
Sijoittajan avaintiedot
Tämä asiakirja antaa sinulle sijoittajan avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Tieto
on lain mukaan autettava ymmärtämään rahastoon sijoittamisen luonne ja riskit. Sinun kannattaa lukea se
joten voit tehdä tietoisen päätöksen sijoittamisesta.

Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF
Luokka YKSI LUOKKA • ISIN IE00BF2B0K52 • Franklin LibertyShares ICAV: n alarahasto
Rahastoyhtiö on Franklin Templeton International Services S.à rl

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto sijoittaa suuriin ja keskisuuriin osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla Rahaston osakkeet noteerataan ja kaupataan yhdessä tai useammassa pörssissä. Sisään
maailmanlaajuisesti. Rahasto pyrkii seuraamaan LibertyQ: n kehitystä tavanomaisissa olosuhteissa vain valtuutetut osallistujat (esim. valitse taloudelliset
Kehittyvien markkinoiden osakeindeksi (nettotuotto) ("kohdeindeksi") as laitokset) voivat käydä kauppaa osakkeilla suoraan rahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat käydä kauppaa

mahdollisimman tarkasti riippumatta siitä, nousee-e vai ei. osakkeina päivittäin välittäjän välityksellä pörssissä, jossa osakkeet ovat
vaihdettu.Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti, ja sen tavoitteena on jäljitellä kohdeindeksiä vuoteen 2010 mennessä

omistaa kaikki arvopaperinsa vastaavassa suhteessa niiden painotukseen indeksissä. Lisätietoja rahaston tavoitteista ja sijoituspolitiikasta saat
katso tämänhetkinen osio ”Sijoitustavoite ja strategia”Pohjaindeksin omistukset muodostavat ylimmän kvartiilin osakkeista, jotka
Franklin LibertyShares ICAV: n esite ja rahaston lisäys.valitaan MSCI Emerging Markets Index (Net Return) - indeksistä (

Investment Universe), käyttäen läpinäkyvää monivaiheista valintaprosessia, joka Ymmärrettävät ehdot
soveltaa neljää sijoitusmallin tekijää (laatu, arvo, vauhti ja matala Suuri pääomakanta: suurten markkinoiden yritysten osakkeet
volatiliteetti). pääomarakenne on yleensä kumulatiivisesti 70%: n pääomasta
Lisätietoja kohde-indeksistä, mukaan lukien sen säännöt, kotimaisten osakemarkkinoiden pääoma.
komponentit ja suorituskyky, on saatavana osoitteesta Keskikokoinen pääoma: markkina-arvoisten yritysten osakkeet
https://www.msci.com/libertyq-indexes. yleensä seuraavat kumulatiivisesti seuraavat 20% a: n pääomasta
Rahasto voi käyttää johdannaisia   tehokkaaseen salkunhoitotarkoituksiin kotimaiset osakemarkkinat alle suuren pääoman osakekannan.
vain. Kehittyvät markkinat: Maat, joiden talous, osakemarkkinat, poliittiset
Arvopaperit, joihin rahasto sijoittaa, noteerataan tai niillä käydään kauppaa ensisijaisesti tilannetta ja sääntelykehystä ei ole täysin kehitetty.
maailmanlaajuisesti yhteissijoitusyrityksessä asetettujen rajoitusten mukaisesti Osakemarkkinoiden kehitys: - arvopapereiden kehitys, jotka edustavat
Määräykset. omistusosuus markkinoilla olevasta yrityksestä.
Kertyneiden osakkeiden osalta sijoitustuotot sijoitetaan uudelleen rahastoon Johdannaiset: Rahoitusinstrumentit, joiden ominaisuudet ja arvo riippuvat
ja heijastuu osakkeiden hintaan. yhden tai useamman kohde-etuuden, tyypillisesti arvopapereiden, indeksien,
Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajille, jotka aikovat vetäytyä osakkeestaan valuutat tai korot.
rahaa viiden (5) vuoden kuluessa.

Riski- ja palkitsemisprofiili

Olennaisesti merkitykselliset riskit, joita indikaattori ei ota riittävästi huomioon:

Vastapuoliriski: rahoituslaitosten tai edustajien epäonnistumisen riski (kun1 2 3 4 5 6 7
toimiminen finanssisopimusten vastapuolena) täyttämään velvoitteensa,
maksukyvyttömyyden, konkurssin tai muiden syiden takia.

