
Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vam ponuja ključne informacije za vlagatelje o tem skladu. Ni tržno gradivo. Te informacije 
zahteva zakon, da vam pomagajo razumeti naravo in tveganja vlaganja v ta sklad. Svetujemo vam, da ga 
preberete, da se boste lahko informirano odločili, ali boste vlagali.

Franklin LibertyQ US Equity KNPVP ETF
Razred SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0P08 •Podsklad Franklin LibertyShares ICAV Družba 
za upravljanje je Franklin Templeton International Services S.à rl

Cilji in naložbena politika
Sklad vlaga v delnice velike in srednje kapitalizacije v ZDA. Sklad želi čim bolj 
natančno spremljati uspešnost povezanega Franklinovega indeksa lastniškega 
kapitala ZDA (neto donos) (»osnovni indeks«), ne glede na to, ali se raven 
osnovnega indeksa dvigne. ali pade.

denarja v petih (5) letih.

Delnice sklada kotirajo in se s katerimi se trguje na eni ali več borzah. V normalnih 
okoliščinah lahko samo pooblaščeni udeleženci (npr. izbrane finančne institucije) 
poslujejo z delnicami neposredno s skladom. Drugi vlagatelji lahko dnevno 
poslujejo z delnicami prek posrednika na borzah, na katerih se z delnicami trguje.Sklad se upravlja pasivno, njegov cilj pa je ponoviti osnovni indeks tako, da vse 

svoje vrednostne papirje drži v podobnem sorazmerju z njihovo težo v osnovnem 
indeksu.

Pri akumulacijskih delnicah se prihodki iz naložb reinvestirajo v sklad in se 
odražajo v ceni delnic.Imetja osnovnega indeksa obsegajo 250 delnic, ki so izbrane iz indeksa Russell 

1000® (neto donos) (naložbeno vesolje) z uporabo preglednega večfaktorskega 
izbirnega postopka, ki uporablja štiri dejavnike naložbenega sloga (kakovost, 
vrednost, zagon in nizka vrednost). volatilnost).

Za dodatne informacije o ciljih in naložbeni politiki sklada glejte razdelek 
»Naložbeni cilj in strategija« trenutnega prospekta Franklin LibertyShares 
ICAV in dodatka k skladu.

Dodatne informacije v zvezi z osnovnim indeksom, vključno z njegovimi pravili, 
komponentami in uspešnostjo, so na voljo na
http://www.ftse.com/products/indices/libertyq.

Pogoji, ki jih je treba razumeti

Odvod:Finančni instrumenti, katerih značilnosti in vrednost sta odvisni od 
uspešnosti enega ali več osnovnih sredstev, običajno vrednostnih papirjev, 
indeksov, valut ali obrestnih mer.

Sklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente samo za namene učinkovitega upravljanja 
portfelja.

Vrednostni papirji, v katere sklad vlaga, bodo primarno kotirani ali z njimi trguje 
na priznanih trgih po vsem svetu v skladu z omejitvami, določenimi v uredbah o 
KNPVP.

Delnice velikega kapitala:delnice podjetij z veliko tržno kapitalizacijo, ki 
na splošno predstavljajo akumulativno največjih 70 % kapitalizacije 
domačega borznega trga.

Ta sklad morda ni primeren za vlagatelje, ki nameravajo svoje umakniti Delnica srednjega kapitala:delnice podjetij s tržno kapitalizacijo, ki na 
splošno predstavljajo akumulativno naslednjih 20 % kapitalizacije domačega 
borznega trga pod delnico velike kapitalizacije.

Profil tveganj in nagrad
Takšna sredstva so bila v preteklosti izpostavljena gibanju cen zaradi 
dejavnikov, kot so splošna nestanovitnost borznega trga, spremembe 
finančnih obetov ali nihanja na valutnih trgih. Posledično lahko uspešnost 
sklada v relativno kratkih časovnih obdobjih znatno niha.
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Bistveno pomembna tveganja, ki jih kazalnik ne zajame ustrezno:
Nižje tveganje

Potencialno nižje nagrade
Večje tveganje

Potencialno višje nagrade Tveganje nasprotne stranke:tveganje neizpolnjevanja obveznosti finančnih 
institucij ali zastopnikov (če delujejo kot nasprotna stranka finančnih pogodb) 
zaradi insolventnosti, stečaja ali drugih vzrokov.Kaj pomeni ta kazalnik in kakšne so njegove meje?

Ta kazalnik je zasnovan tako, da vam zagotovi merilo gibanja cene 
tega razreda delnic na podlagi preteklega vedenja.

Tveganje izvedenih instrumentov:tveganje izgube pri instrumentu, kjer lahko majhna 
sprememba vrednosti osnovne naložbe vpliva na vrednost takega instrumenta večji. 
Izvedeni finančni instrumenti lahko vključujejo dodatna likvidnostna, kreditna tveganja 
in tveganja nasprotne stranke.Zgodovinski podatki morda niso zanesljiv pokazatelj prihodnjega profila tveganja sklada. 

Za prikazano kategorijo ne jamčimo, da bo ostala nespremenjena in se lahko sčasoma 
spremeni. Tveganje, povezano z indeksom: tveganje, da kvantitativne tehnike, ki se 

uporabljajo pri oblikovanju indeksa, ki mu sklad želi slediti, ne prinese želenega 
rezultata ali da portfelj sklada odstopa od njegove sestave ali uspešnosti indeksa.Najnižja kategorija ne pomeni brez tveganja.

Ker razred delnic nima na voljo zadostnih preteklih podatkov, so bili namesto tega uporabljeni 
simulirani podatki na podlagi reprezentativnega portfeljskega modela ali primerjalne 
vrednosti.

