
Central investorinformation
Dette dokument giver dig central investorinformation om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. 
Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten og risiciene ved at investere i denne fond. Du rådes 
til at læse den, så du kan træffe en informeret beslutning om, hvorvidt du vil investere.

Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF
Klasse SINGLKLASSE • ISIN IE00BF2B0K52 •En afdeling af Franklin LibertyShares ICAV 
Administrationsselskabet er Franklin Templeton International Services S.à rl

Mål og investeringspolitik
Fonden investerer i store og mellemstore aktier i vækstmarkedslande 
globalt. Fonden søger at spore udviklingen af   LibertyQ Emerging Markets 
Equity Index (nettoafkast) ("det underliggende indeks") så tæt som muligt, 
uanset om det underliggende indeks stiger eller falder.

Under normale omstændigheder må kun autoriserede deltagere (f.eks. 
udvalgte finansielle institutioner) handle med aktier direkte med fonden. Andre 
investorer kan handle med aktier dagligt gennem en mægler på børs(er), hvor 
aktierne handles.

Fonden er passivt forvaltet og sigter mod at replikere det underliggende indeks ved at 
holde alle dets værdipapirer i et tilsvarende forhold til deres vægtning i indekset.

For akkumuleringsandele geninvesteres indkomst fra investeringer i fonden 
og afspejles i aktiekursen.

For yderligere information om fondens mål og investeringspolitik henvises til 
afsnittet "Investeringsmål og -strategi" i det aktuelle prospekt for Franklin 
LibertyShares ICAV og fondstillægget.

Beholdningerne af det underliggende indeks omfatter den øverste kvartil af aktier, 
som er valgt fra MSCI Emerging Markets Index (Nettoafkast) 
(Investeringsuniverset), ved hjælp af en gennemsigtig 
multifaktorudvælgelsesproces, der anvender fire investeringsstilsfaktorer (kvalitet, 
værdi, momentum og lav volatilitet).

Vilkår at forstå

Derivater:Finansielle instrumenter, hvis karakteristika og værdi afhænger af 
udviklingen af   et eller flere underliggende aktiver, typisk værdipapirer, 
indekser, valutaer eller renter.

Yderligere information om det underliggende indeks, herunder dets regler, 
komponenter og ydeevne, er tilgængelig på
https://www.msci.com/libertyq-indexes.

Nye markeder:Lande, hvis økonomi, aktiemarked, politiske situation 
og lovgivningsmæssige rammer ikke er fuldt udviklede.Fonden må kun bruge derivater til effektiv porteføljeforvaltningsformål.

Udviklingen på aktiemarkedet: præstation af værdipapirer, der repræsenterer 
en ejerandel i en virksomhed på markedet.De værdipapirer, som fonden investerer i, vil primært være noteret eller handlet på 

anerkendte markeder globalt i overensstemmelse med grænserne fastsat i UCITS-
regulativerne. Storkapitalbeholdning:aktie af virksomheder med stor markedsværdi, der 

generelt tegner sig akkumuleret for de øverste 70 % af kapitaliseringen på et 
indenlandsk aktiemarked.Denne fond er muligvis ikke passende for investorer, der planlægger at hæve deres 

penge inden for fem (5) år.
Aktie med mellemstor kapital:aktie af virksomheder med markedsværdi, der 
generelt tegner sig akkumuleret for de næste 20 % af kapitaliseringen på et 
indenlandsk aktiemarked under lager med stor kapital.

Fondens aktier er noteret og handlet på en eller flere børser. I

Risiko- og belønningsprofil
Materielt relevante risici, der ikke er tilstrækkeligt opfanget af indikatoren:

1 2 3 4 5 6 7 Modpartsrisiko:risikoen for, at finansielle institutioner eller agenter (når de fungerer 
som modpart til finansielle kontrakter) ikke kan opfylde deres forpligtelser, uanset om 
det skyldes insolvens, konkurs eller andre årsager.

Lavere risiko
Potentielt lavere belønninger

Højere risiko
Potentielt højere belønninger

Risiko for afledte instrumenter:risikoen for tab i et instrument, hvor en lille ændring i 
værdien af   den underliggende investering kan have en større indflydelse på værdien af   
et sådant instrument. Derivater kan indebære yderligere likviditets-, kredit- og 
modpartsrisici.Hvad betyder denne indikator, og hvad er dens grænser?

Denne indikator er designet til at give dig et mål for kursbevægelsen 
for denne aktieklasse baseret på historisk adfærd.

Emerging markets risiko:risikoen forbundet med investering i lande, der har mindre 
udviklede politiske, økonomiske, juridiske og regulatoriske systemer, og som kan være 
påvirket af politisk/økonomisk ustabilitet, mangel på likviditet eller gennemsigtighed 
eller opbevaringsproblemer.Historiske data er muligvis ikke en pålidelig indikation af Fondens fremtidige 

risikoprofil. Den viste kategori er ikke garanteret at forblive uændret og kan 
ændre sig over tid. Udenlandsk valutarisiko:risikoen for tab som følge af 

valutakursudsving eller på grund af valutakontrolregler.
Den laveste kategori betyder ikke risikofri.

Indeksrelateret risiko: risikoen for, at kvantitative teknikker, der bruges til at skabe det 
indeks, som fonden søger at spore, ikke genererer det tilsigtede resultat, eller at fondens 
portefølje afviger fra dens indekssammensætning eller præstation.