Valuuttariski: valuuttakurssista aiheutuva tappioriski
Pienempi riski Suurempi riski vaihtelut tai valuutanvaihtosäännösten vuoksi.
Mahdollisesti pienempi palkinto Mahdollisesti korkeammat palkkiot Johdannaisten riski: menetysriski instrumentissa, jossa pieni

sijoituksen arvon muutoksella voi olla suurempi vaikutusMitä tämä indikaattori tarkoittaa ja mitkä ovat sen rajat?
tällaisen instrumentin arvo. Johdannaisiin voi liittyä lisää likviditeettiä, luottoaTämä indikaattori on suunniteltu tarjoamaan sinulle hintamuutoksen mitta
ja vastapuoliriskit.

tästä osakelajista historiallisen käyttäytymisen perusteella.
Kehittyvien markkinoiden riski: riskit, jotka liittyvät sijoittamiseen maihin, joilla on

Historialliset tiedot eivät välttämättä ole luotettava osoitus EU: n tulevasta riskiprofiilista
vähemmän kehittyneitä poliittisia, taloudellisia, oikeudellisia ja sääntelyjärjestelmiä, ja se voiRahoittaa. Näytetyn luokan ei voida taata pysyvän muuttumattomana, ja voi
- poliittinen / taloudellinen epävakaus, likviditeetin tai avoimuuden puute tai -

muutos ajan myötä.
säilytyskysymykset.

Alin luokka ei tarkoita riskitöntä.
Indeksiin liittyvä riski: - riski, että kvantitatiiviset tekniikat, joita on käytetty

Koska osakelajilla ei ole riittävästi historiallisia tietoja, simuloidut tiedot Indeksi, jota rahasto pyrkii seuraamaan, eivät tuota aiottua tulosta tai että
edustavan salkumallin tai vertailuarvon perusteella Rahaston salkku eroaa Indeksin kokoonpanosta tai kehityksestä.
sen sijaan.

Toissijaisten markkinoiden kaupankäyntiriski: riski, että osakkeelta ostetut osakkeet
Miksi rahasto kuuluu tähän erityiseen luokkaan? jälkimarkkinoita ei yleensä voida myydä suoraan takaisin rahastolle ja siihen

Sijoittajat voivat sen vuoksi maksaa enemmän kuin nettoarvo osaketta kohden ostaessaan osakkeitaRahasto aikoo seurata kohde-indeksin kehitystä
tai voi saada vähemmän kuin nykyinen osakekohtainen nettoarvo osakkeita myydessään.koostuu 200 osakkeesta, jotka on valittu MSCI Emerging Markets Index (Net

Palata). Tällaiset omaisuuserät ovat historiallisesti joutuneet hinnanmuutosten kohteeksi Katso kattava keskustelu kaikista tähän rahastoon sovellettavista riskeistä
sellaiset tekijät kuin osakemarkkinoiden yleinen volatiliteetti, muutokset rahoitusnäkymissä ”Riskinäkökohdat” -osio Franklinin nykyisessä esitteessä
tai valuuttamarkkinoiden vaihtelut. Tämän seurauksena rahaston tulos LibertyShares ICAV.
voi vaihdella merkittävästi suhteellisen lyhyinä ajanjaksoina.

1/2



Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF

Maksut
Maksamasi maksut käytetään rahaston hoitokustannusten, mukaan lukien, maksamiseen *Osallistumis- tai irtautumismaksuja ei makseta, jos sijoittajat käyvät kauppaa osakkeilla
markkinoinnin ja jakelun kustannukset. Nämä maksut vähentävät potentiaalia jälkimarkkinoilla - ts. missä osakkeita ostetaan ja myydään osakkeina
sijoituksesi kasvu. vaihto. Tällaisissa tapauksissa sijoittajat voivat maksaa välittäjän veloittamia palkkioita.

Suoraan rahaston kanssa tekemisissä olevat valtuutetut osallistujat voivat maksaa osallistumismaksun
Kertaluonteiset maksut ennen sijoitusta tai sen jälkeen enintään 5% ja poistumismaksu enintään 2%.

