
Klíčové informace pro investory
Tento dokument poskytuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Není to marketingový materiál. Informace
je ze zákona povinen vám pomoci pochopit podstatu a rizika investování do tohoto fondu. Doporučuje se to přečíst
abyste se mohli informovaně rozhodnout, zda investovat.

Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF
Třída SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0K52 • Podfond společnosti Franklin LibertyShares ICAV
Správcovskou společností je Franklin Templeton International Services S.à rl

Cíle a investiční politika
Fond investuje do velkých a středně kapitalizačních akcií na rozvíjejících se trzích Akcie Fondu jsou kótovány a obchodovány na jedné nebo více burzách cenných papírů. v
globálně. Fond se snaží sledovat výkonnost LibertyQ za normálních okolností pouze oprávněným účastníkům (např. vyberte finanční
Akciový index rozvíjejících se trhů (čistý výnos) (dále jen „podkladový index“) jako instituce) mohou obchodovat s akciemi přímo s Fondem. Ostatní investoři mohou obchodovat
co nejblíže, bez ohledu na to, zda podkladový index roste nebo klesá. v akciích denně prostřednictvím makléře na burze nebo burzách, na kterých jsou akcie

obchodováno.Fond je pasivně řízen a jeho cílem je replikovat Podkladový index o
drží všechny své cenné papíry v podobném poměru k jejich váze v indexu. Další informace o cílech a investiční politice fondu,

viz část „Investiční cíl a strategie“ tohoto dokumentuDržení podkladového indexu zahrnuje horní kvartil akcií, které
prospekt společnosti Franklin LibertyShares ICAV a dodatek k fondu.jsou vybrány z indexu rozvíjejících se trhů MSCI (čistá návratnost) (

Investment Universe) pomocí transparentního vícefaktorového výběrového procesu Podmínky, kterým je třeba rozumět

aplikuje čtyři faktory investičního stylu (kvalita, hodnota, hybnost a nízká Akcie s velkou kapitalizací: zásoby společností s velkým trhem
volatilita). kapitalizace obecně tvoří kumulativně nejvyšší 70% podílu na internetu
Další informace o podkladovém indexu, včetně jeho pravidel, kapitalizace domácího akciového trhu.
komponenty a výkon, je k dispozici na Akcie se střední kapitalizací: zásoby společností s tržní kapitalizací
https://www.msci.com/libertyq-indexes. obecně tvoří kumulativně dalších 20% kapitalizace a
Fond může používat deriváty pro účely efektivní správy portfolia tuzemský akciový trh pod velkou kapitalizací.
pouze. Rozvíjející se trhy: Země, jejichž ekonomika, akciový trh, politická
Cenné papíry, do kterých fond investuje, budou primárně kótovány nebo obchodovány situace a regulační rámec nejsou plně rozvinuty.
globálně uznávané trhy v souladu s limity stanovenými v SKIPCP Výkonnost akciového trhu: výkonnost cenných papírů, které představují
Předpisy. vlastnický podíl ve společnosti na trhu.
U akumulačních akcií se výnosy z investic reinvestují do fondu Deriváty: Finanční nástroje, na jejichž vlastnostech a hodnotě závisí
a odráží se v ceně akcií. výkonnost jednoho nebo více podkladových aktiv, obvykle cenných papírů, indexů,
Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují vybrat své měny nebo úrokové sazby.
peníze do pěti (5) let.

Profil rizika a odměny
Rizika věcně relevantní, která nejsou dostatečně zachycena indikátorem:

Riziko protistrany: riziko selhání finančních institucí nebo agentů (pokud1 2 3 4 5 6 7
sloužící jako protistrana finančních smluv) k plnění svých závazků,
ať už z důvodu platební neschopnosti, bankrotu nebo jiných příčin.

Cizí měnové riziko: riziko ztráty vyplývající z směnného kurzu
Nižší riziko Vyšší riziko výkyvy nebo v důsledku regulačních předpisů pro směny.
Potenciálně nižší odměny Potenciálně vyšší odměny Riziko derivátových nástrojů: riziko ztráty v nástroji, pokud je malý

změna hodnoty podkladové investice může mít větší dopad naCo tento indikátor znamená a jaké jsou jeho limity?
hodnota takového nástroje. Deriváty mohou zahrnovat další likviditu, úvěrTento indikátor je navržen tak, aby poskytoval měřítko cenového pohybu
a rizika protistrany.této třídy akcií na základě historického chování.
Riziko rozvíjejících se trhů: riziko spojené s investováním v zemích, které mají

Historická data nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu systému
méně rozvinuté politické, ekonomické, právní a regulační systémy, a to můžeFond. Není zaručeno, že zobrazená kategorie zůstane nezměněna a může
být ovlivněna politickou / ekonomickou nestabilitou, nedostatkem likvidity nebo transparentnosti, neboposun v čase.
problémy s úschovou.

Nejnižší kategorie neznamená bez rizika.
Riziko související s indexem: riziko, že kvantitativní techniky použité při vytváření

Protože třída sdílení nemá k dispozici dostatečná historická data, simulovaná data Index, který se fond snaží sledovat, nevytváří zamýšlený výsledek ani to, že
na základě reprezentativního modelu portfolia nebo benchmarku portfolio fondu se liší od složení indexu nebo jeho výkonnosti.
namísto.

