
Nyckelinformation för investerare
Detta dokument ger dig basfakta för investerare om denna fond. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs 
enligt lag för att hjälpa dig att förstå karaktären och riskerna med att investera i denna fond. Du rekommenderas att läsa den 
så att du kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida du ska investera.

Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF
Klass SINGLKLASS • ISIN IE00BF2B0K52 •En delfond till Franklin LibertyShares ICAV 
Förvaltningsbolaget är Franklin Templeton International Services S.à rl

Mål och investeringspolicy
Fonden investerar i stora och medelstora aktier i tillväxtmarknadsländer 
globalt. Fonden strävar efter att följa utvecklingen av LibertyQ Emerging 
Markets Equity Index (nettoavkastning) ("det underliggande indexet") så nära 
som möjligt, oavsett om det underliggande indexet stiger eller faller.

Under normala omständigheter får endast auktoriserade deltagare (t.ex. 
utvalda finansinstitut) handla med aktier direkt med fonden. Andra investerare 
kan handla med aktier dagligen genom en mäklare på börs(er) där aktierna 
handlas.

Fonden förvaltas passivt och strävar efter att replikera det underliggande indexet 
genom att hålla alla dess värdepapper i samma proportion som deras vikt i indexet.

För ackumuleringsandelar återinvesteras intäkter från investeringar i fonden 
och återspeglas i aktiekursen.

För ytterligare information om fondens mål och investeringspolicy, se 
avsnittet "Investeringsmål och -strategi" i det aktuella prospektet för Franklin 
LibertyShares ICAV och fondtillägget.

Innehaven i det underliggande indexet omfattar den översta kvartilen av aktier 
som väljs från MSCI Emerging Markets Index (Net Return) 
(Investeringsuniversumet), med hjälp av en transparent multifaktorurvalsprocess 
som tillämpar fyra investeringsstilsfaktorer (kvalitet, värde, momentum och låg 
volatilitet).

Villkor att förstå

Derivat:Finansiella instrument vars egenskaper och värde beror på 
utvecklingen av en eller flera underliggande tillgångar, vanligtvis 
värdepapper, index, valutor eller räntor.

Ytterligare information om det underliggande indexet, inklusive dess regler, 
komponenter och prestanda, finns tillgänglig på
https://www.msci.com/libertyq-indexes.

Tillväxtmarknader:Länder vars ekonomi, aktiemarknad, politiska 
situation och regelverk inte är fullt utvecklade.Fonden får endast använda derivat för effektiv portföljförvaltning.

Aktiemarknadens resultat: prestanda för värdepapper som 
representerar en ägarandel i ett företag på marknaden.De värdepapper som fonden investerar i kommer huvudsakligen att vara noterade eller 

handlas på erkända marknader globalt i enlighet med de gränser som anges i UCITS-
bestämmelserna. Stora aktier:aktie av företag med stort börsvärde som i allmänhet står 

för de översta 70 % av kapitaliseringen på en inhemsk aktiemarknad.
Denna fond kanske inte är lämplig för investerare som planerar att ta ut sina 
pengar inom fem (5) år.

Aktie med medelstora kapital:aktie av företag med börsvärde som i allmänhet 
ackumulerat svarar för de kommande 20 % av kapitaliseringen på en inhemsk 
aktiemarknad under aktiestocken med stort kapital.

Fondens aktier är noterade och handlas på en eller flera börser. I

Risk- och belöningsprofil
Risker som är väsentligt relevanta som inte tillräckligt fångas upp av indikatorn:

1 2 3 4 5 6 7 Motpartsrisk:risken för att finansiella institutioner eller agenter (när de fungerar 
som motpart till finansiella kontrakt) inte fullgör sina skyldigheter, oavsett om det 
beror på insolvens, konkurs eller andra orsaker.

Lägre risk
Potentiellt lägre belöningar

Högre risk
Potentiellt högre belöningar

Risk för derivatinstrument:risken för förlust i ett instrument där en liten 
förändring i värdet på den underliggande investeringen kan ha en större inverkan 
på värdet på ett sådant instrument. Derivat kan innebära ytterligare likviditets-, 
kredit- och motpartsrisker.Vad betyder denna indikator och vilka är dess gränser?

Denna indikator är utformad för att ge dig ett mått på kursrörelsen 
för denna andelsklass baserat på historiskt beteende.

Risk på tillväxtmarknader:risken förknippad med investeringar i länder som har 
mindre utvecklade politiska, ekonomiska, rättsliga och reglerande system, och som 
kan påverkas av politisk/ekonomisk instabilitet, brist på likviditet eller transparens eller 
förvaringsfrågor.Historiska data kanske inte är en tillförlitlig indikation på fondens framtida 

riskprofil. Kategorin som visas är inte garanterad att förbli oförändrad och kan 
förändras med tiden. Valutarisk:risken för förlust till följd av valutakursfluktuationer 

eller på grund av valutaregleringar.
Den lägsta kategorin betyder inte riskfri.

Indexrelaterad risk: risken att kvantitativa tekniker som används för att skapa det 
index som fonden försöker spåra inte genererar det avsedda resultatet, eller att 
fondens portfölj avviker från dess indexsammansättning eller resultat.

