
Pagrindinė informacija investuotojams
Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. 
Informacija reikalaujama pagal įstatymus, kad padėtų jums suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariame jį 
perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti.

Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF
Klasė SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0K52 •Franklin LibertyShares ICAV subfondas 
Valdymo įmonė yra Franklin Templeton International Services S.à rl

Tikslai ir investicijų politika
Fondas investuoja į didelės ir vidutinės kapitalizacijos akcijas besivystančių 
rinkų šalyse visame pasaulyje. Fondas siekia kuo tiksliau sekti LibertyQ 
besivystančių rinkų akcijų indekso (grynosios grąžos) (toliau – pagrindinis 
indeksas) rezultatus, neatsižvelgiant į tai, ar Bazinis indeksas kyla, ar krinta.

įprastomis aplinkybėmis tik įgalioti dalyviai (pvz., tam tikros finansų institucijos) 
gali prekiauti akcijomis tiesiogiai su Fondu. Kiti investuotojai gali prekiauti 
akcijomis kasdien per brokerį biržoje (-ėse), kurioje (-ėse) prekiaujama akcijomis.

Fondas valdomas pasyviai ir siekia atkartoti pagrindinį indeksą, laikydamas 
visus savo vertybinius popierius panašiai kaip jų svoris Indekse.

Kaupiamųjų akcijų atveju pajamos iš investicijų reinvestuojamos į Fondą ir 
atsispindi akcijų kainoje.

Daugiau informacijos apie Fondo tikslus ir investavimo politiką rasite 
dabartinio Franklin LibertyShares ICAV prospekto ir Fondo priedo skyriuje 
„Investavimo tikslas ir strategija“.

Bazinio indekso turimas turtas sudaro aukščiausią akcijų kvartilį, kuris atrenkamas 
iš MSCI besivystančių rinkų indekso (grynosios grąžos) (investicijų visatos), 
naudojant skaidrų kelių faktorių atrankos procesą, taikant keturis investavimo 
stiliaus veiksnius (kokybę, vertę, pagreitis ir mažas nepastovumas). Sąlygos, kurias reikia suprasti

Dariniai:Finansinės priemonės, kurių savybės ir vertė priklauso nuo vieno ar 
kelių užtikrinamojo turto, paprastai vertybinių popierių, indeksų, valiutų ar 
palūkanų normų, vertės.

Daugiau informacijos apie pagrindinį indeksą, įskaitant jo taisykles, 
komponentus ir veikimą, rasite adresu
https://www.msci.com/libertyq-indexes.

Besiformuojančios rinkos:Šalys, kurių ekonomika, akcijų rinka, 
politinė padėtis ir reguliavimo sistema nėra iki galo išvystyta.Fondas gali naudoti išvestines priemones tik efektyvaus portfelio valdymo 

tikslams.
Akcijų rinkos rezultatai: vertybinių popierių, atitinkančių bendrovės 
nuosavybės dalį rinkoje, rezultatai.Vertybiniai popieriai, į kuriuos fondas investuoja, visų pirma bus įtraukiami į biržos sąrašus 

arba jais bus prekiaujama pripažintose pasaulio rinkose pagal KIPVPS nuostatuose nustatytas 
ribas. Didelės kapitalizacijos akcijos:įmonių, turinčių didelę rinkos 

kapitalizaciją, akcijos paprastai sudaro 70 % didžiausios šalies akcijų 
rinkos kapitalizacijos.Šis fondas gali netikti investuotojams, kurie planuoja atsiimti savo pinigus 

per penkerius (5) metus.
Vidutinės kapitalizacijos akcijos:įmonių, kurių rinkos kapitalizacija, akcijos, 
paprastai sudarančios ateinančius 20 % vidaus akcijų rinkos kapitalizacijos, 
mažesnės už didelės kapitalizacijos akcijas.

Fondo akcijos kotiruojamos ir prekiaujama vienoje ar keliose vertybinių popierių biržose. Į

Rizikos ir naudos profilis
Rizika, kuri yra reikšminga, nepakankamai įtraukta į rodiklį:

1 2 3 4 5 6 7 Sandorio šalies rizika:rizika, kad finansų įstaigos ar agentai (būdami 
finansinių sutarčių sandorio šalimi) neįvykdys savo įsipareigojimų dėl 
nemokumo, bankroto ar kitų priežasčių.

