eller via e-post till
jverner@algoodbody.com eller gslfunds@algoodbody.com, så snart som möjligt men
senast 48 timmar före den angivna tidpunkten för extrastämman. En andelsägare har
fortfarande rätt att delta och rösta personligen på extrastämman.

1.4

Åter sammankalla extrastämman
Om det blir nödvändigt att åter sammankalla extrastämman eftersom den saknar
beslutsmässigt antal, bör andelsägare notera att den nya stämman kan äga rum 26
mars 2018 kl. 13.00 (irländsk tid).

1.5

Inlösen av andelar
Andelsägare som inte vill vara kvar i Fonden efter implementeringen av den Väsentliga
förändringen (om förslaget bifalls) kommer att ha möjlighet att lösa in sina andelar på
valfri handelsdag före Ikraftträdandedagen genom att kontakta administratören så att
den tar emot en skriftlig begäran om inlösen före den sista handelstidpunkten på den
relevanta handelsdagen.
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ÄNDRING AV FONDENS NAMN
Avsikten är att ändra Fondens namn till ”HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS
ETF” för att bättre återspegla Fondens investeringsmål när det har ändrats med
andelsägarnas godkännande.

Om du har frågor om detta, ska du antingen kontakta oss på ovanstående adress eller din
investeringsrådgivare.
Med vänlig hälsning,

________________
Styrelseledamot
för och på uppdrag för
HSBC ETFs plc
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HSBC ETFs PLC
(”BOLAGET”)
KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA
FÖR ANDELSÄGARE I
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF
(”FONDEN”)

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH DU BÖR LÄSA DET OMGÅENDE. Om du har frågor om de
åtgärder som ska vidtas, ska du rådfråga din mäklare, advokat, revisor eller någon annan
ekonomisk rådgivare.

HÄRMED MEDDELAS att extrastämman (”extrastämman”) för Fondens andelsägare kommer att hållas
på kontoret för A&L Goodbody, International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublin 1, den
22 mars 2018, kl. 13.00 (irländsk tid), där följande förslag till beslut ska övervägas och om det anses
lämpligt bifallas som ett beslut med enkel majoritet. En fullmakt finns också bifogad för att du ska kunna
rösta på extrastämman. Endast de andelsägare som är registrerade som sådana i Fonden per datumet
för denna kallelse har rätt att delta och rösta på Fondens extrastämma.
Beslut med enkel majoritet: Att godkänna ändringarna i Fondens investeringsmål som anges i bilagan
”Särskild ordning – enkel majoritet”, som finns bifogad.

__________________________________
För och på uppdrag av styrelsen
Säte
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Irland
Bolagsnummer 467896

6 mars 2018

Noter:
1. Beslutet föreslås som ett beslut med enkel majoritet. För ett beslut med enkel majoritet krävs
det att minst 50 procent av rösterna från andelsägarna med behörighet att rösta (med fullmakt
eller personligen) ska vara för beslutet.
2. Andelsägare har rätt att närvara och rösta på Fondens extrastämma. En andelsägare kan utse
ett eller flera ombud som närvarar, talar för och röstar i stället för andelsägaren. Ombudet
behöver inte vara andelsägare i Bolaget eller Fonden.
3. Ett fullmaktsformulär bifogas för andelsägare som inte kan närvara på stämman. Fullmakter
måste skickas till sekreteraren: Company Secretary, c/o Goodbody Secretarial Limited, 25/28
North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irland. Alternativt kan andelsägare skicka fullmakterna via fax
till sekreteraren på nummer +353 (0) 1 649 2649 med hänvisning till Jacquie Verner eller via epost till jverner@algoodbody.com eller gslfunds@algoodbody.com. För att vara giltiga måste
undertecknade fullmaktsformulär och fullmakter inkomma till sekreteraren senast 48 timmar före
den angivna tidpunkten för stämman.
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HSBC ETFs PLC
(”BOLAGET”)
FULLMAKTSFORMULÄR
EXTRASTÄMMA FÖR ANDELSÄGARE I
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF
(”FONDEN”)

Jag/Vi...............................................................................................................................................
(Texta med stora bokstäver)
av....................................................................................................…………………..................................
...................
utser, i egenskap av medlem(mar) i HSBC MSCI South Africa UCITS ETF, stämmans ordförande eller,
i hans/hennes frånvaro, ett godkänt ombud för Goodbody Secretarial Limited ELLER i hans/hennes
frånvaro (se not (h))
...................................................................................................………………….......................................
..................
(Texta med stora bokstäver)
av....................................................................................................................................................
till mitt/vårt ombud att rösta för mig/oss och åt mig/oss på Fondens extrastämma som ska hållas på
kontoret för A&L Goodbody, International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublin 1, Irland,
den 22 mars 2018 kl. 13.00 (irländsk tid) och på en eventuell senare stämma vid ajournering.
Vänligen bocka för () i angivna rutor hur du vill att din röst ska avges, annars kommer ditt ombud att
rösta som han/hon anser vara lämpligast. Om ett auktoriserat ombud för Goodbody Secretarial Limited
utses till fullmaktsinnehavare, ska fullmaktsinnehavaren rösta enligt vad som anges ovan, och
andelsägaren gottgör härmed det auktoriserade ombudet för Goodbody Secretarial Limited för
eventuella förluster eller betalningsskyldighet som ombudet kan ha ådragit sig som ett resultat av att det
agerat i god tro vid utövandet av denna fullmakt.

