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ERBJUDANDE
om separata andelsklasser utan parivärde i Franklin Templeton Investment Funds (”Bolaget”), var och en knuten till
en av följande delfonder (”fonderna”) i Bolaget, till den publicerade teckningskursen för andelarna i berörd fond:
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Franklin Biotechnology Discovery Fund
Franklin Disruptive Commerce Fund
Franklin Diversified Balanced Fund
Franklin Diversified Conservative Fund
Franklin Diversified Dynamic Fund
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard
Currency Fund
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard
Currency Fund
Franklin Euro Government Bond Fund
Franklin Euro High Yield Fund
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
Franklin European Corporate Bond Fund
Franklin European Social Leaders Bond Fund
Franklin European Total Return Fund
Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Franklin Gulf Wealth Bond Fund (tidigare kallad
Franklin GCC Bond Fund)
Franklin Genomic Advancements Fund
Franklin Global Aggregate Bond Fund
Franklin Global Convertible Securities Fund
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund
Franklin Global Fundamental Strategies Fund
Franklin Global Green Bond Fund
Franklin Global Growth Fund (tidigare kallad
Franklin World Perspectives Fund)
Franklin Global Income Fund
Franklin Global Managed Income Fund
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Franklin Global Real Estate Fund
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Franklin High Yield Fund
Franklin Income Fund
Franklin India Fund
Franklin Innovation Fund
Franklin Intelligent Machines Fund
Franklin Japan Fund
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Franklin MENA Fund
Franklin Mutual European Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Mutual U.S. Value Fund
Franklin Natural Resources Fund
Franklin NextStep Balanced Growth Fund
Franklin NextStep Conservative Fund
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund
Franklin NextStep Growth Fund
Franklin NextStep Moderate Fund
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Franklin NextStep Stable Growth Fund
Franklin Strategic Income Fund
Franklin Systematic Style Premia Fund
Franklin Technology Fund
Franklin UK Equity Income Fund
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
Franklin U.S. Government Fund
Franklin U.S. Low Duration Fund
Franklin U.S. Opportunities Fund
Templeton All China Equity Fund
Templeton Asia Equity Total Return Fund
Templeton Asian Bond Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Smaller Companies Fund
Templeton BRIC Fund
Templeton China A-Shares Fund
Templeton China Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
(tidigare kallad Templeton Emerging Markets
Balanced Fund)
Templeton Emerging Markets Fund
Templeton Emerging Markets
Local Currency Bond Fund
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund
Templeton Euroland Fund
Templeton European Dividend Fund (tidigare kallad
Franklin European Dividend Fund)
Templeton European Opportunities Fund (tidigare kallad
Franklin European Growth Fund)
Templeton European Small-Mid Cap Fund (tidigare
kallad Franklin European Small-Mid Cap Fund)
Templeton Frontier Markets Fund
Templeton Global Balanced Fund
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Climate Change Fund (tidigare kallad
Templeton Global (Euro) Fund)
Templeton Global Equity Income Fund
Templeton Global Fund
Templeton Global High Yield Fund
Templeton Global Income Fund
Templeton Global Smaller Companies Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Global Total Return II Fund
Templeton Growth (Euro) Fund
Templeton Latin America Fund
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Franklin Templeton Investment Funds – Viktig information
Om du har frågor om innehållet i detta prospekt (”prospektet”),
bör du rådfråga din bank, mäklare, advokat, revisor eller
någon annan ekonomisk rådgivare. Ingen är auktoriserad att
tillhandahålla annan information än den information som finns
i detta prospekt eller i något annat dokument som anges häri.

Bolaget
Bolaget bildades i Luxemburg enligt lagarna i Storhertigdömet
Luxemburg, som ett société anonyme (ett aktiebolag) och
kvalificerar sig som société d’investissement à capital
variable (”SICAV-bolag”).
Bolaget är registrerat i den officiella förteckningen
över företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper enligt del I i den luxemburgska lagen av den
17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar,
med ändringar vid olika tillfällen (”lagen av den 17 december
2010”). Bolaget kvalificerar sig som ett företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (”fondföretag”) enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den
13 juli 2009 med rättelser.
Bolaget har utsett Franklin Templeton International Services
S.à.r.l., aktiebolag (société à responsabilité limitée) med säte
på adressen 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg,
Storhertigdömet Luxemburg till förvaltningsbolag att
tillhandahålla investeringsförvaltning, administrations- och
marknadsföringstjänster till Bolaget med möjlighet att
delegera en del eller alla sådana tjänster till tredje parter.
Bolaget har fått tillstånd att marknadsföra andelarna i olika
europeiska länder (utöver Storhertigdömet Luxemburg):
Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland,
Finland, Frankrike, Tyskland, Gibraltar, Grekland, Ungern,
Irland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen,
Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige och
Storbritannien. Registreringen av andelar i Bolaget i dessa
jurisdiktioner kräver inte att detta prospekt eller Bolagets
värdepappersportföljer godkänns som lämpligt eller korrekt
av någon myndighet. Varje officiellt uttalande som hävdar
motsatsen är obehörigt och olagligt.
