
Kľúčové informácie pre investorov
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nie je to marketingový materiál. 
Tieto informácie sú povinné zo zákona, aby vám pomohli pochopiť povahu a riziká investovania do tohto fondu. 
Odporúčame vám ho prečítať, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť, či investovať.

Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF
Trieda SINGLCASS • ISIN IE00BF2B0K52 •Podfond spoločnosti Franklin LibertyShares ICAV 
Správcovskou spoločnosťou je Franklin Templeton International Services S.à rl

Ciele a investičná politika
Fond investuje do akcií s veľkou a strednou kapitalizáciou v krajinách s 
rozvíjajúcimi sa trhmi globálne. Fond sa snaží čo najpresnejšie sledovať 
výkonnosť indexu LibertyQ Emerging Markets Equity Index (Čistý výnos) 
(„Základný index“) bez ohľadu na to, či Podkladový index stúpa alebo klesá.

Za normálnych okolností môžu len oprávnení účastníci (napr. vybrané finančné 
inštitúcie) obchodovať s akciami priamo s Fondom. Ostatní investori môžu 
obchodovať s akciami denne prostredníctvom makléra na burze (burzách), na ktorej 
sa akcie obchodujú.

Fond je pasívne riadený a jeho cieľom je replikovať Podkladový index tým, 
že drží všetky svoje cenné papiere v podobnom pomere k ich váhe v Indexe.

V prípade akumulačných akcií sa výnosy z investícií reinvestujú do fondu a 
premietnu sa do ceny akcií.

Ďalšie informácie o cieľoch a investičnej politike fondu nájdete v časti 
„Investičný cieľ a stratégia“ v aktuálnom prospekte Franklin LibertyShares 
ICAV a dodatku k fondu.

Držba základného indexu zahŕňa hornú kvartilu akcií, ktoré sú vybrané z 
indexu MSCI Emerging Markets (Čistý výnos) (Investičný vesmír) pomocou 
transparentného viacfaktorového výberového procesu, ktorý uplatňuje štyri 
faktory investičného štýlu (kvalita, hodnota, hybnosť a nízka volatilita). Pojmy na pochopenie

deriváty:Finančné nástroje, ktorých vlastnosti a hodnota závisia od výkonnosti 
jedného alebo viacerých podkladových aktív, zvyčajne cenných papierov, indexov, 
mien alebo úrokových sadzieb.

Ďalšie informácie o Podkladovom indexe, vrátane jeho pravidiel, 
komponentov a výkonnosti, sú dostupné na
https://www.msci.com/libertyq-indexes.

Rozvíjajúce sa trhy:Krajiny, ktorých ekonomika, akciový trh, politická 
situácia a regulačný rámec nie sú plne rozvinuté.Fond môže používať deriváty len na účely efektívnej správy portfólia.

Výkonnosť akciového trhu: výkon cenných papierov, ktoré predstavujú 
majetkovú účasť v spoločnosti na trhu.Cenné papiere, do ktorých fond investuje, budú primárne kótované alebo 

obchodované na uznávaných trhoch globálne v súlade s limitmi stanovenými v 
predpisoch UCITS. Veľkokapitalizačné akcie:akcie spoločností s veľkou trhovou 

kapitalizáciou, ktoré vo všeobecnosti tvoria kumulatívnych 70 % hornej 
kapitalizácie domáceho akciového trhu.Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú vybrať svoje 

peniaze do piatich (5) rokov.
Stredná kapitalizácia:akcie spoločností s trhovou kapitalizáciou spravidla 
predstavujúce kumulatívne ďalších 20 % kapitalizácie domáceho akciového 
trhu pod akcie s veľkou kapitalizáciou.