Da aktieklassen ikke har tilstrækkelige historiske data til rådighed, er der i stedet 
anvendt simulerede data baseret på en repræsentativ porteføljemodel eller benchmark.

Handelsrisiko på sekundært marked:risikoen for, at de aktier, der er købt på 
det sekundære marked, normalt ikke kan sælges direkte tilbage til Fonden, og at 
investorer derfor kan betale mere end NAV pr. aktie ved køb af aktier eller kan 
modtage mindre end den aktuelle NAV pr. Aktie ved salg af aktier.

Hvorfor er fonden i denne specifikke kategori?

Fonden har til hensigt at spore udviklingen af   det underliggende indeks, 
som består af 200 aktier valgt fra MSCI Emerging Markets Index 
(nettoafkast). Sådanne aktiver har historisk set været udsat for 
prisbevægelser på grund af faktorer som generel aktiemarkedsvolatilitet, 
ændringer i de finansielle udsigter eller udsving på valutamarkederne. Som 
følge heraf kan fondens resultater svinge betydeligt over relativt korte 
tidsperioder.

For en fuldstændig diskussion af alle de risici, der er relevante for denne fond, 
henvises til afsnittet "Risikoovervejelser" i det aktuelle prospekt for Franklin 
LibertyShares ICAV.
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Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF

Afgifter
De gebyrer, du betaler, bruges til at betale omkostningerne ved at drive fonden, 
herunder omkostningerne til markedsføring og distribution. Disse gebyrer reducerer den 
potentielle vækst af din investering.

* Der skal ikke betales ind- eller udtrædelsesgebyrer, når investorer handler med aktier 
på det sekundære marked – dvs. hvor aktier købes og sælges på en fondsbørs. I sådanne 
tilfælde kan investorer betale gebyrer opkrævet af deres mægler. Autoriserede 
deltagere, der handler direkte med fonden, kan betale et indtrædelsesgebyr på op til et 
maksimum på 5 % og et udtrædelsesgebyr på op til et maksimum på 2 %. De viste ind- 
og udtrædelsesgebyrer er maksimumbeløb: du betaler muligvis mindre i nogle tilfælde. 
Spørg din økonomiske rådgiver for mere information.

Engangsgebyrer opkrævet før eller efter du investerer

Indgangsgebyr Ikke anvendelig*

Udgangsafgift Ikke anvendelig* De løbende gebyrer er baseret på udgifterne for året, der slutter 31. 
december 2021. Dette tal kan variere fra år til år.Dette er det maksimale beløb, der kan tages ud af dine penge, før de 

investeres. For detaljerede oplysninger om gebyrer henvises til afsnittet "Gebyrer og 
udgifter" i det aktuelle prospekt for Franklin LibertyShares ICAV og 
fondstillægget.

Gebyrer afholdt af fonden over et år
Løbende afgifter 0,45 %

Gebyrer afholdt af fonden under visse specifikke betingelser
Resultatgebyr Ikke anvendelig

Tidligere præstation

2Tidligere resultater er ikke en guide til fremtidige resultater.

2Den tidligere præstation vist her inkluderer alle de løbende gebyrer.

2Tidligere resultater beregnes i den nuværende aktieklasses valuta.

2Fonden blev lanceret i 2017.

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

Praktisk information
2Depositaren for Franklin LibertyShares ICAV er State Street Custodial

Services (Ireland) Limited.
2Franklin Templeton International Services S.à rl kan alene holdes ansvarlig

på grundlag af enhver erklæring indeholdt i dette dokument, som er 
vildledende, unøjagtig eller inkonsistent med de relevante dele af 
fondens prospekt.2Du kan få yderligere oplysninger om fonden, kopier af dens

prospekt, tillæg og dets seneste års- og halvårsrapporter fra hjemmesiden
www.franklintempleton.comeller gratis fra administratoren, State Street 
Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, 
Irland eller din finansielle rådgiver. Disse dokumenter er hver især 
tilgængelige på engelsk og visse andre sprog.

2Den nuværende fond er en underfond af Franklin LibertyShares ICAV. Det
prospektet og års- og halvårsrapporterne henviser til alle afdelinger af 
Franklin LibertyShares ICAV. Alle fonde i Franklin LibertyShares ICAV har 
adskilte aktiver og passiver. Som følge heraf drives hver fond uafhængigt 
af hinanden.

2Den seneste indre værdi og andre praktiske oplysninger om fonden er
tilgængelig fra administratoren, State Street Fund Services (Ireland) 
Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland eller 
www.franklintempleton.com

2Du må ikke bytte aktier med en anden afdeling af Franklin
LibertyShares ICAV.

2Detaljerne i ledelsens ajourførte aflønningspolitik
selskab, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan 
vederlag og ydelser beregnes, identiteten af   de personer, der er 
ansvarlige for tildelingen af   vederlaget og ydelser, herunder 
sammensætningen af   vederlagsudvalget, er tilgængelige på
www.franklintempleton.luog en papirkopi kan fås gratis.

2Den vejledende nettoaktivværdi vises på større markedsdataleverandører
terminaler.

2Bemærk venligst, at den irske skatteordning kan have en indvirkning på din
personlig skatteposition. Kontakt venligst din finans- eller skatterådgiver, før du beslutter 
dig for at investere.

2MSCI's hjemmeside (www.msci.com)indeholder mere detaljerede oplysninger om
indekset.

Denne fond er autoriseret i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. Franklin Templeton International Services S.à rl er autoriseret i Storhertugdømmet 
Luxembourg og er reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 18/02/2022.
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