
Kulcsfontosságú befektetői információk
Ez a dokumentum kiemelt befektetői információkat tartalmaz erről az alapról. Ez nem marketing anyag. Az 
információk megadását törvény írja elő, hogy segítsen megérteni az alapba történő befektetés természetét és 
kockázatait. Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy megalapozott döntést hozhasson a befektetésről.

Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF
Osztály SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0P08 •A Franklin LibertyShares ICAV részalapja Az 
alapkezelő társaság a Franklin Templeton International Services S.à rl

Célok és befektetési politika
Az Alap nagy és közepes tőkésítésű részvényekbe fektet be az Egyesült Államokban. Az Alap 
arra törekszik, hogy a lehető legpontosabban nyomon kövesse a Linked Franklin US Equity 
Index (nettó hozam) (a „Mögöttes index”) teljesítményét, függetlenül attól, hogy az alapul 
szolgáló index szintje emelkedik-e. vagy elesik.

pénzt öt (5) éven belül.

Az Alap részvényeit egy vagy több tőzsdén jegyzik és kereskednek velük. Normál 
körülmények között csak az arra jogosult résztvevők (pl. egyes pénzügyi intézmények) 
kereskedhetnek közvetlenül az Alappal részvényekkel. Más befektetők naponta 
kereskedhetnek részvényekkel egy olyan brókeren keresztül, amely(ek)en a 
részvényekkel kereskednek.

Az Alapot passzívan kezelik, és célja az Mögöttes Index megismétlése azáltal, 
hogy az összes értékpapírját a Mögöttes Indexben való súlyukhoz hasonló 
arányban tartja.

A felhalmozási befektetési jegyek esetében a befektetésekből származó bevételt újra befektetik az Alapba, és ez 
megjelenik a befektetési jegyek árfolyamában.Az Mögöttes Index állománya 250 részvényből áll, amelyeket a Russell 1000® 

Index (nettó hozam) (a befektetési univerzum) egy átlátható, többtényezős 
kiválasztási eljárással választanak ki, amely négy befektetési stílustényezőt 
(minőség, érték, lendület és alacsony) alkalmaz. volatilitás).

Az Alap célkitűzéseivel és befektetési politikájával kapcsolatos további információkért 
tekintse meg a Franklin LibertyShares ICAV aktuális tájékoztatójának és az Alap 
mellékletének „Befektetési célja és stratégia” című részét.

Az Mögöttes Indexszel kapcsolatos további információk, beleértve annak szabályait, 
összetevőit és teljesítményét, a következő címen érhetők el
http://www.ftse.com/products/indices/libertyq.

Megértendő feltételek

Származékok:Olyan pénzügyi eszközök, amelyek jellemzői és értéke egy vagy 
több mögöttes eszköz – jellemzően értékpapírok, indexek, devizák vagy 
kamatlábak – teljesítményétől függ.

Az Alap származékos ügyleteket kizárólag hatékony portfóliókezelési célokra használhat fel.

Azokat az értékpapírokat, amelyekbe az alap befektet, elsősorban az ÁÉKBV 
Szabályzatban meghatározott korlátoknak megfelelően világszerte elismert piacokon 
jegyzik vagy kereskednek.

Nagytőkésített állomány:A nagy piaci kapitalizációjú társaságok 
állománya általában halmozottan a hazai részvénypiac kapitalizációjának 
felső 70%-át teszi ki.

Előfordulhat, hogy ez az alap nem megfelelő azon befektetők számára, akik ki akarják vonni az alapjukat Középtőkésített részvény:A hazai részvénypiac következő 20%-át általában 
a nagytőkésítés alatti piaci kapitalizációjú társaságok állománya 
halmozottan teszi ki.