Mažesnė rizika

Galimas mažesnis atlygis
Didesnė rizika

Galimas didesnis atlygis
Išvestinių priemonių rizika:priemonės nuostolių rizika, kai nedidelis pagrindinės 
investicijos vertės pokytis gali turėti didesnį poveikį tokios priemonės vertei. 
Išvestinės finansinės priemonės gali būti susijusios su papildoma likvidumo, 
kredito ir sandorio šalies rizika.Ką reiškia šis rodiklis ir kokios jo ribos?

Šis indikatorius sukurtas tam, kad būtų galima įvertinti šios akcijų 
klasės kainų pokyčius remiantis istorine elgsena.

Kylančios rinkos rizika:rizika, susijusi su investavimu į šalis, kuriose yra mažiau 
išsivysčiusios politinės, ekonominės, teisinės ir reguliavimo sistemos ir kurioms gali 
turėti įtakos politinis/ekonominis nestabilumas, likvidumo ar skaidrumo trūkumas arba 
saugojimo problemos.Istoriniai duomenys gali būti nepatikimas būsimo Fondo rizikos profilio 

požymis. Rodoma kategorija negarantuojama, kad nepasikeis ir laikui 
bėgant gali keistis. Užsienio valiutos rizika:nuostolių rizika, atsirandanti dėl valiutos kurso 

svyravimų arba dėl valiutos keitimo kontrolės taisyklių.
Žemiausia kategorija nereiškia, kad nėra rizikos.

Su indeksu susijusi rizika: rizika, kad kiekybiniai metodai, naudojami kuriant 
indeksą, kurį Fondas siekia stebėti, neduos numatomo rezultato arba kad 
Fondo portfelis nukryps nuo savo indekso sudėties ar rezultatų.

Kadangi akcijų klasė neturi pakankamai istorinių duomenų, vietoj jų buvo naudojami 
modeliuoti duomenys, pagrįsti reprezentatyviu portfelio modeliu arba lyginamuoju 
indeksu.

Antrinės rinkos prekybos rizika:rizika, kad antrinėje rinkoje įsigytos 
akcijos paprastai negali būti tiesiogiai parduotos atgal Fondui ir dėl to 
investuotojai pirkdami akcijas gali mokėti daugiau nei GAV už akciją arba 
parduodami akcijas gauti mažesnę nei esama GAV vienai akcijai.

Kodėl fondas priklauso šiai konkrečiai kategorijai?

Fondas ketina stebėti pagrindinio indekso, kurį sudaro 200 akcijų, atrinktų iš 
MSCI besivystančių rinkų indekso (grynoji grąža), rezultatus. Toks turtas 
istoriškai buvo veikiamas kainų pokyčių dėl tokių veiksnių kaip bendras akcijų 
rinkos nepastovumas, finansinės perspektyvos pokyčiai ar valiutų rinkų 
svyravimai. Dėl to Fondo rezultatai gali labai svyruoti per gana trumpą 
laikotarpį.

Norėdami išsamiai aptarti visas šiam Fondui taikomas rizikas, žr. 
dabartinio Franklin LibertyShares ICAV prospekto skyrių „Rizikos 
svarstymai“.
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Mokesčiai

Jūsų mokami mokesčiai naudojami Fondo valdymo išlaidoms, įskaitant jo 
rinkodaros ir platinimo išlaidas, apmokėti. Šie mokesčiai sumažina potencialų 
jūsų investicijų augimą.

* Kai investuotojai prekiauja akcijomis antrinėje rinkoje, ty kai akcijos perkamos ir 
parduodamos vertybinių popierių biržoje, įėjimo ar išėjimo į rinką mokesčiai nemokami. 
Tokiais atvejais investuotojai gali mokėti mokesčius, kuriuos ima jų brokeris. Įgalioti 
dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, gali mokėti ne daugiau kaip 5 % įstojimo mokestį 
ir ne daugiau kaip 2 % išstojimo mokestį. Rodomi įėjimo ir pasitraukimo mokesčiai yra 
didžiausios sumos: kai kuriais atvejais galite mokėti mažiau. Norėdami gauti daugiau 
informacijos, kreipkitės į savo finansų patarėją.