Distributionen av detta prospekt och erbjudande om köp
av andelar kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad. Varje
person som innehar detta prospekt och som önskar köpa
andelar enligt prospektet ansvarar för att ta reda på och
följa alla tillämpliga lagar och regler i relevanta jurisdiktioner.
Investerare ska även känna till det fasta belopp som
kan tas ut på transaktioner som utförs av distributörer,
lokala betalningsombud och korrespondentbanker vilka
är etablerade i vissa jurisdiktioner som till exempel Italien.
Personer som avser köpa andelar ska känna till lagkraven
för en ansökan och för tillämpliga skatter i de länder där de är
medborgare, bor eller har sin hemvist.
Bolaget är ett godkänt kollektivt investeringsbolag
enligt avsnitt 264 i lagen Financial Services Markets
Act 2000 i Storbritannien.
Detta prospekt avser fonder som inte är föremål för någon
form av reglering eller godkännande av Dubai Financial
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Services Authority (”DFSA”) och vänder sig inte till
”privatkunder”, så som definierat av DFSA (utöver allmän
distribution av fonder genom mellanhänder i enlighet med
tillämpliga lagar). DFSA har inget ansvar för att granska eller
verifiera detta prospekt eller andra dokument i anslutning till
fonderna. Därmed har inte DFSA godkänt detta prospekt eller
något annat tillhörande dokument eller vidtagit några steg för
att verifiera informationen fastställd i detta prospekt och har
inget ansvar för det. Andelserbjudandet kan vara förbehållet
begränsningar av dess återförsäljning. Blivande köpare
ska göra sin egen bedömning med tillbörlig aktsamhet av
andelarna och konsultera en behörig finansiell rådgivare om
de inte förstår innehållet i detta prospekt.
Bolaget kan ansöka om registrering av andelarna i andra
jurisdiktioner över hela världen.
Bolaget har inga förlagsbevis, ingen utlåning, upplåning
eller skuldsättning i form av växelskulder eller växelkrediter,
inteckningsrelaterade leasingåtaganden, garantier eller
andra väsentliga ansvarsförbindelser.
Bolaget är inte inregistrerat i USA enligt lagen Investment
Company Act av 1940. Bolagets andelar har inte
inregistrerats i USA enligt lagen Securities Act av 1933.
De andelar som omfattas av detta erbjudande får inte
erbjudas eller säljas vare sig direkt eller indirekt i USA eller
i något av dess territorier eller besittningar eller i områden
som är underställda amerikansk rättsförvaltningsområde eller
till medborgare eller där bosatta personer, såvida inte det
föreligger ett undantag från de registreringskrav som gäller
enligt amerikansk lag, från eventuell tillämplig förordning
eller tolkning. Personer som befinner sig (med hemvist)
i USA eller andra ”amerikanska personer” (så som definierat
från tid till annan i bestämmelse S i den amerikanska lagen
Securities Act av 1933) (gemensamt, ”amerikansk personer”)
är inte godtagbara för förvärv av andelar i Bolaget. Blivande
investerare ska uppmanas att försäkra att de inte är en
amerikansk person och att de inte ansöker om att köpa
andelar åt någon amerikansk person. I frånvaro av skriftligt
meddelande till Bolaget i vilket motsatsen hävdas och om
en potentiell investerare uppger en icke-amerikansk adress
i ansökningsformuläret avseende en investering i Bolaget
kommer detta att anses vara en försäkran och en garanti
från den investeraren att han/hon/den inte är en amerikansk
person och att den investeraren kommer att fortsätta att vara
en icke-amerikansk person såvida inte och fram till dess att
Bolaget meddelas om en förändring av personens status om
amerikansk person.
Med termen ”amerikansk person” avses en amerikansk
person enligt betydelsen i bestämmelse S i den amerikanska
lagen Securities Act av 1933, eller som det definieras av
USA:s kommission för råvaruterminshandel i detta syfte, då
definitionen av termen kan ändras vid olika tillfällen genom
lagstiftning, föreskrifter, förordningar eller rättsliga och
administrativa myndighetstolkningar.
Bolaget är inte inregistrerat i någon regional eller territoriell
jurisdiktion i Kanada. Andelar i Bolaget är inte godkända för
försäljning i någon kanadensisk jurisdiktion enligt tillämpliga
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värdepapperslagar. De andelar som omfattas av detta
erbjudande kan inte erbjudas eller säljas direkt eller indirekt
i någon regional eller territoriell jurisdiktion i Kanada eller
till eller åt några personer som har sin hemvist där, såvida
inte sådan kanadensisk invånare är, och alltid under sin
investering förblir, en ”godkänd kund” så som den termen
definieras i den kanadensiska värdepapperslagen. Blivande
investerare kan uppmanas att försäkra att de inte är en
person bosatt i Kanada och att de inte ansöker om att köpa
andelar åt någon person bosatt i Kanada. Om en investerare
bosätter sig i Kanada efter köp av andelar i Bolaget, kommer
investeraren inte att kunna köpa ytterligare andelar i Bolaget.
Yttranden i detta prospekt baseras på de lagar och den praxis
som för närvarande gäller i Storhertigdömet Luxemburg och
är föremål för ändringar i de lagarna och den praxisen.