BESLUT MED ENKEL MAJORITET

FÖR

AVSTÅR

EMOT

Att Fondens investeringsmål ändras som anges i bilaga ”Särskild
ordning – enkel majoritet”, som finns bifogad.

Daterat:
_______________________________
Andelsägarens namn och adress

______________________
Andelsägarens namnteckning

_______________________________
Andelsägarens namn och adress

______________________
Andelsägarens namnteckning

_______________________________
Andelsägarens namn och adress

______________________
Andelsägarens namnteckning

_______________________________
Andelsägarens namn och adress

______________________
Andelsägarens namnteckning

Noter:
(a)

En andelsägare måste ange sitt fullständiga namn och registrerade adress med
maskinskrift eller med textade stora bokstäver. Vid gemensamma konton måste alla
andelsägares namn anges.
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(b)

Om det finns önskemål om att utse någon annan person som fullmaktsinnehavare,
måste hans eller hennes namn infogas på avsett ställe i stället för det alternativ som
finns angivet vilket ska strykas.

(c)

Om (i) en andelsägare antingen inte avser att utnyttja all den rösträtt som andelsägaren
har rätt att utnyttja eller om (ii) en andelsägare avser att utnyttja sin rösträtt för eller emot
ett beslut, måste fullmakten, för att den ska vara giltig, ange (i) namnet på den Fond för
vilken andelsägaren utnyttjar sin rösträtt, (ii) antalet andelar för vilka rösterna avläggs
och (iii) om rösterna avläggs för eller emot beslutet.

(d)

Fullmaktsformuläret måste:
(i)

vid en enskild andelsägare, undertecknas av andelsägaren eller andelsägarens
juridiska ombud, och

(ii)

vid en andelsägare som är en juridisk person, inlämnas under företagssigill eller
undertecknas av ett juridiskt ombud på den juridiska personens vägnar eller av
en vederbörligen auktoriserad tjänsteman för den juridiska personen i egenskap
av andelsägare.

(e)

Vid gemensamt ägande ska rösten från en överordnad andelsägare, vare sig
personligen eller via fullmakt, godkännas genom uteslutning av rösterna avlagda av de
andra innehavarna och i detta syfte ska det avgöras vem som är överordnad efter den
ordning i vilken namnen står registrerade i medlemsregistret avseende det
gemensamma innehavet.

(f)

För att vara giltigt ska detta fullmaktsformulär och eventuell fullmakt enligt vilken den är
undertecknad inkomma till Bolagets sekreterare på adressen: Company Secretary, c/o
Goodbody Secretarial Limited, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irland. Alternativt
kan andelsägare skicka fullmakterna via fax till sekreteraren på nummer +353 (0) 1 649
2649 med hänvisning till Jacquie Verner eller via e-post till jverner@algoodbody.com
eller gslfunds@algoodbody.com. För att vara giltiga måste undertecknade
fullmaktsformulär och fullmakter inkomma till Bolagets sekreterare senast 48 timmar
före den angivna tidpunkten för stämman.

(g)

Ombudet behöver inte vara andelsägare i Fonden eller Bolaget men måste närvara på
stämman personligen för att representera dig/er.

(h)

Om ett auktoriserat ombud för Goodbody Secretarial Limited utses som
fullmaktsinnehavare, ska fullmaktsinnehavaren rösta enligt vad som anges ovan. I
frånvaro av anvisningar om hur rösten ska avläggas kommer fullmaktsinnehavaren att
rösta för besluten. Andelsägaren gottgör härmed Goodbody Secretarial Limited och
dess auktoriserade ombud för eventuella förluster eller betalningsskyldighet som
företaget kan ha ådragit sig som ett resultat av att de agerat i god tro vid utövandet av
denna fullmakt.
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Bilaga
Särskild ordning – enkel majoritet
Att överväga och om det anses lämpligt bifalla följande som ett beslut med enkel majoritet:
Att Fondens investeringsmål ska ersättas fullständigt med följande:
Fondens investeringsmål är att replikera resultatet för MSCI South Africa Capped Index (”Indexet”)
samtidigt som man så långt som möjligt minimerar den aktiva risken mellan Fondens och Indexets
resultat.
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