Akcie Fondu sú kótované a obchodované na jednej alebo viacerých burzách cenných papierov. In

Profil rizika a odmeny
Vecne relevantné riziká, ktoré ukazovateľ dostatočne nezachytáva:

1 2 3 4 5 6 7 Riziko protistrany:riziko zlyhania finančných inštitúcií alebo agentov (keď slúžia 
ako protistrana finančných zmlúv) pri plnení svojich záväzkov, či už v dôsledku 
platobnej neschopnosti, bankrotu alebo iných príčin.

Nižšie riziko
Potenciálne nižšie odmeny

Vyššie riziko
Potenciálne vyššie odmeny

Riziko derivátových nástrojov:riziko straty v nástroji, kde malá zmena v 
hodnote podkladovej investície môže mať väčší vplyv na hodnotu takéhoto 
nástroja. Deriváty môžu zahŕňať dodatočné riziko likvidity, kreditného rizika 
a rizika protistrany.Čo tento ukazovateľ znamená a aké sú jeho limity?

Tento indikátor je navrhnutý tak, aby vám poskytol mieru pohybu 
cien tejto triedy akcií na základe historického správania.

Riziko rozvíjajúcich sa trhov:riziko súvisiace s investovaním v krajinách, ktoré majú menej 
rozvinuté politické, ekonomické, právne a regulačné systémy a ktoré môže byť ovplyvnené 
politickou/ekonomickou nestabilitou, nedostatkom likvidity alebo transparentnosti alebo 
problémami s úschovou.Historické údaje nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu 

Fondu. Nie je zaručené, že zobrazená kategória zostane nezmenená a môže sa časom 
zmeniť. Riziko cudzej meny:riziko straty vyplývajúce z kolísania výmenného 

kurzu alebo v dôsledku regulácií devízovej kontroly.
Najnižšia kategória neznamená bez rizika.

Riziko súvisiace s indexom: riziko, že kvantitatívne techniky používané pri 
vytváraní Indexu, ktorý sa Fond snaží sledovať, neprinesú zamýšľaný výsledok, 
alebo že sa portfólio Fondu odchyľuje od zloženia alebo výkonnosti Indexu.

Keďže trieda akcií nemá k dispozícii dostatočné historické údaje, namiesto toho sa 
použili simulované údaje založené na modeli reprezentatívneho portfólia alebo 
benchmarku.

Obchodné riziko na sekundárnom trhu:riziko, že akcie nakúpené na 
sekundárnom trhu sa zvyčajne nedajú predať priamo späť do fondu a že 
investori preto môžu zaplatiť viac ako NAV za akciu pri nákupe akcií alebo 
môžu pri predaji akcií dostať menej ako aktuálnu NAV na akciu.

Prečo je fond v tejto špecifickej kategórii?

Fond má v úmysle sledovať výkonnosť Podkladového indexu, ktorý pozostáva 
z 200 akcií vybraných z indexu MSCI Emerging Markets (Čistý výnos). Takéto 
aktíva historicky podliehali cenovým pohybom v dôsledku takých faktorov, 
ako je všeobecná volatilita akciového trhu, zmeny vo finančnom výhľade 
alebo fluktuácie na menových trhoch. Výsledkom je, že výkonnosť fondu 
môže výrazne kolísať počas relatívne krátkych časových období.

Úplnú diskusiu o všetkých rizikách, ktoré sa vzťahujú na tento fond, nájdete v 
časti „Posúdenie rizík“ v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin 
LibertyShares ICAV.
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Poplatky

Poplatky, ktoré platíte, slúžia na úhradu nákladov na prevádzku fondu 
vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú 
potenciálny rast vašej investície.

* Vstupné ani výstupné poplatky sa neplatia, ak investori obchodujú s akciami na 
sekundárnom trhu – tj ak sa akcie nakupujú a predávajú na burze cenných papierov. V 
takýchto prípadoch môžu investori platiť poplatky účtované ich maklérom. Oprávnení 
účastníci, ktorí obchodujú priamo s Fondom, môžu zaplatiť vstupný poplatok maximálne 
do výšky 5 % a výstupný poplatok maximálne do výšky 2 %. Zobrazené vstupné a 
výstupné poplatky sú maximálne sumy: v niektorých prípadoch môžete zaplatiť menej. 
Viac informácií vám poskytne váš finančný poradca.