Kockázat és jutalom profil
Az ilyen eszközök történelmileg ki voltak téve ármozgásoknak olyan 
tényezők miatt, mint az általános tőzsdei volatilitás, a pénzügyi kilátások 
változásai vagy a devizapiacok ingadozásai. Ennek eredményeként az Alap 
teljesítménye viszonylag rövid időn belül jelentősen ingadozhat.
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A lényegesen releváns kockázatok, amelyeket a mutató nem rögzít megfelelően:
Alacsonyabb kockázat

Potenciálisan alacsonyabb jutalmak

Magasabb kockázat

Potenciálisan magasabb jutalmak Partnerkockázat:annak kockázata, hogy a pénzügyi intézmények vagy ügynökök 
(amikor a pénzügyi szerződések szerződő feleként szolgálnak) nem teljesítik 
kötelezettségeiket, akár fizetésképtelenség, csőd vagy egyéb okok miatt.Mit jelent ez a mutató és mik a határai?

Ez a mutató arra szolgál, hogy a múltbeli viselkedés alapján mérje 
meg ennek a részvényosztálynak az árfolyammozgását.

Származékos eszközök kockázata:az instrumentumban bekövetkezett veszteség kockázata, 
ha az alapul szolgáló befektetés értékének csekély változása nagyobb hatással lehet az ilyen 
instrumentum értékére. A származékos ügyletek további likviditási, hitel- és partnerkockázatot 
jelenthetnek.Előfordulhat, hogy a múltbeli adatok nem adnak megbízható jelzést az Alap jövőbeni 

kockázati profiljáról. A megjelenített kategória nem garantáltan változatlan marad, és 
idővel változhat. Indexhez kapcsolódó kockázat: annak kockázata, hogy az Alap által követni kívánt Index 

létrehozása során alkalmazott kvantitatív technikák nem hozzák meg a kívánt eredményt, vagy 
hogy az Alap portfóliója eltér az Index összetételétől vagy teljesítményétől.A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentességet.

Mivel a részvényosztály nem rendelkezik elegendő múltbeli adattal, ehelyett 
reprezentatív portfóliómodell vagy benchmark alapján szimulált adatokat 
használtak.

Másodlagos piaci kereskedési kockázat:annak kockázata, hogy a másodlagos piacon 
vásárolt részvények általában nem adhatók vissza közvetlenül az Alapnak, és ezért a 
befektetők a részvények vásárlásakor a részvényenkénti NAV-nál többet fizethetnek, vagy a 
részvények eladásakor az aktuális Részvényre jutó nettó értéknél kevesebbet kaphatnak.

Miért tartozik az Alap ebbe a speciális kategóriába?

Az Alap nyomon kívánja követni a Russell 1000® indexből (nettó hozam) 
kiválasztott 250 részvényből álló Mögöttes index teljesítményét.

Az erre az alapra vonatkozó kockázatok teljes körű ismertetését a Franklin 
LibertyShares ICAV jelenlegi tájékoztatójának „Kockázati szempontok” című 
szakaszában találja.
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Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF

Díjak
Az Ön által fizetett díjak az Alap működési költségeinek fedezésére szolgálnak, 
beleértve a marketing és terjesztés költségeit is. Ezek a díjak csökkentik 
befektetésének potenciális növekedését.

* Nem kell belépési vagy visszaváltási díjat fizetni, ha a befektetők másodlagos piacon 
kereskednek részvényekkel – azaz amikor a részvényeket tőzsdén vásárolják és adják el. 
Ilyen esetekben a befektetők fizethetik a brókerük által felszámított díjakat. Az Alappal 
közvetlenül foglalkozó felhatalmazott Résztvevők legfeljebb 3%-os belépési díjat és 
legfeljebb 2%-os kilépési díjat fizethetnek. A feltüntetett belépési és visszaváltási díjak 
maximális összegek: bizonyos esetekben kevesebbet is fizethet. További információért 
forduljon pénzügyi tanácsadójához.

A befektetés előtt vagy után felszámított egyszeri díjak

Belépődíj Nem alkalmazható*

Kilépési díj Nem alkalmazható* A folyó költségek a 2021. december 31-ével végződő év költségein 
alapulnak. Ez a szám évről évre változhat.Ez a maximum, amit a befektetés előtt ki lehet venni a pénzéből.
A díjakkal kapcsolatos részletes információkért tekintse meg a Franklin 
LibertyShares ICAV aktuális tájékoztatójának és az Alap mellékletének „Díjak és 
költségek” című részét.