Detta prospekt utgör inte något erbjudande eller någon
rådgivning till någon i en jurisdiktion där ett köp av andelarna
är olagligt eller där en person som lämnar ett sådant
erbjudande inte är behörig att göra det.
Andelarnas kurs och intäkter från dem kan både öka och
minska i värde. En investerare kanske inte får tillbaka
det belopp som har investerats. Investerare bör särskilt
uppmärksamma att en investering i Bolaget, enligt
definitionen nedan, kan utlösa särskilda risker, vilka beskrivs
mer ingående i avsnittet ”Risköverväganden”.
Bolagets senaste, reviderade årsrapport och oreviderade
halvårsrapport, vilka kan erhållas kostnadsfritt på begäran
från Bolagets och förvaltningsbolagets säte, utgör en
nödvändig del av detta prospekt.
Investerare som vill ha mer information om Bolaget
(inklusive metoder för hantering av reklamationer, det
tillvägagångssätt som följs vid utövandet av rösträtt i Bolaget,
policyn för orderläggning vid handel å Bolagets vägnar
med andra juridiska personer, praxis vid verkställighet samt
bestämmelser för avgifter, provisioner och icke-monetära
förmåner vad gäller Bolagets förvaltning och administration)
eller vill framställa klagomål på Bolagets verksamhet, ska
kontakta förvaltningsbolagets kundtjänst, 8A, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxemburg eller det lokala ombudet.
Bolaget och förvaltningsbolaget uppmärksammar investerarna
på att en investerare endast kan utnyttja sina rättigheter som
investerare direkt gentemot Bolaget; det gäller särskilt rätten
att delta på allmänna andelsägarstämmor om investeraren
registrerar sig i eget namn i Bolagets andelsägarregister.
Vid en investering i Bolaget via en förmedlare som investerar
i sitt eget namn i Bolaget men på investerarens vägnar, kan
det inte alltid vara möjligt för investeraren att utöva vissa
andelsägarrättigheter direkt gentemot Bolaget. Investerarna
uppmanas att skaffa sig information om sina rättigheter.
Förvaltningsbolaget agerar som Bolagets huvuddistributör
(”huvuddistributören”) och kommer även att organisera och
övervaka marknadsföring och distribution av andelarna.
Huvuddistributören kan anlita underdistributörer, förmedlare,
börsmäklare och/eller professionella investerare (som kan
vara dotterbolag till Franklin Templeton och som kan uppbära
delar av de årliga förvaltningsavgifterna, servicekostnaderna
eller liknande avgifter).
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Dessutom har förvaltningsbolaget beslutat, när så krävs enligt
gällande lag, förordning och/eller skattelag tillämplig i vissa
länder där Bolagets andelar säljs eller kommer att säljas, att
skyldigheten att organisera och övervaka marknadsföring
och distribution av andelar, eller enbart distributionen av
andelar, för närvarande för hela världen är anförtrodd åt
huvuddistributören men kan tilldelas andra juridiska personer
(vilka kan vara dotterbolag till Franklin Templeton) vilka utses
direkt av förvaltningsbolaget vid olika tillfällen.
Enligt bestämmelserna i gällande avtal med förvaltningsbolaget, kan sådana andra parter i sin tur anlita underdistributörer, mellanhänder, förmedlare, börsmäklare och/eller professionella investerare (som kan vara dotterbolag till Franklin
Templeton). Oavsett ovanstående kommer förvaltningsbolaget även att övervaka utnämning av och verksamhet hos
underdistributörer, mellanhänder, förmedlare, börsmäklare
och/eller professionella investerare som en del av dess verksamhet som huvuddistributör.
Distributörer, underdistributörer, förmedlare och mäklare/
handlare som är delaktiga i marknadsföring och distribution
av andelar ska följa och upprätthålla alla villkor i det här
prospektet inklusive, i tillämpliga fall, villkoren i tvingande
bestämmelser i Luxemburgs lagar och förordningar vilka
rör distributionen av andelarna. De ska även följa villkoren
i lagar och förordningar till gäller dem i det land där deras
verksamhet äger rum, särskilt inklusive tillämpliga krav för
att identifiera och lära känna kunderna. De får inte handla
på något sätt som kan skada eller besvära Bolaget och/eller
förvaltningsbolaget särskilt genom att utsätta Bolaget och/eller
förvaltningsbolaget för myndighetsrelaterad, skattemässig
eller redovisningsrelaterad information som det annars inte
skulle varit föremål för. De får inte uppträda som ombud
för Bolaget.
I förtydligande syfte kommer inte investerare, som köper
andelar eller investerar via dessa andra parter (eller via
underdistributörer, mellanhänder, börsmäklare/börshandlare
och/eller professionella investerare som utsetts av dessa
andra parter) att debiteras ytterligare avgifter och kostnader
av Bolaget eller förvaltningsbolaget.
När så är tillämpligt ska alla referenser i detta prospekt som
rör huvuddistributören därför även tolkas som referenser till
dessa andra parter som utsetts av förvaltningsbolaget.
