
Informações-chave do investidor
Este documento fornece informações importantes para investidores sobre este fundo. Não é material de marketing. 
As informações são exigidas por lei para ajudá-lo a entender a natureza e os riscos de investir neste fundo. Você é 
aconselhado a lê-lo para que possa tomar uma decisão informada sobre investir.

Franklin LibertyQ Mercados Emergentes ETF UCITS
Classe SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0K52 •Um subfundo da Franklin LibertyShares ICAV 
A empresa de gestão é Franklin Templeton International Services S.à rl

Objetivos e Política de Investimento
O Fundo investe em ações de grande e média capitalização em países de mercados 
emergentes globalmente. O Fundo procura acompanhar o desempenho do LibertyQ 
Emerging Markets Equity Index (Net Return) (o “Índice Subjacente”) o mais próximo 
possível, independentemente de o Índice Subjacente subir ou descer.

circunstâncias normais, apenas participantes autorizados (por exemplo, instituições financeiras 
selecionadas) podem negociar ações diretamente com o Fundo. Outros investidores podem negociar 
ações diariamente por meio de um corretor na(s) bolsa(s) de valores em que as ações são 
negociadas.

O Fundo é gerido de forma passiva e visa replicar o Índice Subjacente mantendo 
todos os seus títulos numa proporção semelhante à sua ponderação no Índice.

Para ações de acumulação, o rendimento dos investimentos é reinvestido no 
Fundo e refletido no preço das ações.

Para obter mais informações sobre os Objetivos e a Política de Investimento do 
Fundo, consulte a seção “Objetivo e Estratégia de Investimento” do prospecto atual 
da Franklin LibertyShares ICAV e o suplemento do Fundo.

As participações do Índice Subjacente compreendem o quartil superior de ações que são 
selecionadas do MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (o Universo de 
Investimento), usando um processo de seleção multifator transparente que aplica quatro 
fatores de estilo de investimento (qualidade, valor, dinâmica e baixa volatilidade). Termos para entender

Derivados:Instrumentos financeiros cujas características e valor dependem do 
desempenho de um ou mais ativos subjacentes, normalmente títulos, índices, 
moedas ou taxas de juros.

Mais informações sobre o Índice Subjacente, incluindo suas regras, 
componentes e desempenho, estão disponíveis em
https://www.msci.com/libertyq-indexes.

Mercados emergentes:Países cuja economia, mercado de ações, situação 
política e marco regulatório não estão totalmente desenvolvidos.O Fundo pode utilizar derivados apenas para fins de gestão eficiente da carteira.

Desempenho do mercado de ações: o desempenho de valores mobiliários que representam 
uma participação acionária em uma empresa no mercado.Os títulos em que o fundo investe serão principalmente cotados ou negociados em 

mercados reconhecidos globalmente de acordo com os limites estabelecidos nos 
Regulamentos OICVM. Estoque de grande capitalização:ações de empresas com grande capitalização de 

mercado geralmente representando cumulativamente os 70% superiores da capitalização 
de um mercado de ações doméstico.Este Fundo pode não ser apropriado para investidores que planejam sacar seu 

dinheiro dentro de cinco (5) anos.
Ações de média capitalização:ações de empresas com capitalização de mercado geralmente 
representando cumulativamente os próximos 20% da capitalização de um mercado de ações 
doméstico abaixo de ações de grande capitalização.

As ações do Fundo são listadas e negociadas em uma ou mais bolsas de valores. Dentro

Perfil de risco e recompensa
Riscos materialmente relevantes não capturados adequadamente pelo indicador:

1 2 3 4 5 6 7 Risco da contrapartida:o risco de inadimplência das instituições ou agentes financeiros 
(quando atuarem como contraparte de contratos financeiros) em cumprir suas 
obrigações, seja por insolvência, falência ou outras causas.

Baixo risco
Recompensas potencialmente mais baixas

Maior risco
Recompensas potencialmente mais altas

Risco de instrumentos derivativos:o risco de perda em um instrumento em que uma 
pequena mudança no valor do investimento subjacente possa ter um impacto maior no 
valor desse instrumento. Os derivativos podem envolver riscos adicionais de liquidez, 
crédito e contraparte.O que significa esse indicador e quais são seus limites?

Este indicador foi projetado para fornecer uma medida do movimento de 
preços desta classe de ações com base no comportamento histórico.

Risco de mercados emergentes:o risco relacionado ao investimento em países que possuem 
sistemas políticos, econômicos, legais e regulatórios menos desenvolvidos e que podem ser 
impactados por instabilidade política/econômica, falta de liquidez ou transparência ou 
questões de segurança.Os dados históricos podem não ser uma indicação confiável do perfil de risco futuro do Fundo. 

A categoria mostrada não é garantida para permanecer inalterada e pode mudar ao longo do 
tempo. Risco de moeda estrangeira:o risco de perda decorrente de flutuações 

cambiais ou devido a regulamentos de controle cambial.
A categoria mais baixa não significa livre de risco.

Risco relacionado ao índice: o risco de que as técnicas quantitativas utilizadas na 
criação do Índice que o Fundo procura rastrear não gerem o resultado pretendido, ou 
que a carteira do Fundo se desvie de sua composição ou desempenho do Índice.

Como a classe de ações não tem dados históricos suficientes disponíveis, foram usados   
dados simulados com base em um modelo de portfólio representativo ou benchmark.

