HSBC ETFs PLC
en paraplyfond som har separat ansvar mellan dess delfonder
25/28 North Wall Quay
I.F.S.C.
Dublin 1

Datum: 28 februari 2019
Detta dokument är viktigt och du bör läsa det omgående. Om du är osäker på vilken
åtgärd du bör vidta ska du rådfråga din investeringsrådgivare, skatterådgivare
och/eller juridiska rådgivare.
Om du har sålt eller överlåtit alla dina andelar i någon av delfonderna i HSBC ETFs plc
(”företaget”) ber vi att du genast vidarebefordrar detta dokument till köparen, till den
som övertagit andelarna eller till din aktiemäklare, eller till din bank eller annat ombud
genom vilket försäljningen eller överlåtelsen skett för förmedling till köparen eller
mottagaren så snart som möjligt.
Om inget annat anges häri har alla versaliserade termer samma betydelse som
versaliserade termer i företagets prospekt daterat den 11 maj 2018 (”Prospektet”). En
kopia av Prospektet kan erhållas från företaget på begäran under vanlig kontorstid
eller från företagets lokala representant i alla jurisdiktioner där företaget är registrerat
för offentlig distribution.
Styrelsen påtar sig ansvaret för att informationen i detta dokument är korrekt. Enligt
styrelsens (som har vidtagit all rimlig omsorg för att säkerställa att så är fallet) bästa
vetskap och övertygelse överensstämmer informationen i detta dokument med fakta
och utelämnar inte något som sannolikt kan påverka betydelsen av sådan information.
Observera att detta brev inte har granskats av Centralbanken.
ANG. HSBC ETFs plc – Meddelande om olika förändringar
Bäste andelsägare!
1.

INLEDNING
Företaget 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”). Företaget är organiserat som en paraplyfond med separat ansvar
mellan sina delfonder.

Styrelsens säte som ovan. Registrerat nummer: 467896
Styrelse: Carmen Gonzalez-Calatayud (Spanien), Eimear Cowhey, Feargal Dempsey, Guillaume Rabault (Frankrike),
Vikramaaditya (Indien)
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Syftet med detta brev är att meddela dig om:
(i) en ändring av företagets förvaringsinstitut, samt
(ii) Brexits inverkan på vissa fonders kvalifikation för Plan d’Epargne en Actions
(PEA).
2.

ÄNDRING AV FÖRVARINGSINSTITUT
Företagets nuvarande förvaringsinstitut, HSBC Institutional Trust Services (Ireland)
DAC (”HTIE”), har informerat styrelsen om att det kommer att slås samman med och
gå upp i HSBC France och att dess verksamhet kommer att bedrivas av en Dublinfilial till HSBC France (”Dublin-filialen för HSBC France”) (gemensamt
”sammanslagningen”).Sammanslagningen kommer att ske enligt
lag
i
överensstämmelse med Europeiska unionens (”EU:s”) lagstiftning om
gränsöverskridande sammanslagningar.
Motivering till förändringen
Mot bakgrund av nyligen genomförda och kommande ändringar av HTIE:s politiska
och reglerande ramverk (i synnerhet i samband med att Storbritannien lämnar EU
den 29 mars 2019 och de möjliga konsekvenser detta kan få för HTIE:s erbjudande
av finansiella tjänster i EU) har HSBC Group beslutat att organisera sin verksamhet
på ett sätt som stöder dess erbjudande till kunder i hela Europa.
Förändringens ikraftträdandedag
Sammanslagningen kommer att träda i kraft den 1 april 2019 eller däromkring, eller
på ett senare datum som du i så fall informeras om.
Konsekvens av förändringen/den åtgärd som kommer att vidtas
Nuvarande förvaringsinstitut och säkerhetsarrangemang enligt det befintliga
förvaringsavtalet kommer att behållas av företaget och påverkas inte av
sammanslagningen.
Alla
befintliga
värdepapperskonton,
tillhörande
tjänster
och
underförvaringsarrangemang som finns för företaget kommer att användas av Dublinfilialen för HSBC France.
Alla personuppgifter och andra uppgifter om dig som andelsägare som innehades av
HTIE kommer nu att innehas av Dublin-filialen för HSBC France i enlighet med
företagets befintliga arrangemang.
Det kommer inte att bli någon höjning av de förvaringsavgifter som ska betalas av
företaget med avseende på delfonderna efter sammanslagningen. Kostnaderna i
samband med sammanslagningen ska betalas av investeringsförvaltaren och/eller ett
investeringsförvaltaren närstående företag.
Efter sammanslagningen kommer HTIE inte längre att existera. Företaget kommer att
betjänas av Dublin-filialen för HSBC France på samma sätt som det för närvarande
betjänas av HTIE.
Ingen åtgärd krävs av dig som andelsägare med avseende på denna förändring.
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3.

