
Kľúčové informácie pre investorov
Tento dokument poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Informácie
zákon vyžaduje, aby vám pomohol pochopiť podstatu a riziká investovania do tohto fondu. Odporúča sa prečítať si ju
aby ste sa mohli informovane rozhodnúť, či investovať.

Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF
Trieda SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0P08 • 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 USA Tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú svoj výber vybrať
sa snaží sledovať výkonnosť LibertyQ US Large Cap Equity Index peniaze do piatich (5) rokov.
(Čistý výnos) („Podkladový index“) čo najtesnejšie, bez ohľadu na to Akcie Fondu sú kótované a obchodované na jednej alebo viacerých burzách cenných papierov. V
či úroveň podkladového indexu stúpa alebo klesá. za normálnych okolností iba oprávnení účastníci (napr. vyberte finančný
Fond je pasívne riadený a jeho cieľom je replikovať Podkladový index o inštitúcie) môžu obchodovať s akciami priamo s fondom. Môžu obchodovať iní investori
a) drží všetky svoje cenné papiere v podobnom pomere k ich váhe v v akciách denne prostredníctvom makléra na burze (burzách), na ktorej sú akcie
Podkladový index. obchodované.

Podiely podkladového indexu zahŕňajú 250 akcií, ktoré sú vybrané Ďalšie informácie o cieľoch a investičnej politike fondu nájdete na
z indexu Russell 1000® (čistá návratnosť) (investičný vesmír) pomocou a pozrite si časť „Investičné ciele a stratégia“ tohto dokumentu
transparentný viacfaktorový výberový proces, ktorý uplatňuje štyri investičné štýly prospekt spoločnosti Franklin LibertyShares ICAV a dodatok k fondu.
faktory (kvalita, hodnota, hybnosť a nízka volatilita).

Podmienky, ktorým musíte rozumieť

Ďalšie informácie týkajúce sa podkladového indexu vrátane jeho pravidiel Veľkokapitalizačné akcie: zásoby spoločností s veľkým trhom
komponenty a výkon, je k dispozícii na kapitalizácia všeobecne predstavuje kumulatívne najlepších 70% z
http://www.ftse.com/products/indices/libertyq. kapitalizácia domáceho akciového trhu.
Fond môže používať deriváty na účely efektívnej správy portfólia Zásoba so strednou kapitalizáciou: zásoby spoločností s trhovou kapitalizáciou
iba. vo všeobecnosti kumulatívne predstavuje ďalších 20% kapitalizácie a
Cenné papiere, do ktorých fond investuje, budú primárne kótované alebo obchodované s nimi domáci trh s akciami nižší ako veľkokapitalizačný.
uznané trhy globálne v súlade s obmedzeniami stanovenými v PKIPCP Deriváty: Finančné nástroje, od ktorých charakteristík a hodnoty závisí
Nariadenia. výkonnosť jedného alebo viacerých podkladových aktív, zvyčajne cenných papierov, indexov,
V prípade akumulačných akcií sa výnosy z investícií reinvestujú do fondu meny alebo úrokové sadzby.
a odráža sa na cene akcií.

Profil rizika a výnosov
Takéto aktíva boli historicky predmetom cenových pohybov kvôli nim
faktory ako všeobecná volatilita na trhoch s akciami, zmeny finančného výhľadu alebo1 2 3 4 5 6 7 fluktuácie na menových trhoch. Výsledkom je, že výkonnosť fondu môže
v relatívne krátkych časových obdobiach výrazne kolíše.
Riziká vecne relevantné, ktoré indikátor primerane nezachytáva:

Nižšie riziko Vyššie riziko Riziko protistrany: riziko zlyhania finančných inštitúcií alebo agentov (keď
Potenciálne nižšie odmeny Potenciálne vyššie odmeny ako zmluvná strana finančných zmlúv) na plnenie svojich záväzkov,

či už z dôvodu platobnej neschopnosti, bankrotu alebo iných príčin.Čo znamená tento indikátor a aké sú jeho limity?
Riziko odvodených nástrojov: riziko straty nástroja, ak je malýTento ukazovateľ je navrhnutý tak, aby vám poskytol určitú mieru cenového pohybu zmena hodnoty podkladovej investície môže mať väčší dopad natejto triedy akcií na základe historického správania. hodnota takéhoto nástroja. Deriváty môžu zahŕňať ďalšiu likviditu, úver

Historické údaje nemusia byť spoľahlivým údajom o budúcom rizikovom profile poisťovne a riziká protistrany.
Fond. Nie je zaručené, že uvedená kategória zostane nezmenená a môže

Riziko spojené s indexom: riziko, že kvantitatívne techniky použité pri vytváraníposun v čase.
Index, ktorý sa fond snaží sledovať, neprináša zamýšľaný výsledok ani to, že