Pääsymaksu Ei sovellettavissa* Esitetyt sisäänpääsy- ja poistumismaksut ovat enimmäismääriä; voit maksaa vähemmän
jotkin tapaukset. Lisätietoja saat neuvonantajalta.

Poistu veloituksesta Ei sovellettavissa*
Yksityiskohtaista tietoa maksuista on kohdassa ”Maksut ja
Kulut ”-osio Franklin LibertyShares ICAV: n nykyisessä esitteessäTämä on enimmäismäärä, joka voidaan ottaa rahoistasi ennen kuin se on
ja rahaston lisäys.sijoitettu.

Rahastosta vuoden aikana veloitetut maksut

Jatkuvat kulut 0,45%

Rahastosta tietyissä erityisehdoissa otetut maksut

Suorituskykymaksu Ei sovellettavissa

Aikaisempi suorituskyky
30,0%

· Aiempi kehitys ei ole opas tulevaisuuteen
18.4 18.320,0% esitys.

13.112.2 · Tässä esitetty aikaisempi suorituskyky sisältää kaikki
10,0% juoksevat kulut.

2.11.5 · Aiempi kehitys lasketaan valuutassa
0,0% nykyinen osakelaji.

· Rahasto perustettiin vuonna 2017.10,0%
11.211.8
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Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF Class SINGLCLASS
LibertyQ Emerging Markets Index-NR
MSCI Emerging Markets Index-NR

Käytännön tietoa

· Franklin LibertyShares ICAV: n tallettaja on State Street Custodial tämän asiakirjan sisältämien harhaanjohtavien lausuntojen perusteella
Services (Ireland) Limited. - epätarkka tai epäjohdonmukainen ETA: n esitteen asiaankuuluvien osien kanssa

Rahoittaa.· Voit hankkia lisätietoja rahastosta, jäljennöksiä sen rahastoesitteestä,
ja sen viimeisimmät vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset · Nykyinen rahasto on Franklin LibertyShares ICAV: n alarahasto. 
verkkosivusto www.franklintempleton.com tai ilmaiseksi järjestelmänvalvojalta, esite sekä vuosikertomus ja puolivuosittaiset raportit viittaavat kaikkiin Osuuspankin alarahastoihin

State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogersonin laituri, Franklin LibertyShares ICAV. Kaikki Franklin LibertyShares ICAV -rahastot
Dublin 2, Irlanti tai taloudellinen neuvonantajasi. Nämä asiakirjat ovat kukin on erillisiä varoja ja velkoja. Tämän seurauksena kutakin rahastoa käytetään
saatavana englanniksi ja tietyillä muilla kielillä. toisistaan   riippumatta.

· Viimeisin nettovarallisuusarvo ja muuta käytännön tietoa rahastosta on · Et voi vaihtaa osakkeita toisen Franklinin alarahaston kanssa
saatavana pääkäyttäjältä, State Street Fund Services (Irlanti) LibertyShares ICAV.
Limited, 78 Sir John Rogersonin laituri, Dublin 2, Irlanti tai · Yksityiskohdat johdon ajantasaisesta palkkapolitiikasta
www.franklintempleton.com. yritys, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kuvaus siitä, kuinka palkkiot ja

· Ohjeellinen nettovarallisuusarvo näytetään tärkeimmillä markkinatietojen toimittajilla etuudet lasketaan, henkilöiden henkilöllisyys, jotka ovat vastuussa
terminaalit. palkkiot ja edut, mukaan lukien palkan koostumus

ovat saatavilla osoitteessa www.franklintempleton.lu ja paperikopio· Huomaa, että Irlannin verojärjestelmä voi vaikuttaa sinun
saa ilmaiseksi.henkilökohtainen verotuksellinen asema. Ota ensin yhteyttä rahoitus- tai veroneuvojaasi

päättää sijoittaa. · MSCI: n verkkosivusto (www.msci.com) sisältää tarkempia tietoja
hakemisto.· Franklin Templeton International Services S.à rl voidaan asettaa vastuuseen yksinomaan

Tällä rahastolla on toimilupa Irlannissa ja sitä hallinnoi Irlannin keskuspankki.
Franklin Templeton International Services S.à rl on toimilupa Luxemburgin suurherttuakunnassa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance de Secteur Financier.
Nämä sijoittajan avaintiedot ovat tarkkoja 19.2.2021.
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