Jednorazové poplatky účtované pred alebo po investícii

Vstupný poplatok Nepoužiteľný*

Ukončiť nabíjanie Nepoužiteľný* Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021. Táto suma sa môže z roka na rok líšiť.Toto je maximum, ktoré možno z vašich peňazí vybrať pred ich 

investovaním. Podrobné informácie o poplatkoch nájdete v časti „Poplatky a výdavky“ v 
aktuálnom prospekte Franklin LibertyShares ICAV a dodatku k fondu.Poplatky vyberané z fondu počas jedného roka

Prebiehajúce poplatky 0,45 %

Poplatky vyberané z fondu za určitých špecifických podmienok

Výkonnostný poplatok Nepoužiteľný

Minulá výkonnosť

2Minulá výkonnosť nie je vodítkom pre budúcu výkonnosť.

2Tu uvedená minulá výkonnosť zahŕňa všetky priebežné poplatky.

2Minulá výkonnosť sa počíta v mene súčasnej triedy akcií.

2Fond bol spustený v roku 2017.

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

Praktické informácie
2Depozitárom Franklin LibertyShares ICAV je State Street Custodial

Services (Ireland) Limited.
2Spoločnosť Franklin Templeton International Services S.à rl môže niesť výhradnú zodpovednosť

na základe akéhokoľvek vyhlásenia uvedeného v tomto dokumente, 
ktoré je zavádzajúce, nepresné alebo v rozpore s príslušnými časťami 
prospektu Fondu.2Môžete získať ďalšie informácie o fonde, jeho kópie

prospekt, dodatok a jeho najnovšie výročné a polročné správy z webovej 
stránkywww.franklintempleton.comalebo bezplatne od správcu, State 
Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 
2, Írsko alebo vášho finančného poradcu. Každý z týchto dokumentov je 
dostupný v angličtine a niektorých ďalších jazykoch.

2Tento fond je podfondom spoločnosti Franklin LibertyShares ICAV. The
prospekt a výročné a polročné správy sa týkajú všetkých podfondov 
Franklin LibertyShares ICAV. Všetky fondy Franklin LibertyShares ICAV 
majú oddelené aktíva a pasíva. V dôsledku toho je každý fond 
prevádzkovaný nezávisle od seba.

2Najnovšia čistá hodnota aktív a ďalšie praktické informácie o fonde sú
dostupné u správcu, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 
Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írsko alebo 
www.franklintempleton.com

2Nesmiete si vymieňať akcie s iným podfondom Franklin
LibertyShares ICAV.

2Podrobnosti o aktuálnej politike odmeňovania manažmentu
spoločnosti, vrátane, ale nie výlučne, popisu spôsobu výpočtu odmien a 
výhod, totožnosti osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a výhod 
vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie, sú k dispozícii na
www.franklintempleton.lua papierovú kópiu je možné získať bezplatne.

2Indikatívna čistá hodnota aktív sa zobrazuje u hlavného predajcu trhových údajov
terminály.

2Upozorňujeme, že írsky daňový režim môže mať vplyv na váš
osobné daňové postavenie. Pred rozhodnutím investovať sa poraďte so svojím finančným alebo 
daňovým poradcom.

2Webová stránka MSCI (www.msci.com)obsahuje podrobnejšie informácie o
index.

Tento fond je povolený v Írsku a je regulovaný Írskou centrálnou bankou. Franklin Templeton International Services S.à rl je autorizovaná v Luxemburskom 
veľkovojvodstve a riadi sa Komisiou pre dohľad nad finančným sektorom.
Tieto kľúčové informácie pre investorov sú presné k 18. 2. 2022.
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