
Kulcsfontosságú befektetői információk
Ez a dokumentum alapvető befektetői információkat tartalmaz az alapról. Ez nem marketing anyag. Az információ
törvény előírja, hogy segítsen megérteni az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy olvassa el
így megalapozott döntést hozhat a befektetésről.

Franklin LibertyQ Feltörekvő Piacok ÁÉKBV ETF
Osztály SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0K52 • A Franklin LibertyShares ICAV részalapja
Az alapkezelő társaság a Franklin Templeton International Services S.à rl

Célok és befektetési politika
Az Alap a feltörekvő piac nagy és közepes tőkésségű részvényeibe fektet be Az Alap részvényeit egy vagy több tőzsdén jegyzik és forgalmazzák. Ban ben
országokban világszerte. Az Alap a LibertyQ teljesítményének nyomon követésére törekszik normális körülmények között csak az arra felhatalmazott résztvevők (pl. válasszon pénzügyi intézményt)

A feltörekvő piacok részvényindexe (nettó hozama) (a továbbiakban: alapul szolgáló index) as intézmények) részvényekkel közvetlenül az Alappal foglalkozhatnak. Más befektetők foglalkozhatnak
a lehető legszorosabban, függetlenül attól, hogy az alapul szolgáló index emelkedik vagy csökken. részvényekben naponta egy olyan tőzsde (k) brókerén keresztül, amelyen a részvények találhatók

kereskednek.Az Alap passzív irányítású, és célja, hogy az Alapul szolgáló Indexet 2006 - ig megismételje
valamennyi értékpapírját hasonló arányban tartja, mint az index súlyozása. Az Alap céljaival és befektetési politikájával kapcsolatos további információkért,

kérjük, olvassa el a jelenlegi „Befektetési cél és stratégia” szakaszátAz alapul szolgáló index állományai a részvények felső kvartilisét alkotják, amelyek
a Franklin LibertyShares ICAV tájékoztatója és az Alap kiegészítése.az MSCI Emerging Markets Index (nettó hozam) közül választják ki (a

Investment Universe), egy átlátszó többtényezős kiválasztási folyamat segítségével Megértendő feltételek
négy befektetési stílustényezőt alkalmaz (minőség, érték, lendület és alacsony Nagy tőkésítésű részvény: nagy piaci társaságok állománya
volatilitás). a kapitalizáció általában halmozottan elszámolja az ESZA 70% - át
További információk az alapul szolgáló indexről, beleértve annak szabályait, a hazai tőzsde kapitalizációja.
alkatrészek és a teljesítmény, elérhető a címen Közepes tőkésítési állomány: piaci kapitalizációjú társaságok állománya
https://www.msci.com/libertyq-indexes. általában a halmozottan számolják el az a tőkésítés következő 20% -át
Az Alap derivatívákat használhat hatékony portfóliókezelési célokra a hazai tőzsde a nagy kapitalizációjú részvény alatt van.
csak. Feltörekvő piacok: Országok, amelyek gazdasága, tőzsdéje, politikai
Azok az értékpapírok, amelyekbe az alap befektet, elsősorban tőzsdén vagy tőzsdén kereskednek helyzet és a szabályozási keret nem teljesen kidolgozott.
világszerte elismert piacok az ÁÉKBV-ben meghatározott korlátok szerint Részvénypiaci teljesítmény: a) értékpapírok teljesítménye
Előírások. a piacon lévő társaság tulajdonosi részesedése.
A felhalmozási részvények esetében a befektetésekből származó jövedelmet újra befektetik az Alapba Származékok: Pénzügyi instrumentumok, amelyek jellemzői és értéke függ
és tükröződik a részvények árában. egy vagy több mögöttes eszköz, jellemzően értékpapírok, indexek,
Lehet, hogy ez az Alap nem megfelelő azoknak a befektetőknek, akik visszavonását tervezik devizák vagy kamatlábak.
öt (5) éven belül.