BREXITS INVERKAN PÅ VISSA FONDERS KVALIFIKATION FÖR PLAN
D’EPARGNE EN ACTIONS (PEA)
HSBC FTSE 100 UCITS ETF
HSBC FTSE 250 UCITS ETF
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (tillsammans ”PEA-delfonderna”)
Följande meddelande gäller för investerare som har sina andelar i en fransk Plan
d’Epargne en Actions.
PEA-delfonderna kommer inte längre att vara kvalificerade för Plan d’Epargne en
Actions (”PEA”) från och med det datum då Storbritannien formellt lämnar EU.
För att kunna göra anspråk på kvalifikation för PEA får det totala belopp som är
investerat av en delfond i aktier eller aktieliknande värdepapper i företag (enligt
definitionen i art. L221-31 i Frankrikes monetära och finansiella regler) som har sitt
säte i ett land som är medlem i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(under förutsättning att nämnda land har slutit avtal med Frankrike med en klausul om
administrativt stöd med målet att bekämpa skattebedrägeri eller skatteflykt), och som
är skyldiga att betala bolagsskatt, aldrig understiga 75 % (”minimiinvesteringen på
75 %”).
Motivering till förändringen och dess ikraftträdandedag
Enligt den gällande förordningen kommer PEA-delfonderna inte längre att motsvara
minimiinvesteringen på 75 % och upphöra att vara kvalificerade för PEA från det
datum då Storbritannien formellt lämnar EU, den 29 mars 2019 kl. 23.00 brittisk tid.
Utifrån den information som är tillgänglig det datum som detta meddelande skrivs kan
dock de franska skattemyndigheterna komma att bevilja en anståndsperiod för
andelar i PEA-delfonderna som registreras i PEA-omslag före den 29 mars 2019
(”anståndsperioden”). Villkoren för detta kommer att bestämmas de närmaste
veckorna.
Konsekvens av förändringen/den åtgärd som kommer att vidtas
Om du innehar andelar i någon av PEA-delfonderna från och med förändringens
ikraftträdandedag kommer dessa andelar att upphöra att vara kvalificerade för PEA.
Du bör vidta åtgärder för att undvika stängning av hela din PEA samt alla relaterade
skattekonsekvenser. Vi uppmuntrar dig att kontakta din finansiella rådgivare,
skatterådgivare eller chef för kundrelationer för att avgöra vad du bör göra med din
investering.
Ett ytterligare meddelande kommer att skickas till dig om mer information om villkoren
för anståndsperioden blir tillgänglig.

4.

AVSLUTNING
Ett reviderat exemplar av prospektet, bilagorna och reviderade faktablad med
basfakta för investerare (faktablad) för att återspegla de förestående förändringarna
kommer om nödvändigt att ges ut den 1 april 2019 eller däromkring och kommer att
finnas på företagets webbplats: www.etf.hsbc.com. Om du har några frågor om de
förändringar som beskrivs ovan ska du kontakta företaget eller administratören,
HSBC Securities Services (Ireland) DAC, eller alternativt din investeringsrådgivare,
skatterådgivare och/eller juridiska rådgivare.

3

Med vänliga hälsningar,

_________________________________
Styrelseledamot
för och på uppdrag av
HSBC ETFs PLC
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