Bolagets styrelse, vars medlemmars namn framgår i avsnittet
”Administrativ information”, är ansvariga för den information
som finns i detta prospekt. Såvitt styrelsen vet och känner till
(som har vidtagit all rimlig omsorg för att se till att så är fallet),
innehåller informationen i detta prospekt fakta. Ingenting
som sannolikt kan påverka betydelsen av informationen
utelämnas. Styrelsen påtar sig ansvaret i enlighet med detta.

Styrelsens befogenheter
Styrelsen är ansvarig för Bolagets förvaltning och
administration och har delegerat den dagliga förvaltningen
och administrationen till förvaltningsbolaget i enlighet med
bolagsordningen och förvaltningsavtalet.
Styrelsen ansvarar för de övergripande investeringsprinciperna, investeringsmålen samt för förvaltningen av Bolaget
och dess fonder. Styrelsen kan godkänna lanseringen av
franklintempleton.lu

ytterligare fonder i framtiden med olika investeringsmål, enligt
de ändringar som införs i detta prospekt.

Andelar som säljs eller emitteras i olika fonder, klasser och
valutor beskrivs mer ingående i avsnittet ”Andelsklasser”.

Styrelsen kan besluta att i en fond sälja eller emittera de
befintliga andelsklasserna, vars villkor tas upp mer ingående
i avsnitten ”Andelsklasser” och ”Förvaltningsavgifter”,
inklusive alternativa valutaklasser, säkrade andelsklasser
samt andelsklasser med olika utdelningsprinciper.
Investerarna kommer att informeras om emission av andelar
vid publiceringen av substansvärdet per andel i sådan
andelsklass enligt vad som anges i avsnittet ”Publicering
av andelskurser”.

Tillgångarna i varje fond är endast avsedda för att tillgodose
andelsägares och fordringsägares rättigheter vilka har
skapats i samband med bildande, drift eller avveckling av den
fonden. Vad gäller förhållandet mellan andelsägare, kommer
varje fond att anses utgöra en separat juridisk person.

Om andelarnas totala värde i en fond någon gång understiger
50 miljoner US-dollar eller motsvarande värde i den berörda
fondens valuta, eller om en förändring av den ekonomiska
eller politiska situationen för berörd fond skulle berättiga
en sådan avveckling eller om det krävs på grund av
andelsägarnas intresse i berörd fond, kan styrelsen besluta
att lösa in alla utestående andelar i den fonden. Meddelande
om sådan inlösen kommer att skickas till de registrerade
investerarna brevledes.
Den kurs till vilken andelarna kommer att lösas in, kommer att
baseras på fondens substansvärde per andel vilket fastställs
vid försäljning av alla tillgångar i den fonden. Mer information
finns i bilaga D.
Styrelsen förbehåller sig rätten att när som helst utan
meddelande avsluta emission och försäljning av andelar
enligt detta prospekt.
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Fastställande av andelskurser i varje fond kan suspenderas
under en period då handel på tillämplig fondbörs till viss
del är begränsad eller när andra angivna omständigheter
föreligger, vilka gör det opraktiskt att sälja eller värdera
några av Bolagets investeringar (se bilaga D). Inga andelar
kan emitteras, lösas in eller bytas under en period då en
fond är suspenderad. Ett meddelande publiceras, om det
är tillämpligt, i de dagstidningar som styrelsen och/eller
förvaltningsbolaget kan besluta om vid olika tillfällen.
Distributionen av detta prospekt i vissa jurisdiktioner kan
kräva att prospektet översätts till de språk som anges av
myndigheterna i dessa jurisdiktioner. I fall när det råder
bristande överensstämmelse mellan prospektets översättning
och den engelska versionen, ska den engelska versionen
gälla.
Prospektet ska hållas uppdaterat och ska finnas tillgänglig
på webbplatsen www.franklintempleton.lu, och kan finnas
tillgängligt för distributörer på webbplatsen för Franklin
Templetons distributörer och kan erhållas kostnadsfritt och
på begäran hos sätet för Bolaget och förvaltningsbolaget.
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Definitioner
”ABCP” tillgångssäkrade företagscertifikat
”Ackumuleringsandelar” en andel som ackumulerar
intäkter hänförliga till en andel så att det återspeglas i ett ökat
värde av den andelen
”Administrationsombud” J.P. Morgan SE, Luxembourg
Branch (rättslig efterträdare till J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A), till vilka förvaltningsbolaget har delegerat en del av
administrationsombudets tjänster i anslutning till Bolaget
”Aktiefond” en aktiefonds tillgångar är huvudsakligen
eller uteslutande investerade i eller exponerade mot aktier
emitterade av företag som är börsnoterade och omsatta
på fondbörser (aktier). Aktiefonder kan antingen investera
globalt (globala aktiefonder) eller vara koncentrerade till
särskilda länder (landsspecifika fonder), geografiska regioner
(regionala fonder) eller sektorer (sektorspecifika fonder)
”Alternativ valutaklass” en andelsklass i en annan valuta
än fondens basvaluta
”Alternativfond” tillgångarna i en alternativfond fördelas
i alternativa strategier som vanligen utgörs av investeringar
i icke-traditionella tillgångsklasser eller icke-traditionella
investeringsstrategier, däribland strategier för långa/
korta aktiepositioner, händelsestyrning, relativt värde och
global makro
”Andel” en andel i en andelsklass som ingår i Bolagets kapital
”Andelsklass” en andelsklass med en viss avgiftsstruktur,
noteringsvaluta eller någon annan specifik egenskap
”Andelsägare” person som innehar andelar i Bolaget
”Åtagandebaserad metod” en metod för att mäta
risken eller ”den globala exponeringen” som väger in
marknadsrisken hos den investeringen som innehas i en
UCITS-delfond, inklusive den risk som är knuten till finansiella
derivatinstrument som innehas genom att konvertera de
finansiella derivatinstrumenten till motsvarande innehav
i de underliggande tillgångarna för de derivaten (ibland
kallad ”fiktiv exponering”), efter avtal avseende metoder för
avräkning och säkring där marknadsvärdet på underliggande
värdepappersinnehav kan jämnas ut av andra åtaganden
som är hänförliga till samma underliggande innehav.