Kockázat és jutalom profil

Jelentősen releváns kockázatok, amelyeket az indikátor nem megfelelően rögzít:

Partner kockázat: a pénzügyi intézmények vagy ügynökök kudarcának kockázata (amikor1 2 3 4 5. 6. 7
pénzügyi szerződések partnereként) kötelezettségeik teljesítése érdekében,
akár fizetésképtelenség, csőd vagy más okok miatt.
Devizakockázat: az árfolyam okozta veszteség kockázata

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat ingadozások vagy az árfolyam-ellenőrzési előírások miatt.
Potenciálisan alacsonyabb jutalmak Potenciálisan magasabb jutalmak

Származtatott instrumentumok kockázata: a veszteség kockázata olyan eszközben, ahol egy kicsi
az alapul szolgáló befektetés értékének változása nagyobb hatással lehetMit jelent ez a mutató és mik a határai?
az ilyen eszköz értéke. A származtatott ügyletek további likviditással, hitellel járhatnakEzt a mutatót arra tervezték, hogy mérőszámot szolgáltasson az ármozgásról
és a partnerkockázatok.

ennek a részvényosztálynak a történelmi magatartás alapján.
A feltörekvő piacok kockázata: olyan országokban történő befektetések kockázata, amelyek már rendelkeznek

A korábbi adatok nem biztos, hogy megbízhatóan jelzik az ESZA jövőbeni kockázati profilját
kevésbé fejlett politikai, gazdasági, jogi és szabályozási rendszerek, és ez lehetAlap. A bemutatott kategória nem garantáltan változatlan marad, és lehet
- politikai / gazdasági instabilitás, a likviditás vagy az átláthatóság hiánya befolyásolhatja, vagy -idővel változik.
őrzési kérdések.

A legalacsonyabb kategória nem jelenti a kockázatmentességet.
Indexhez kapcsolódó kockázat: annak kockázata, hogy a kvantitatív technikák a

Mivel a részvényosztály nem rendelkezik elegendő előzményadattal, szimulált adatok Az Alap által követni kívánt index nem hozza létre a kívánt eredményt, vagy hogy az
reprezentatív portfólió modell vagy referenciaérték alapján Az Alap portfóliója eltér az Index összetételétől vagy teljesítményétől.
helyette.

Másodlagos piaci kereskedési kockázat: annak kockázata, hogy a
Miért van az Alap ebben a konkrét kategóriában? a másodlagos piac általában nem adható vissza közvetlenül az Alapnak, és ez

ezért a befektetők részvényvásárláskor többet fizethetnek részvényenként a NAV-nálAz Alap követni kívánja az Alapul szolgáló Index teljesítményét
vagy részvények eladásakor kevesebbet kaphat, mint a jelenlegi részvényenkénti NAV.200 részvényből áll, amelyek az MSCI Emerging Markets Indexből (nettó

Visszatérés). Az ilyen eszközök történelmileg az ármozgásoknak vannak kitéve Az Alapra vonatkozó összes kockázat teljes körű ismertetését lásd a
olyan tényezők, mint az általános tőzsdei volatilitás, a pénzügyi kilátások változásai A Franklin jelenlegi tájékoztatójának „Kockázati szempontok” része
vagy a devizapiacok ingadozása. Ennek eredményeként az Alap teljesítménye LibertyShares ICAV.
viszonylag rövid idő alatt jelentősen ingadozhat.
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Díjak
Az Ön által fizetett díjakat az Alap működtetésének költségei, köztük a következők megfizetésére használják *Nem kell belépési és kilépési díjat fizetni, ha a befektetők az EU részvényeivel kereskednek
marketingje és terjesztése költségeit. Ezek a díjak csökkentik a potenciált másodlagos piac - azaz ahol részvényeket vásárolnak és adnak el részvényeken
befektetésének növekedése. csere. Ilyen esetekben a befektetők fizethetnek brókerük által felszámított díjakat.

A közvetlenül az alappal foglalkozó felhatalmazott résztvevők belépési díjat fizethetnek
A befektetés előtt vagy után felszámított egyszeri díjak legfeljebb 5%, a kilépési díj pedig legfeljebb 2%.

Belépési díj Nem alkalmazható* A feltüntetett belépési és kilépési díjak maximális összegek; lehet, hogy kevesebbet fizet be
néhány eset. További információért forduljon pénzügyi tanácsadójához.