Riziko obchodování na sekundárním trhu: riziko, že akcie zakoupené na
Proč je fond v této konkrétní kategorii? sekundární trh obvykle nelze prodat přímo zpět do Fondu a to

investoři proto mohou při nákupu akcií platit více než NAV za akciiFond hodlá sledovat výkonnost podkladového indexu, který je
nebo může při prodeji akcií obdržet méně než aktuální NAV na akcii.se skládá z 200 akcií vybraných z indexu rozvíjejících se trhů MSCI (Net

Vrátit se). Taková aktiva historicky podléhala cenovým pohybům kvůli Úplnou diskusi o všech rizicích vztahujících se na tento fond najdete na
takové faktory, jako je obecná volatilita akciového trhu, změny finančního výhledu Část „Úvahy o riziku“ aktuálního prospektu společnosti Franklin
nebo fluktuace na měnových trzích. Výsledkem je výkonnost fondu LibertyShares ICAV.
může během relativně krátkých časových období významně kolísat.
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Poplatky
Poplatky, které platíte, se používají k úhradě nákladů na provoz fondu, včetně *Pokud investoři obchodují s akciemi v EU, neplatí se žádné vstupní ani výstupní poplatky
náklady na marketing a jeho distribuci. Tyto poplatky snižují potenciál sekundární trh - tj. kde jsou akcie nakupovány a prodávány za akcie
růst vaší investice. výměna. V takových případech mohou investoři platit poplatky účtované jejich makléřem.

Oprávnění účastníci jednající přímo s fondem mohou zaplatit vstupní poplatek
Jednorázové poplatky účtované před nebo po investici až maximálně 5% a výstupní poplatek až maximálně 2%.

Vstupní poplatek Není relevantní * Zobrazené vstupní a výstupní poplatky představují maximální částky; můžete zaplatit méně v
v některých případech. Další informace získáte u finančního poradce.

Výstupní poplatek Není relevantní *
Podrobné informace o poplatcích naleznete v části „Poplatky a
Část „Výdaje“ aktuálního prospektu společnosti Franklin LibertyShares ICAVToto je maximum, které může být z vašich peněz odebráno dříve, než bude
a doplněk fondu.investováno.

Poplatky hrazené z fondu více než rok

Probíhající poplatky 0,45%

Poplatky hrazené z fondu za určitých zvláštních podmínek

Výkonnostní poplatek Nelze použít

Minulé představení
30,0%

· Minulá výkonnost není vodítkem do budoucnosti
18.4 18.320,0% výkon.

13.112.2 · Minulý výkon zde zobrazený zahrnuje všechny
10,0% průběžné poplatky.

2.11.5 · Minulý výkon se počítá v měně
0,0% současná třída akcií.

· Fond byl spuštěn v roce 2017.10,0%
11.211.8

14.6
20,0%

30,0%
2016 2017 2018 2019 2020

Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF Class SINGLCLASS
LibertyQ Emerging Markets Index-NR
MSCI Emerging Markets Index-NR

Praktické informace

· Depozitářem společnosti Franklin LibertyShares ICAV je State Street Custodial na základě jakéhokoli prohlášení, které je v tomto dokumentu zavádějící,
Services (Ireland) Limited. nepřesné nebo nekonzistentní s příslušnými částmi prospektu

Fond.· Můžete získat další informace o Fondu, kopie jeho prospektu,
dodatek a jeho poslední výroční a pololetní zprávy z · Současný fond je podfondem společnosti Franklin LibertyShares ICAV. The
webová stránka www.franklintempleton.com nebo zdarma od správce, prospekt a výroční a pololetní zprávy se týkají všech podfondů
State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Franklin LibertyShares ICAV. Všechny fondy společnosti Franklin LibertyShares ICAV
Dublin 2, Irsko nebo váš finanční poradce. Tyto dokumenty jsou každý mít oddělená aktiva a pasiva. V důsledku toho je každý fond provozován
k dispozici v angličtině a některých dalších jazycích. nezávisle na sobě.

· Nejnovější čistá hodnota aktiv a další praktické informace o fondu jsou · Nesmíte směňovat akcie s jiným podfondem Franklin
k dispozici od správce, State Street Fund Services (Irsko) LibertyShares ICAV.
Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko nebo · Podrobnosti o aktuální politice odměňování managementu
www.franklintempleton.com. společnost, mimo jiné včetně popisu způsobu odměňování a

· Orientační čistá hodnota aktiv se zobrazuje u hlavních dodavatelů tržních dat dávky se počítají, totožnost osob odpovědných za udělení
terminály. odměny a výhody včetně složení odměny

výbor, jsou k dispozici na www.franklintempleton.lu a papírovou kopii· Upozorňujeme, že irský daňový režim může mít dopad na vaši situaci
získat zdarma.osobní daňová pozice. Předtím se obraťte na svého finančního nebo daňového poradce

rozhodování o investování. · Web MSCI (www.msci.com) obsahuje podrobnější informace o
index.· Franklin Templeton International Services S.à rl může nést odpovědnost pouze dne

Tento fond je povolen v Irsku a je regulován Irskou centrální bankou.
Franklin Templeton International Services S.à rl je autorizován v Lucemburském velkovévodství a je regulován Komisí pro dohled nad finančním trhem.
Tyto klíčové informace pro investory jsou přesné k 19/02/2021.
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