Global exponering med hjälp av den åtagandebaserade
metoden uttrycks som ett absolut procenttal av de totala
nettotillgångarna. Enligt luxemburgsk lag får inte den globala
exponeringen som endast är hänförlig till finansiella derivat
överstiga 100 procent av de totala nettotillgångarna, och
den totala globala exponeringen (inklusive den marknadsrisk
som är knuten till delfondernas underliggande investeringar,
vilka per definition uppgår till 100 procent av de totala
nettotillgångarna) får inte överstiga 200 procent av de
totala nettotillgångarna (exklusive de 10 procent som en
UCITS-fond kan låna temporärt för kortfristig likviditet)
”Återköpsavtal” forward-transaktioner där Bolaget
(säljaren) vid förfallodagen är skyldig att köpa tillbaka
tillgången som sålts och motparten (köparen) är skyldig att
återlämna tillgången som köpts i transaktionen
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”Återstående löptid” den tid (i dagar) som återstår till laglig
förfallodag för ett värdepapper eller en tillgång
”Avräkningsnota” se underavdelningen ”Avräkningsnota”
under avsnittet ”Allmän information till investerare”
”Bankdag” en dag på vilken banker i berörd(a) jurisdiktion(er)
vanligen är öppna för handel
”Blandfond” en blandfond (även kallad mixad fond)
investerar vanligen i mer än en typ av tillgångar, som till
exempel aktier eller skuldförbindelser (inklusive, men inte
begränsat till, obligationer). Proportionen mellan olika
tillgångar som investeras i en blandfond (tillgångsfördelningen)
kan vara fast för vissa fonder och flexibel för andra. När
tillgångsfördelningen är flexibel, kommer förvaltaren att göra
justeringar av det belopp som investerats i varje tillgångstyp
beroende på bedömningen av framtida köp av värdepapper.
Om det är förenligt med en blandfonds placeringsinriktning,
kan den vid olika tillfällen skaffa sig exponering mot endast
en typ av tillgångar beroende på marknadsmöjligheter
”Bolaget” Franklin Templeton Investment Funds
”Bolagsordning” Bolagets stiftelseurkund med ändringar
och tillägg som införs vid olika tillfällen
”Bond Connect” är ett ömsesidigt åtkomstsystem genom
vilket utländska investerare kan handla med obligationer som
erbjuds på China Interbank Bond Market (CIBM)
”Code on Unit Trust and Mutual Funds” en kod för
godkännande och underhållsregister för inhemska och
utländska fonder i Hongkong
”CPF” Central Provident Fund
”CPF-investerare” en person som köper andelar i Bolaget
genom att använda sina CPF-besparingar, enligt sådana
villkor och bestämmelser som anges i Singapore-prospektet
och villkoren och bestämmelserna som kan fastställas av
CPF-styrelsen vid olika tillfällen.
”CPF-styrelsen” Styrelsen för Central Provident Fund, ett
lagstadgat organ som bildats i Singapore och som instiftats
enligt Central Provident Fund-lagen
”CSSF” Commission de Surveillance du Secteur Financier
- Bolagets myndighets- och kontrollorgan i Luxemburg
”Dataskyddsombud” en person som utses av
förvaltningsbolaget till dataskyddsombud enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG.
”Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar” som
Förenta nationerna skapade för att tillhandahålla regelbundna
vetenskapliga bedömningar om klimatförändringar och
potentiella framtida risker, såväl som för att lägga fram
anpassnings- och begränsningsalternativ
”Distributör” en juridisk person som är vederbörligen utsedd
av förvaltningsbolaget och som agerar som huvuddistributör
för att distribuera eller organisera distributionen av andelar
Franklin Templeton Investment Funds
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”ESTR” Euro Short-Term Rate
”ETF” Exchange Traded Fund
”EU” Europeiska unionen
”Faktablad” ett faktablad med basfakta för investerare enligt
betydelsen i artikel 159 i lagen av den 17 december 2010
”FATCA” Foreign Account Tax Compliance Act (lag om skatt
på utländskt konto)
”FCM” terminskommissionär, en person eller en organisation
som utför båda följande uppgifter: 1) hemställer om eller
godkänner erbjudanden om att köpa eller sälja terminskontrakt,
optioner på terminer, utländska valutaterminskontrakt eller
swappar utanför börsen och 2) tar emot pengar eller andra
tillgångar från kunder för att stödja sådana order
”FFI” ett utländskt finansinstitut (Foreign Financial Institution)
som definieras i FATCA
”Flertillgångsfond” en flertillgångsfond (Multi Assetfond)
investerar vanligen i många olika typer av tillgångar, däribland
men inte begränsat till aktier, skuldförbindelser, kontanter,
fastigheter, råvaror etc. Proportionen i en flertillgångsfond
som är investerad i varje tillgångstyp (tillgångsfördelningen)
kan vara fast för vissa fonder och flexibel för andra. När
tillgångsfördelningen är flexibel, kommer förvaltaren att göra
justeringar av det belopp som investerats i varje tillgångstyp
beroende på bedömningen av framtida köp av värdepapper
”Fond” en särskild pool med tillgångar och skulder i Bolaget,
som huvudsakligen är åtskild genom dess specifika
placeringsinriktning och investeringsmål och som bildas vid
olika tillfällen
”Franklin Templeton” FRI och dess dotterbolag och
koncernbolag världen runt
”FRI” Franklin Resources Inc., One Franklin Parkway, San
Mateo, Kalifornien, ett holdingbolag för olika dotterbolag som,
tillsammans, kallas Franklin Templeton
”Fysiska innehavarandelar” andelar som historiskt
emitterades i icke-registrerad form av Bolaget. Äganderätten
till sådana andelar ges till innehavaren av det fysiska
andelsbeviset. Bolaget emitterar inte längre några andelar
i fysisk form
”Förordning om penningmarknadsfonder” eller
”MMFR” Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/1131 av den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder,
så som den kan ändras eller kompletteras vid olika tillfällen
”Försäljning” eller ”att sälja” när prospektet anger ”en
försäljning” av andelar eller ”hur man säljer andelar” avser
det i allmänhet inlösen av andelar
”Förvaltningsbolag” Franklin Templeton International
Services S.å r.l. eller, när det är relevant, medlemmarna
i förvaltningsbolagets styrelse
”Förvaringsinstitut” J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
(rättslig efterträdare till J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A),
en Luxemburgbaserad bank, har utsetts av Bolaget till
Bolagets förvaringsinstitut.
”Förväntad hävstångsnivå” fonder som mäter den
globala exponeringen genom att använda en VaR-metod
8
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(Value- at-Risk) för att ange den förväntade hävstångsnivån.
Den förväntade hävstångsnivån är inte en av myndigheterna
fastställd gräns och ska endast användas i vägledande syfte.
Fondens hävstångsnivå kan när som helst vara högre eller
lägre än denna förväntade nivå så länge som fonden följer sin
riskprofil och sin relativa VaR-gräns. I årsrapporten kommer
den faktiska hävstångsnivån under den senaste perioden och
ytterligare förklaringar till denna siffra att anges. Hävstången
är ett mått på den sammanlagda användningen av derivat och
tar därför inte hänsyn till andra fysiska tillgångar som innehas
direkt i portföljen för de berörda fonderna. Den förväntade
hävstångsnivån mäts som summan av de nominella värdena
(se definitionen av summan av fiktiva siffror).
”Global exponering” avser ett mått på riskexponeringen för
en UCITS-delfond som väger in marknadsriskexponeringen
fö r u n d e rl i g g a n d e i n ve ste ri n g a r, sa mt ökande
marknadsriskexponering och indirekt hävstångseffekt
knuten till finansiella derivatinstrument om och när sådana
innehas i portföljen. Enligt luxemburgsk lag måste en UCITSfond mäta en sådan riskexponering genom att antingen
använda en ”Åtagandebaserad metod” eller en ”VaR-metod
(Value-at-Risk)” – se särskilda definitioner för dessa termer
”Godkänd stat” omfattar alla EU-medlemsstater, medlemmar
i OECD och alla andra stater som styrelsen anser lämpliga
”Handelsdag” en värderingsdag som även är en bankdag.
Begränsningar för handelsdagar i en jurisdiktion kan erhållas
på begäran
”Huvuddistributör” förvaltningsbolaget fungerar som
Bolagets huvuddistributör
”Huvudsakligen” se definitionen för ”primärt” nedan
”Innehav” andelar som innehas i en enda andelsklass
i investerarportföljen
”Institutionell investerare” enligt definitionen vid olika
tillfällen i riktlinjerna eller rekommendationerna från
behörig finansmarknadsmyndighet i Luxemburg enligt
betydelsen i artikel 174 i lagen av den 17 december 2010.
