
Nøkkelinformasjon om investorer
Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen
er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten og risikoen ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese den
slik at du kan ta en informert beslutning om å investere.

Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF
Klasse SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0K52 • Et underfond av Franklin LibertyShares ICAV
Ledelsesselskapet er Franklin Templeton International Services S.à rl

Mål og investeringspolitikk
Fondet investerer i store og mellomstore aksjer i fremvoksende markeder Fondets aksjer er notert og handles på en eller flere børser. I
land globalt. Fondet søker å spore resultatene til LibertyQ normale omstendigheter, kun autoriserte deltakere (f.eks. velg økonomiske
Aktiemarkedsindeks for fremvoksende markeder (nettoavkastning) (den underliggende indeksen) som institusjoner) kan handle i aksjer direkte med fondet. Andre investorer kan avtale
tett som mulig, uavhengig av om den underliggende indeksen stiger eller faller. i aksjer daglig gjennom en megler på børs (er) som aksjene er på

handlet.Fondet forvaltes passivt og har som mål å replikere den underliggende indeksen etter
holder alle verdipapirene i en tilsvarende andel av vektingen i indeksen. For ytterligere informasjon om fondets mål og investeringspolitikk,

se avsnittet "Investeringsmål og -strategi" i gjeldendeBeholdningen av den underliggende indeksen består av den øverste kvartilen av aksjer som
prospekt av Franklin LibertyShares ICAV og fondstillegget.er valgt fra MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (den

Investment Universe), ved hjelp av en gjennomsiktig prosedyrevalgsprosess som Vilkår å forstå
bruker fire investeringsstilfaktorer (kvalitet, verdi, momentum og lav Stor kapitaliseringsbeholdning: lager av selskaper med stort marked
volatilitet). kapitalisering generelt regner akkumulert for de øverste 70% av
Ytterligere informasjon om den underliggende indeksen, inkludert dens regler, kapitalisering av et innenlandsk aksjemarked.
komponenter og ytelse, er tilgjengelig på Mid-kapitaliseringsbeholdning: lager av selskaper med markedsverdi
https://www.msci.com/libertyq-indexes. regner generelt akkumulert for de neste 20% av kapitaliseringen av en
Fondet kan bruke derivater for effektive porteføljeforvaltningsformål innenlandske aksjemarkedet under store aksjer.
kun. Fremvoksende markeder: Land som har økonomi, aksjemarked, politisk
Verdipapirene fondet investerer i vil først og fremst bli notert eller handlet på situasjon og regelverk er ikke fullt utviklet.
anerkjente markeder globalt i samsvar med grensene angitt i UCITS Aksjemarkedsutvikling: ytelsen til verdipapirer som representerer en
Forskrifter. eierandel i et selskap på markedet.
For akkumuleringsaksjer blir inntekt fra investeringer reinvestert i fondet Derivater: Finansielle instrumenter hvis egenskaper og verdi avhenger av
og gjenspeiles i prisen på aksjer. ytelsen til en eller flere underliggende eiendeler, vanligvis verdipapirer, indekser,
Dette fondet er kanskje ikke aktuelt for investorer som planlegger å ta ut sitt valutaer eller renter.
penger innen fem (5) år.

Risiko- og avkastningsprofil

Risikoer som er vesentlig relevante, ikke tilstrekkelig fanget av indikatoren:

Motpartsrisiko: risikoen for svikt hos finansinstitusjoner eller agenter (når1 2 3 4 5 6 7
tjene som motpart i finansielle kontrakter) for å utføre sine forpliktelser,
enten på grunn av insolvens, konkurs eller andre årsaker.

Valutarisiko: risikoen for tap som følge av valutakurs
Lavere risiko Høyere risiko svingninger eller på grunn av valutakontrollbestemmelser.
Potensielt lavere belønninger Potensielt høyere belønninger Derivatinstrumentrisiko: risikoen for tap i et instrument der det er et lite

verdiendring på den underliggende investeringen kan ha større innvirkning påHva betyr denne indikatoren og hva er dens grenser?
verdien av et slikt instrument. Derivater kan innebære ytterligere likviditet, kredittDenne indikatoren er designet for å gi deg et mål på prisbevegelsen
og motpartsrisiko.av denne andelsklassen basert på historisk atferd.
Vekstmarkedsrisiko: risikoen knyttet til investering i land som harHistoriske data er kanskje ikke en pålitelig indikasjon på fremtidens risikoprofil
mindre utviklede politiske, økonomiske, juridiske og regulatoriske systemer, og det kanFond. Den viste kategorien forblir ikke garantert uendret og kan
bli påvirket av politisk / økonomisk ustabilitet, mangel på likviditet eller gjennomsiktighet, ellerskifte over tid.
oppbevaringsproblemer.

Den laveste kategorien betyr ikke risikofri.
Indeksrelatert risiko: risikoen for at kvantitative teknikker som brukes til å skape

Siden andelsklassen ikke har tilstrekkelig historisk data tilgjengelig, simulerte data Indeks fondet søker å spore ikke genererer det tiltenkte resultatet, eller at
basert på en representativ porteføljemodell eller referanseindeks er brukt Fondets portefølje avviker fra indeksens sammensetning eller ytelse.
i stedet.