Az alapból egy éven keresztül levont díjak

Folyamatos díjak 0,25%

Az alapból bizonyos meghatározott feltételek mellett levont díjak

Teljesítménydíj Nem alkalmazható

Múltbeli teljesítmény

2A múltbeli teljesítmény nem iránymutató a jövőbeli teljesítményhez.

2Az itt látható múltbeli teljesítmény tartalmazza az összes folyó díjat.

2A múltbeli teljesítményt a jelenlegi részvényosztály pénznemében számítják ki.

2Az alap 2017-ben indult.

2Linked Franklin US Equity Index – NR: a bemutatott benchmark teljesítmény
a LibertyQ US Large Cap Equity Index-NR az alap kezdetétől 2022.02.28-ig 
és Linked Franklin US Equity Index – NR 2022.03.01-től napjainkig.

Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF osztály SINGLCLASS 
Linked Franklin US Equity Index – NR
Russell 1000 Index-NR

Gyakorlati információk

2A Franklin LibertyShares ICAV letéteményese a State Street Custodial
Services (Ireland) Limited.

2A Franklin Templeton International Services S.à rl kizárólagos felelősséget vállalhat
a jelen dokumentumban szereplő, félrevezető, pontatlan vagy az 
Alap tájékoztatójának megfelelő részeivel össze nem egyeztethető 
állítás alapján.2Az Alapról további információkat, másolatokat kaphat

tájékoztatója, kiegészítése és legfrissebb éves és féléves jelentései a honlapról
www.franklintempleton.comvagy ingyenesen az Adminisztrátortól (State Street 
Fund Services (Ireland) Limited), 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írország, 
vagy az Ön pénzügyi tanácsadójától. Ezek a dokumentumok angolul és bizonyos 
más nyelveken is elérhetők.

2A jelen Alap a Franklin LibertyShares ICAV részalapja. Az
A tájékoztató és az éves és féléves jelentések a Franklin LibertyShares ICAV valamennyi 
részalapjára vonatkoznak. A Franklin LibertyShares ICAV minden alapja elkülönített 
eszközökkel és kötelezettségekkel rendelkezik. Ennek eredményeként az egyes alapok 
egymástól függetlenül működnek.

2Az Alappal kapcsolatos legfrissebb nettó eszközérték és egyéb gyakorlati információk az
beszerezhető: Administrator, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 
78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írország vagy 
www.franklintempleton.com

2Nem cserélhet részvényeket a Franklin másik részalapjával
LibertyShares ICAV.

2A vezetőség aktuális javadalmazási politikájának részletei
társaság, beleértve, de nem kizárólagosan, a javadalmazás és juttatások 
kiszámításának leírását, a díjazás és juttatások odaítéléséért felelős személyek 
személyazonosságát, beleértve a javadalmazási bizottság összetételét, 
elérhető a következő címen:www.franklintempleton.lupapíralapú másolat 
pedig ingyenesen beszerezhető.

2Az indikatív nettó eszközérték a fő piaci adatszolgáltatónál jelenik meg
terminálok.

2Felhívjuk figyelmét, hogy az ír adózási rendszer hatással lehet Önre
személyi adó pozíció. Mielőtt befektetésről döntene, forduljon pénzügyi vagy 
adótanácsadójához.

2Az FTSE honlapja (www.ftserussell.com)részletesebb információkat tartalmaz
az Indexről.

Ez az alap Írországban engedélyezett, és az Írországi Központi Bank szabályozza. A Franklin Templeton International Services S.à rl a Luxemburgi 
Nagyhercegségben engedélyezett, és a Commission de Surveillance du Secteur Financier szabályozza.
Ez a kiemelt befektetői információ 2022.03.01-én pontos.
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