Se avsnittet ”Andelsklasser” för listan över godkända
institutionella investerare
”Investerare” en köpare av andelar i Bolaget antingen direkt
eller genom en registrerad förvaltarstruktur
”Investerarportfölj” eller ibland kallad ”Portfölj” en
portfölj bestående av innehav i den eller de registrerade
investerarnas namn
”Investerarportföljnummer” personligt nummer som
är hänförligt till en investerarportfölj vid godkännande av
en ansökan
”Investeringsfond(er)” en UCITS-fond eller annan UCIfond i vilken fonderna kan investera, enligt vad som fastställs
i investeringsbegränsningarna angivna i bilaga B
”Investeringsförvaltare” företag utsedda av
förvaltningsbolaget och som tillhandahåller daglig
förvaltning av investeringar och återinvesteringar av
fondens tillgångar. I fall då förvaltningsbolaget inte delegerar
sina investeringsförvaltningsfunktioner för en eller flera
fonder enligt vad som anges i avsnittet ”Fondinformation,
mål och placeringsinriktningar” för aktuella fonder, ska
franklintempleton.lu

hänvisningar till investeringsförvaltaren tolkas som
hänvisningar till förvaltningsbolaget (särskilt i relation till de
avgifter som förvaltningsbolaget uppbär för utförandet av
investeringsförvaltningsfunktioner för aktuella fonder)
”ISIN-kod” Internationellt identifieringsnummer för
värdepapper som unikt identifierar en fond/andelsklass
”Korrespondentbank” en bank som, i sitt hemland, sköter
affärerna åt en bank som är belägen i ett annat land
”Kortfristig rörlig penningmarknadsfond” en penningmarknadsfond som (i) investerar i penningmarknadsinstrument som
anges i artikel 10.1 i MMFR, (ii) omfattas av portföljreglerna
som fastställs i artikel 24 i MMFR och (iii) uppfyller de specifika
krav som fastställs i artikel 29, 30 och 33.1 i MMFR
”Köp” när prospektet anger ”köp” eller ”hur man köper
andelar” avser det i allmänhet teckning av andelar
”Lag av den 17 december 2010” luxemburgsk lag av den
17 december 2010 som rör företag för kollektiva investeringar
och som kan ändras vid olika tillfällen
”Marknadsvärdering” värdering av positioner mot
lättillgängliga stängningskurser från oberoende källor,
däribland börskurser, skärmpriser eller noteringar från flera
oberoende och ansedda mäklare
”Modellvärdering” värdering som jämförs, extrapoleras eller
beräknas på annat sätt från marknadsindata
”Mäklare/handlare” finansförmedlare eller rådgivare
”OECD” Organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling
”Omnibus” en institution som innehar tillgångar i en portfölj
eller som innehar dem åt ett antal underliggande investerare
”Omvänt återköpsavtal” forward-transaktioner där
motparten (säljaren) vid förfallodagen är skyldig att köpa
tillbaka tillgången som sålts och Bolaget (köparen) är skyldig
att återlämna tillgången som köpts i transaktionen
”Ordinarie bolagsstämma” Bolagets årliga stämma
för andelsägare
”Parisavtalet om klimatförändringar” en milstolpe för
klimatavtal som antogs av nästan alla länder år 2015 för att
ta itu med klimatförändring och dess negativa inverkningar.
Avtalet siktar på att minska de globala växthusgasutsläppen
för att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen en
bra bit under 2 °C över förindustriella nivåer, samtidigt som
man strävar efter begränsa temperaturökningen till 1,5 °C
över förindustriella nivåer
”Penningmarknadsfond” en fond som kvalificerar sig
som penningsmarknadsfond enligt förordningen om
penningmarknadsfonder
”Penningmarknadsinstrument” instrument enligt
definitionen i artikel 2.1 i direktivet om fondföretag och de
som avses i artikel 3 i kommissionens direktiv 2007/16/EG
”Primärt”, ”främst” eller ”huvudsakligen” när det i en
fonds placeringsinriktning anges att investeringar ”primärt”,
”främst” eller ”huvudsakligen” kommer att göras i en viss
typ av värdepapper, land, region eller bransch, innebär
det i allmänhet att minst två tredjedelar av den fondens
franklintempleton.lu

nettotillgångar (utan att beakta underordnade likvida
tillgångar) ska investeras i sådant värdepapper, land, sådan
region eller bransch
”QFI” Kvalificerad utländsk investerare (inklusive
kvalificerade utländska institutionella investerare (”QFII”),
och Renminbi kvalificerade utländska institutionella
investerare (”RQFII”) portföljer godkända av Kinas
värdepapperskommission (China Securities Regulatory
Commission) i Fastlandskina för att investera på
värdepappersmarknaden i Fastlandskina.
”Registrerings- och överföringsombud” Virtus Partners
Fund Services Luxembourg S.àr.l, till vilka förvaltningsbolaget
kommer delegera, förbehållet godkännande från CSSF
och med ikraftträdandedatum den 3 oktober 2022, eller
så snart som praktiskt möjligt därefter, registrerings- och
överföringstjänster knutna till bolaget.
”Reglerad marknad” en marknad enligt betydelsen i artikel
4.21 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EG av
den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument eller
annan reglerad marknad som är öppen för handel regelbundet
samt är erkänd och öppen för allmänheten i en godkänd stat
”RMB” den officiella valutan för Fastlandskina – som ska
uttydas som en referens till inhemsk renminbi (CNY) och/eller
utländsk renminbi (CNH) alltefter kontexten
”Räntebärande fond” tillgångarna i en räntebärande fond är
huvudsakligen eller uteslutande investerade i eller exponerade
mot skuldförbindelser (inklusive, men inte begränsat till,
obligationer) vilka betalar ut en fast eller rörlig ränta och
som kan vara emitterade av företag, regeringar eller lokala
myndigheter och/eller internationella organ som stöds
av åtskilliga regeringar (som till exempel Världsbanken).