Secondary market trading risk: risikoen for at aksjene kjøpt på
Hvorfor er fondet i denne spesifikke kategorien? sekundærmarkedet kan vanligvis ikke selges direkte tilbake til fondet og det

investorer kan derfor betale mer enn NAV per aksje når de kjøper aksjerFondet har til hensikt å spore resultatene til den underliggende indeksen som er
eller kan motta mindre enn dagens NAV per aksje ved salg av aksjer.består av 200 aksjer valgt fra MSCI Emerging Markets Index (Net

Komme tilbake). Slike eiendeler har historisk vært utsatt for prisbevegelser pga For en fullstendig diskusjon om alle risikoene som gjelder dette fondet, se
faktorer som generell volatilitet i aksjemarkedet, endringer i de økonomiske utsiktene "Risikohensyn" -seksjonen i det nåværende prospektet til Franklin
eller svingninger i valutamarkeder. Som et resultat av fondets resultat LibertyShares ICAV.
kan svinge betydelig over relativt korte tidsperioder.
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Kostnader

Kostnadene du betaler brukes til å betale kostnadene for å drive fondet, inkludert *Ingen inngangs- eller utgangsgebyrer betales der investorer handler med aksjer i
kostnadene ved markedsføring og distribusjon. Disse kostnadene reduserer potensialet sekundærmarked - dvs. hvor aksjer kjøpes og selges på en aksje
vekst av investeringen din. Utveksling. I slike tilfeller kan investorer betale gebyrer som blir belastet av megleren.

Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet kan betale en inngangsavgift
Engangsgebyrer som tas før eller etter at du investerer opp til maksimalt 5% og en utgangsavgift opp til maksimalt 2%.

Inngangsgebyr Ikke aktuelt * Start- og utgangskostnadene som vises er maksimale beløp du kan betale mindre i
noen tilfeller. For mer informasjon, vennligst kontakt din økonomiske rådgiver.

Utgangsgebyr Ikke aktuelt *
For detaljert informasjon om gebyrer, se “Gebyrer og
Utgifter ”i det nåværende prospektet til Franklin LibertyShares ICAVDette er det maksimale som kan tas ut av pengene dine før det er
og fondstillegget.investert.

Kostnader som tas fra fondet i løpet av et år

Løpende kostnader 0,45%

Gebyrer som tas fra fondet under visse spesifikke forhold

Ytelsesgebyr Ikke aktuelt

Tidligere ytelse
30,0%

· Tidligere resultater er ikke en guide til fremtiden
18.4 18.320,0% opptreden.

13.112.2 · Tidligere forestillinger vist her inkluderer alle
10,0% løpende kostnader.

2.11.5 · Tidligere resultater beregnes i valutaen på
0,0%

den nåværende aksjeklassen.

· Fondet ble lansert i 2017.10,0%
11.211.8

14.6
20,0%

30,0%
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Praktisk informasjon

· Depositar for Franklin LibertyShares ICAV er State Street Custodial grunnlaget for eventuelle utsagn i dette dokumentet som er villedende,
Services (Irland) Begrenset. unøyaktige eller inkonsekvente med de relevante delene av prospektet

Fond.· Du kan få ytterligere informasjon om fondet, kopier av prospektet,
supplement og dets siste års - og halvårsrapporter fra · Det nåværende fondet er et underfond fra Franklin LibertyShares ICAV. De
nettsted www.franklintempleton.com eller gratis fra administratoren, prospekt og års- og halvårsrapporter refererer til alle underfondene i
State Street Fund Services (Ireland) Limited, Sir John Rogersons Quay 78, Franklin LibertyShares ICAV. Alle fondene til Franklin LibertyShares ICAV
Dublin 2, Irland eller din økonomiske rådgiver. Disse dokumentene er hver har adskilte eiendeler og forpliktelser. Som et resultat drives hvert fond
tilgjengelig på engelsk og visse andre språk. uavhengig av hverandre.

· Den siste netto aktivaverdien og annen praktisk informasjon om fondet er · Du kan ikke bytte aksjer med et annet underfond fra Franklin
tilgjengelig fra administratoren, State Street Fund Services (Irland) LibertyShares ICAV.
Limited, 78 Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, Irland eller · Detaljene i ledelsens oppdaterte godtgjørelsespolicy
www.franklintempleton.com. selskap, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og

· Den veiledende netto aktivaverdien vises på den største leverandøren av markedsdata fordelene beregnes, identiteten til personer som er ansvarlige for å tildele
terminaler. godtgjørelse og fordeler inkludert godtgjørelsen

komite, er tilgjengelig på www.franklintempleton.lu og en papirkopi kan· Vær oppmerksom på at det irske skatteregimet kan ha innvirkning på din
fås gratis.personlig skatteposisjon. Ta kontakt med finans- eller skatterådgiveren din før

bestemmer seg for å investere. · MSCIs nettsted (www.msci.com) inneholder mer detaljert informasjon om
indeksen.· Franklin Templeton International Services S.à rl kan holdes ansvarlig utelukkende for

Dette fondet er autorisert i Irland og er regulert av Central Bank of Ireland.
Franklin Templeton International Services S.à rl er autorisert i Storhertugdømmet Luxembourg og er regulert av Commission de Surveillance de Secteur Financier.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 19.02.2021.
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