Tveganje trgovanja na sekundarnem trgu:tveganje, da delnic, kupljenih 
na sekundarnem trgu, običajno ni mogoče prodati neposredno nazaj skladu 
in da lahko vlagatelji zato pri nakupu delnic plačajo več od ČVS na delnico ali 
pri prodaji delnic prejmejo manj kot trenutna ČVS na delnico.

Zakaj je sklad v tej posebni kategoriji?

Sklad namerava spremljati uspešnost osnovnega indeksa, ki ga sestavlja 
250 delnic, ki so bile izbrane iz indeksa Russell 1000® (neto donos).

Za popolno razpravo o vseh tveganjih, ki veljajo za ta sklad, glejte razdelek 
»Presoja tveganj« trenutnega prospekta Franklin LibertyShares ICAV.
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Stroški
Stroški, ki jih plačate, se uporabljajo za plačilo stroškov delovanja sklada, 
vključno s stroški njegovega trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšujejo 
potencialno rast vaše naložbe.

* Vstopni ali izstopni stroški se ne plačujejo, če vlagatelji poslujejo z delnicami na 
sekundarnem trgu – tj. kjer se delnice kupujejo in prodajajo na borzi. V takih 
primerih lahko vlagatelji plačajo provizije, ki jih zaračuna njihov posrednik. 
Pooblaščeni udeleženci, ki poslujejo neposredno s skladom, lahko plačajo vstopno 
pristojbino do največ 3 % in izstopno pristojbino do največ 2 %. Prikazani vstopni in 
izstopni stroški so najvišji zneski: v nekaterih primerih lahko plačate manj. Za več 
informacij se obrnite na svojega finančnega svetovalca.

Enkratni stroški pred ali po vlaganju

Vstopnina Se ne uporablja*

Izstopno polnjenje Se ne uporablja* Tekoči stroški temeljijo na odhodkih za leto, ki se konča 31. decembra 
2021. Ta številka se lahko iz leta v leto razlikuje.To je maksimum, ki ga lahko vzamete iz vašega denarja, preden ga 

vložite. Za podrobne informacije o stroških glejte razdelek »Pristojbine in stroški« 
trenutnega prospekta Franklin LibertyShares ICAV in dodatka k skladu.Stroški, vzeti iz sklada več kot eno leto

Trenutni stroški 0,25 %

Stroški, vzeti iz sklada pod določenimi posebnimi pogoji
Pristojbina za uspešnost Se ne uporablja

Pretekla uspešnost

2Pretekla uspešnost ni vodilo za prihodnjo uspešnost.

2Tukaj prikazana pretekla uspešnost vključuje vse tekoče stroške.

2Pretekla uspešnost se izračuna v valuti sedanjega razreda delnic.

2Sklad je bil ustanovljen leta 2017.

2Povezani Franklinov ameriški delniški indeks – NR: prikazana primerjalna uspešnost
je LibertyQ US Large Cap Equity Index-NR od ustanovitve sklada do 
28/02/2022 in Linked Franklin US Equity Index – NR od 01/03/2022 do 
danes.

Franklin LibertyQ US Equity KNPVP Razred ETF SINGLCLASS 
Povezani Franklin US Equity Index – NR
Russell 1000 Indeks-NR

Praktične informacije
2Depozitar Franklin LibertyShares ICAV je State Street Custodial

Services (Ireland) Limited.
2Franklin Templeton International Services S.à rl je lahko izključno odgovoren

na podlagi katere koli izjave v tem dokumentu, ki je zavajajoča, 
netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta sklada.

2Dodatne informacije o Skladu, njegove kopije
prospekt, priloga in njena zadnja letna in polletna poročila s spletne strani
www.franklintempleton.comali brezplačno pri upravitelju, State Street Fund 
Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irska ali 
vašem finančnem svetovalcu. Ti dokumenti so na voljo v angleščini in 
nekaterih drugih jezikih.

2Sedanji sklad je podsklad Franklin LibertyShares ICAV. The
prospekt ter letna in polletna poročila se nanašajo na vse podsklade 
Franklin LibertyShares ICAV. Vsi skladi Franklin LibertyShares ICAV imajo 
ločena sredstva in obveznosti. Posledično vsak sklad deluje neodvisno 
drug od drugega.

2Najnovejša čista vrednost sredstev in druge praktične informacije o skladu so
na voljo pri administratorju, State Street Fund Services (Ireland) 
Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irska ali 
www.franklintempleton.com

2Delnic ne smete zamenjati z drugim podskladom Franklina
LibertyShares ICAV.

2Podrobnosti o ažurni politiki prejemkov uprave
podjetje, vključno z, vendar ne omejeno na, opisom, kako se izračunajo 
prejemki in ugodnosti, identiteto oseb, odgovornih za dodelitev 
prejemkov in ugodnosti, vključno s sestavo komisije za prejemke, so na 
voljo nawww.franklintempleton.lupapirnati izvod pa je mogoče dobiti 
brezplačno.

2Okvirna čista vrednost sredstev je prikazana na glavnem prodajalcu tržnih podatkov
terminali.

2Upoštevajte, da lahko irski davčni režim vpliva na vašo
osebni davčni položaj. Preden se odločite za naložbo, se posvetujte s svojim finančnim ali 
davčnim svetovalcem.

2Spletno mesto FTSE (www.ftserussell.com)vsebuje podrobnejše informacije
o Indeksu.

Ta sklad je pooblaščen na Irskem in ga ureja Centralna banka Irske. Franklin Templeton International Services S.à rl je pooblaščen v Velikem vojvodstvu 
Luksemburg in ga ureja Komisija de Surveillance du Secteur Financier.
Ti ključni podatki za vlagatelje so točni na dan 01/03/2022.
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