Eftersom andelsklassen inte har tillräckligt med historisk data tillgänglig har simulerad 
data baserad på en representativ portföljmodell eller benchmark istället använts.

Sekundärmarknadshandelsrisk:risken att de aktier som köps på 
andrahandsmarknaden vanligtvis inte kan säljas direkt tillbaka till fonden 
och att investerare därför kan betala mer än NAV per aktie vid köp av aktier 
eller kan få mindre än aktuellt NAV per aktie vid försäljning av aktier.

Varför är fonden i denna specifika kategori?

Fonden har för avsikt att följa utvecklingen av det underliggande indexet som 
består av 200 aktier valda från MSCI Emerging Markets Index (nettoavkastning). 
Sådana tillgångar har historiskt varit föremål för prisrörelser på grund av sådana 
faktorer som allmän volatilitet på aktiemarknaden, förändringar i de finansiella 
utsikterna eller fluktuationer på valutamarknaderna. Som ett resultat av detta kan 
fondens resultat fluktuera avsevärt under relativt korta tidsperioder.

För en fullständig diskussion om alla risker som är tillämpliga på denna fond, 
se avsnittet "Risköverväganden" i det aktuella prospektet för Franklin 
LibertyShares ICAV.
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Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF

Kostnader

De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, inklusive 
kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den potentiella 
tillväxten av din investering.

* Inga inträdes- eller uttagsavgifter ska betalas när investerare handlar med aktier 
på andrahandsmarknaden – det vill säga när aktier köps och säljs på en börs. I 
sådana fall kan investerare betala avgifter som tas ut av deras mäklare. 
Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kan betala en 
inträdesavgift på upp till högst 5 % och en uttagsavgift på upp till högst 2 %. De 
inträdes- och uttagsavgifter som visas är maxbelopp: du kan betala mindre i vissa 
fall. För mer information, fråga din finansiella rådgivare.

Engångsavgifter som tas före eller efter att du investerar

Inträdesavgift Inte tillämpbar*

Utgångsavgift Inte tillämpbar* De löpande avgifterna baseras på utgifterna för det år som slutade den 31 
december 2021. Denna siffra kan variera från år till år.Detta är det maximala som kan tas ut av dina pengar innan de 

investeras. För detaljerad information om avgifter, se avsnittet "Avgifter och kostnader" 
i det aktuella prospektet för Franklin LibertyShares ICAV och fondtillägget.Avgifter som tas från fonden under ett år

Pågående avgifter 0,45 %

Avgifter som tas från fonden under vissa särskilda villkor
Prestationsavgift Inte tillämpbar

Tidigare prestationer

2Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida resultat.

2Det tidigare resultatet som visas här inkluderar alla pågående avgifter.

2Tidigare resultat beräknas i den aktuella andelsklassens valuta.

2Fonden lanserades 2017.

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

Praktisk information
2Förvaringsinstitutet för Franklin LibertyShares ICAV är State Street Custodial

Services (Ireland) Limited.
2Franklin Templeton International Services S.à rl kan hållas ansvarigt

på grundval av alla uttalanden i detta dokument som är 
vilseledande, felaktiga eller oförenliga med de relevanta delarna av 
fondens prospekt.2Du kan få ytterligare information om fonden, kopior av dess

prospekt, tillägg och dess senaste års- och halvårsrapporter från 
webbplatsenwww.franklintempleton.comeller gratis från administratören, 
State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, 
Dublin 2, Irland eller din finansiella rådgivare. Dessa dokument är alla 
tillgängliga på engelska och vissa andra språk.

2Den nuvarande fonden är en delfond av Franklin LibertyShares ICAV. De
prospektet och års- och halvårsrapporterna hänvisar till alla delfonder i 
Franklin LibertyShares ICAV. Alla fonder i Franklin LibertyShares ICAV har 
segregerade tillgångar och skulder. Som ett resultat av detta drivs varje 
fond oberoende av varandra.

2Den senaste substansvärdet och annan praktisk information om fonden är
tillgänglig från Administrator, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 
78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland eller 
www.franklintempleton.com

2Du får inte byta andelar med en annan delfond i Franklin
LibertyShares ICAV.

2Detaljerna i ledningens uppdaterade ersättningspolicy
företag, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar 
och förmåner beräknas, identiteten på de personer som är ansvariga för att 
tilldela ersättningen och förmåner inklusive sammansättningen av 
ersättningskommittén, finns tillgängliga påwww.franklintempleton.luoch ett 
pappersexemplar kan erhållas kostnadsfritt.

2Det indikativa nettotillgångsvärdet visas på större marknadsdataleverantörer
terminaler.

2Observera att den irländska skatteordningen kan ha en inverkan på din
personlig skatteställning. Rådfråga din finans- eller skatterådgivare innan du bestämmer 
dig för att investera.

2MSCI:s webbplats (www.msci.com)innehåller mer detaljerad information om
indexet.

Denna fond är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland. Franklin Templeton International Services S.à rl är auktoriserat i Storhertigdömet 
Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Denna basfakta för investerare är korrekt den 18/02/2022.
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