Kilépés a töltésből Nem alkalmazható*
A díjakról a „Díjak és
Költségek ”szakasz a Franklin LibertyShares ICAV jelenlegi tájékoztatójábanEz a maximális összeg, amelyet még azelőtt ki lehet venni a pénzéből
és az Alap kiegészítése.befektetett.

Az Alapból egy év alatt felvett díjak

Folyamatos díjak 0,45%

Az Alapból bizonyos meghatározott feltételek mellett felvett díjak

Teljesítménydíj Nem alkalmazható

Korábbi teljesítmény
30,0%

· A múltbeli teljesítmény nem útmutató a jövőre nézve
18.4 18.320,0% teljesítmény.

13.112.2 · Az itt bemutatott korábbi teljesítmény az összes
10,0% folyamatban lévő díjak.

2.11.5 · A múltbeli teljesítményt euróban számolják
0,0% a jelenlegi részvényosztály.

· Az Alap 2017-ben indult.10,0%
11.211.8

14.6
20,0%

30,0%
2016 2017 2018 2019 2020

Franklin LibertyQ Feltörekvő Piacok ÁÉKBV ETF osztályú EGYSZERŰ LÁMPA
LibertyQ Emerging Markets Index-NR
MSCI Emerging Markets Index-NR

Gyakorlati információk

· A Franklin LibertyShares ICAV letéteményese az State Street Custodial a dokumentumban szereplő bármely félrevezető állítás alapján,
Services (Ireland) Limited. - pontatlan vagy nem egyeztethető össze a

Alap.· További információkat szerezhet az Alapról, tájékoztatójának másolatait,
melléklet és legfrissebb éves és féléves jelentéseit a · A jelenlegi alap a Franklin LibertyShares ICAV részalapja. A
weboldal www.franklintempleton.com vagy ingyenesen az adminisztrátortól, tájékoztató, valamint az éves és féléves jelentések a
State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson rakpartja, Franklin LibertyShares ICAV. A Franklin LibertyShares ICAV összes alapja
Dublin 2, Írország vagy pénzügyi tanácsadója. Ezek a dokumentumok mindegyik szegregált eszközei és kötelezettségei vannak. Ennek eredményeként az egyes alapokat működtetik

angolul és bizonyos más nyelv (ek) en elérhető. egymástól függetlenül.

· A legfrissebb nettó eszközérték és egyéb gyakorlati információk az Alapról · Nem cserélhet részvényeket a Franklin másik részalapjával
elérhető a State Street Fund Services (Írország) adminisztrátorától LibertyShares ICAV.
Limited, 78 Sir John Rogerson rakpartja, Dublin 2, Írország vagy · A menedzsment naprakész javadalmazási politikájának részletei
www.franklintempleton.com. társaság, beleértve, de nem kizárólag, annak leírását, hogy a javadalmazás és

· Az indikatív nettó eszközérték a fő piaci adatszolgáltatóknál jelenik meg az ellátások kiszámítása, a program odaítéléséért felelős személyek kiléte
terminálok. javadalmazás és juttatások, beleértve a javadalmazás összetételét is

bizottsággal elérhetők www.franklintempleton.lu és papíralapú kannát· Felhívjuk figyelmét, hogy az ír adórendszer hatással lehet az Önre
ingyenesen beszerezhetők.személyi adózási helyzet. Kérjük, előzőleg forduljon pénzügyi vagy adótanácsadójához

befektetés elhatározása. · Az MSCI honlapja (www.msci.com) részletesebb információkat tartalmaz a
az Index.· A Franklin Templeton International Services S.à rl kizárólag a felelősségre vonható

Ez az alap Írországban engedélyezett, és az Ír Központi Bank szabályozza.
A Franklin Templeton International Services S.à rl engedélyt a Luxemburgi Nagyhercegségben engedélyezi, és a Commission de Surveillance de Secteur Financier szabályozza.
Ez a legfontosabb befektetői információ pontos, 2002. 02. 19-én.

KII-IE00BF2B0K52-GB-hu-GB-202102180753 2/2