Risco de negociação no mercado secundário:o risco de que as ações compradas no 
mercado secundário geralmente não possam ser vendidas diretamente de volta ao 
Fundo e que os investidores possam, portanto, pagar mais do que o VPL por ação ao 
comprar ações ou receber menos do que o VPL atual por ação ao vender ações.

Por que o Fundo está nesta categoria específica?

O Fundo pretende acompanhar o desempenho do Índice Subjacente que é composto por 
200 acções seleccionadas do Índice MSCI Emerging Markets (Net Return). Esses ativos 
têm sido historicamente sujeitos a movimentos de preços devido a fatores como 
volatilidade geral do mercado de ações, mudanças nas perspectivas financeiras ou 
flutuações nos mercados de câmbio. Como resultado, o desempenho do Fundo pode 
flutuar significativamente em períodos de tempo relativamente curtos.

Para uma discussão completa de todos os riscos aplicáveis   a este Fundo, 
consulte a seção “Considerações de Risco” do prospecto atual do Franklin 
LibertyShares ICAV.
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Franklin LibertyQ Mercados Emergentes ETF UCITS

Cobranças

Os encargos que você paga são usados   para pagar os custos de funcionamento do Fundo, 
incluindo os custos de marketing e distribuição. Esses encargos reduzem o potencial de 
crescimento do seu investimento.

* Não são cobradas comissões de subscrição nem de resgate quando os investidores 
negoceiam ações no mercado secundário – ou seja, quando as ações são compradas e vendidas 
em bolsa. Nesses casos, os investidores podem pagar taxas cobradas pelo seu corretor. Os 
Participantes Autorizados que negoceiem directamente com o Fundo poderão pagar uma 
comissão de subscrição até ao máximo de 5% e uma comissão de resgate até ao máximo de 2%. 
As taxas de entrada e saída mostradas são valores máximos: você pode pagar menos em alguns 
casos. Para mais informações, por favor, pergunte ao seu consultor financeiro.

Encargos únicos cobrados antes ou depois de investir

Taxa de entrada Não aplicável*

Taxa de saída Não aplicável* Os encargos correntes baseiam-se nas despesas do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021. Este valor pode variar de ano para ano.Este é o máximo que pode ser retirado do seu dinheiro antes de ser 

investido. Para obter informações detalhadas sobre encargos, consulte a seção “Comissões 
e Despesas” do prospecto atual do Franklin LibertyShares ICAV e o suplemento do 
Fundo.

Encargos retirados do Fundo ao longo de um ano

Cobranças em andamento 0,45%

Encargos retirados do Fundo sob certas condições específicas
Taxa de performance Não aplicável

Performance passada

2O desempenho passado não é um guia para o desempenho futuro.

2O desempenho passado mostrado aqui inclui todas as cobranças em andamento.

2O desempenho passado é calculado na moeda da classe de ações atual.

2O Fundo foi lançado em 2017.

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

Informação prática
2O Depositário da Franklin LibertyShares ICAV é a State Street Custodial

Services (Irlanda) Limited.
2Franklin Templeton International Services S.à rl pode ser responsabilizada exclusivamente

com base em qualquer declaração contida neste documento que seja 
enganosa, imprecisa ou inconsistente com as partes relevantes do 
prospecto do Fundo.2Você pode obter mais informações sobre o Fundo, cópias de seus

prospecto, suplemento e seus últimos relatórios anuais e semestrais do site
www.franklintempleton.comou gratuitamente do Administrador, State 
Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 
2, Irlanda ou seu consultor financeiro. Esses documentos estão disponíveis 
em inglês e em alguns outros idiomas.

2O presente Fundo é um subfundo do Franklin LibertyShares ICAV. O
prospecto e os relatórios anuais e semestrais referem-se a todos os subfundos do 
Franklin LibertyShares ICAV. Todos os Fundos do Franklin LibertyShares ICAV têm 
ativos e passivos segregados. Como resultado, cada Fundo é operado 
independentemente um do outro.

2O Valor Patrimonial Líquido mais recente e outras informações práticas sobre o Fundo são
disponível no Administrador, State Street Fund Services (Ireland) 
Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda ou 
www.franklintempleton.com

2Você não pode trocar ações com outro subfundo da Franklin
LibertyShares ICAV.

2Os detalhes da política de remuneração atualizada da administração
empresa, incluindo, mas não se limitando a, uma descrição de como a remuneração 
e os benefícios são calculados, a identidade das pessoas responsáveis   pela 
atribuição da remuneração e dos benefícios, incluindo a composição do comitê de 
remuneração, estão disponíveis emwww.franklintempleton.lue uma cópia em papel 
pode ser obtida gratuitamente.

2O Valor Patrimonial Líquido indicativo é exibido no principal fornecedor de dados de mercado
terminais.

2Tenha em atenção que o regime fiscal irlandês pode ter impacto na sua
situação fiscal pessoal. Consulte o seu consultor financeiro ou fiscal antes de 
decidir investir.

2Site do MSCI (www.msci.com)contém informações mais detalhadas sobre
o índice.

Este Fundo está autorizado na Irlanda e é regulado pelo Banco Central da Irlanda. A Franklin Templeton International Services S.à rl está autorizada no Grão-
Ducado do Luxemburgo e é regulamentada pela Comissão de Vigilância do Secteur Financier.
Essas informações importantes para investidores são precisas em 18/02/2022.
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