Vienkartiniai mokesčiai prieš investuojant arba po jo

Įėjimo mokestis Netaikoma*

Išvesti mokestį Netaikoma* Einamieji mokesčiai pagrįsti 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų 
išlaidomis. Kiekvienais metais šis skaičius gali skirtis.Tai yra maksimali suma, kuri gali būti paimta iš jūsų pinigų prieš juos 

investuojant. Daugiau informacijos apie mokesčius rasite dabartinio Franklin 
LibertyShares ICAV prospekto ir fondo priedo skyriuje „Mokesčiai ir išlaidos“.Mokesčiai, paimti iš Fondo per metus

Nuolatiniai mokesčiai 0,45 %

Mokesčiai, imami iš Fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis

Spektaklio mokestis Netaikoma

Ankstesnis pasirodymas

2Ankstesni rezultatai nėra ateities veiklos vadovas.

2Čia rodomas ankstesnis našumas apima visus einamuosius mokesčius.

2Ankstesni rezultatai skaičiuojami dabartinės akcijų klasės valiuta.

2Fondas pradėjo veikti 2017 m.

Franklin LibertyQ besivystančių rinkų UCITS ETF klasė SINGLCLASS LibertyQ 
besivystančių rinkų indeksas-NR
MSCI besivystančių rinkų indeksas-NR

Praktinė informacija
2„Franklin LibertyShares ICAV“ depozitoriumas yra „State Street Custodial“.

Services (Airija) Limited.
2„Franklin Templeton International Services S.à rl“ gali būti atsakinga tik

remiantis bet kokiu šiame dokumente esančiu teiginiu, kuris yra 
klaidinantis, netikslus arba neatitinka atitinkamų Fondo prospekto 
dalių.2Galite gauti daugiau informacijos apie fondą, jo kopijas

prospektą, priedą ir jo naujausias metines ir pusmečio ataskaitas iš 
interneto svetainėswww.franklintempleton.comarba nemokamai iš 
Administratoriaus, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, Airija arba jūsų finansų patarėjo. Kiekvienas iš 
šių dokumentų yra anglų ir tam tikromis kitomis kalbomis.

2Šis fondas yra Franklin LibertyShares ICAV subfondas. The
prospektas ir metinės bei pusmetinės ataskaitos apima visus Franklin 
LibertyShares ICAV subfondus. Visi Franklin LibertyShares ICAV fondai turi 
atskirtą turtą ir įsipareigojimus. Dėl to kiekvienas fondas veikia 
nepriklausomai vienas nuo kito.

2Naujausia Grynoji turto vertė ir kita praktinė informacija apie Fondą yra
galima gauti iš Administratoriaus, State Street Fund Services (Ireland) 
Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Airija arba 
www.franklintempleton.com

2Negalite keistis akcijų su kitu Franklin subfondu
LibertyShares ICAV.

2Išsami informacija apie naujausią vadovybės atlyginimų politiką
bendrovė, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, aprašą, kaip apskaičiuojamas 
atlyginimas ir išmokos, už atlyginimo ir išmokų skyrimą atsakingų 
asmenų tapatybę, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, galima rasti 
adresuwww.franklintempleton.luo popierinę kopiją galima gauti 
nemokamai.

2Orientacinė grynųjų aktyvų vertė rodoma pagrindinio rinkos duomenų tiekėjo puslapyje
terminalai.

2Atkreipkite dėmesį, kad Airijos mokesčių režimas gali turėti įtakos jūsų
asmeninė mokesčių padėtis. Prieš nuspręsdami investuoti, pasitarkite su savo finansų ar 
mokesčių konsultantu.

2MSCI svetainė (www.msci.com)yra išsamesnės informacijos apie
indeksas.

Šis fondas yra įgaliotas Airijoje ir yra reguliuojamas Airijos centrinio banko. „Franklin Templeton International Services S.à rl“ yra įgaliota Liuksemburgo 
Didžiojoje Hercogystėje ir yra reguliuojama Komisijos de Surveillance du Secteur Financier.
Ši pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli 2022-02-18.
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