Najnižšia kategória neznamená bez rizika. portfólio fondu sa odchyľuje od zloženia alebo výkonnosti indexu.
Pretože trieda podielov nemá k dispozícii dostatočné množstvo historických údajov, simulované údaje Riziko obchodovania na sekundárnom trhu: riziko, že akcie kúpené na
na základe reprezentatívneho modelu portfólia alebo referenčnej hodnoty sekundárny trh sa obvykle nedá predať priamo späť do fondu a to
namiesto toho. preto môžu investori pri nákupe akcií platiť viac ako NAV za akciu

alebo pri predaji akcií môže dostať menej ako je súčasná NAV na akciu.Prečo je fond v tejto konkrétnej kategórii?
Úplnú diskusiu o všetkých rizikách, ktoré sa vzťahujú na tento fond, nájdete na internetovej stránkeFond plánuje sledovať výkonnosť podkladového indexu, ktorý je
Časť „Úvahy o riziku“ súčasného prospektu spoločnosti Franklinskladajúci sa z 250 akcií, ktoré boli vybrané z Russell 1000®
LibertyShares ICAV.Index (čistá návratnosť).
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Poplatky
Poplatky, ktoré platíte, sa používajú na úhradu nákladov na správu fondu vrátane *Ak investori obchodujú s akciami v EÚ, neplatia sa žiadne vstupné ani výstupné poplatky
náklady na marketing a jeho distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciál sekundárny trh - tj kde sa akcie nakupujú a predávajú za akcie
rast vašej investície. výmena. V takýchto prípadoch môžu investori platiť poplatky, ktoré im účtuje sprostredkovateľ.

Oprávnení účastníci jednajúci priamo s fondom môžu zaplatiť vstupný poplatok
Jednorazové poplatky účtované pred alebo po investovaní do maximálnej výšky 3% a výstupného poplatku do maximálnej výšky 2%.

Vstupné Nepoužiteľné* Zobrazené vstupné a výstupné poplatky sú maximálnymi sumami: v službe môžete platiť menej
niektoré prípady. Ďalšie informácie získate u finančného poradcu.

Výstupný poplatok Nepoužiteľné*
Podrobné informácie o poplatkoch nájdete v časti „Poplatky a
Časť „Výdavky“ súčasného prospektu spoločnosti Franklin LibertyShares ICAVToto je maximum, ktoré môže byť z vašich peňazí odobraté skôr, ako budú
a dodatok k fondu.investované.

Poplatky hradené z fondu viac ako rok

Priebežné poplatky 0,25%

Poplatky hradené z fondu za určitých špecifických podmienok

Výkonnostný poplatok Nepoužiteľné

Minulé predstavenie
40,0%

· Minulá výkonnosť nie je návodom do budúcnosti30.7
28.2 28.1 výkon.

20.3 · Minulý výkon, ktorý je tu zobrazený, zahŕňa všetky
20,0% priebežné poplatky.

10.2 10.0 · Minulá výkonnosť sa počíta v mene
súčasná trieda akcií.

· Fond bol založený v roku 2017.0,0%
2.4 2.4

5.3
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Praktické informácie

· Depozitárom spoločnosti Franklin LibertyShares ICAV je State Street Custodial na základe každého vyhlásenia uvedeného v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce,
Services (Ireland) Limited. - nepresné alebo nekonzistentné s príslušnými časťami prospektu

Fond.· Môžete získať ďalšie informácie o fonde, kópie jeho prospektu,
dodatok a jeho posledné výročné a polročné správy z · Tento fond je podfondom spoločnosti Franklin LibertyShares ICAV. The
webovú stránku www.franklintempleton.com alebo bezplatne od správcu, prospekt a výročné a polročné správy sa týkajú všetkých podfondov
State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Franklin LibertyShares ICAV. Všetky fondy spoločnosti Franklin LibertyShares ICAV
Dublin 2, Írsko alebo váš finančný poradca. Tieto dokumenty sú každý mať oddelené aktíva a pasíva. Vďaka tomu sa prevádzkuje každý fond
k dispozícii v angličtine a niektorých ďalších jazykoch. nezávisle od seba.

· Najnovšia čistá hodnota aktív a ďalšie praktické informácie o fonde sú · Nesmiete vymeniť akcie s iným podfondom Franklin
k dispozícii od správcu, State Street Fund Services (Írsko) LibertyShares ICAV.
Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írsko alebo · Podrobnosti o aktuálnej politike odmeňovania manažmentu
www.franklintempleton.com. spoločnosť, okrem iného vrátane popisu spôsobu odmeňovania a

· Orientačná čistá hodnota aktív sa zobrazuje u významného dodávateľa trhových údajov sa počítajú dávky, totožnosť osôb zodpovedných za udelenie
terminály. odmena a výhody vrátane zloženia odmeny

sú k dispozícii na www.franklintempleton.lu a papierovú kópiu· Upozorňujeme, že írsky daňový režim môže mať na vás dopad
získať zadarmo.osobná daňová pozícia. Predtým sa obráťte na svojho finančného alebo daňového poradcu

rozhodovanie o investovaní. · Web FTSE (www.ftserussell.com) obsahuje podrobnejšie informácie
o indexe.· Spoločnosť Franklin Templeton International Services S.à rl môže niesť zodpovednosť iba dňa

Tento fond je schválený v Írsku a je regulovaný Írskou centrálnou bankou.
Spoločnosť Franklin Templeton International Services S.à rl má povolenie v Luxemburskom veľkovojvodstve a je regulovaná Komisiou pre dohľad nad finančným sektorom.
Tieto kľúčové informácie pre investorov sú presné k 19/02/2021.
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