Räntebärande fonder kan investera globalt eller fokusera på en
geografisk region eller ett land och kan investera i obligationer
emitterade av olika typer av emittenter eller vara inriktad på
endast en typ av emittent (som till exempel regeringar)
”Ränteskillnad” eller ”IRC” är skillnaden i räntor mellan två
liknande räntebärande valutor
”SARON” Swiss Average Rate Overnight
”SFDR” Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om
hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom
den finansiella tjänstesektorn
”SICAV-bolag” Société d’Investissement à Capital Variable
”SOFR” Secured Overnight Financing Rate
”SONIA” Sterling Overnight Index Average
”Stopptid för handel” tiden före vilken en instruktion om
en transaktion måste inkomma för att transaktionen ska
behandlas till den aktuella dagens NAV-kurs vilket beskrivs
mer ingående i bilaga A i detta prospekt
”Styrelse” Bolagets styrelse
”Styrelsen” medlemmarna som ingår i styrelsen
”Substansvärde per andel eller NAV-kurs” värdet per andel
i en andelsklass som fastställs enligt gällande bestämmelser
under rubriken ”Fastställande av andelars substansvärde” eller,
om tillämpligt, i underavsnittet ”Specifika bestämmelser med
Franklin Templeton Investment Funds
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avseende på beräkning av substansvärde per andel i fonder
som räknas som penningmarknadsfonder”, enligt bilaga D

uppfyller kreditkvalitetskriterierna för placeringsinriktningen
för fonder som räknas som penningmarknadsfonder

”Summan av fiktiva siffror” ett mått på den hävstångsnivå
som beräknas genom att beakta summan av de nominella
värdena för alla finansiella derivatkontrakt som ingås
av fonden uttryckt som en procentsats av fondens
substansvärde. Den globala exponeringen mot de
underliggande investeringarna (dvs. 100 procent av den
globala exponeringen som representeras av faktiska
nettotillgångar) ingår inte i beräkningen, endast den
stegvis ökande globala exponeringen från de finansiella
derivatkontrakten vilka beaktas i syfte att beräkna summan
av fiktiva siffror

”Tredjepartsbetalning” betalningar som mottas från, eller
görs av/till en annan part än den registrerade investeraren

Denna metod innebär inte:
– att det görs en distinktion mellan finansiella derivatinstrument
som används i investerings- eller säkringssyfte. Därför
kommer de strategier som syftar till att minska risken att
bidra till en ökad hävstångsnivå i fonden.
– att derivatinnehav får avräknas. Därför kan derivat som förs
vidare och strategier som förlitar sig på en kombination av
långa och korta innehav bidra till att det sker en stor ökning
av hävstångsnivån när de inte ökar eller endast föranleder
en måttlig ökning av den totala risken för fonden.
– att volatiliteten på derivatens underliggande tillgångar
medräknas eller att det görs en skillnad mellan kortfristiga
och långfristiga tillgångar.
– att deltavärdet för optionskontrakt beaktas, varvid det inte
sker någon justering för sannolikheten att ett optionskontrakt
kommer att utnyttjas. Därför kommer en fond som har
minusoptionskontrakt som sannolikt inte utnyttjas att
förefalla ha samma hävstång som en fond med jämförbara
siffror för den fiktiva summan när optionskontrakten hålls
i pengar och sannolikt kommer att utnyttjas, även om den
potentiella hävstångseffekten av minusoptionerna tenderar
att öka när kursen på den underliggande tillgången närmar
sig lösenkursen, sedan tenderar att försvinna när kursen
på det underliggande värdepapperet stiger ytterligare och
kontraktet verkligen övergår i pengar.
”Säkerställda obligationer” Säkerställda obligationer
ärskuldförbindelser som emitteras av kreditinstitut och säkras
av en separerad tillgångsgrupp (den ”säkerställda gruppen”
eller ”säkerställda tillgångar”) som obligationsinnehavare
har direkt regress till i egenskap av prioriterade borgenärer.
Obligationsinnehavare förblir samtidigt berättigade till en
fordran gentemot emittenten eller en enhet som är anknuten
till emittenten i egenskap av vanliga fordringsägare för
eventuella återstående belopp som inte helt har reglerats
vid likvidationen av säkerställda tillgångar, vilket ger dem en
dubbel fordran eller ett ”dubbelt regress”.
”Taxonomiförordningen” Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande
av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om
ändring av förordning (EU) 2019/2088, med senare ändringar
”TONAR” Tokyo Overnight Average Rate
”Tredjeland” medlemsländer i Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling (”OECD”) som
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”UCI-fond” eller ”annan UCI-fond” Företag för kollektiva
investeringar (Undertaking for Collective Investment) enligt
betydelsen i artiklarna 1.2 a och 1.2 b i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 med
rättelser
”UCITS-direktivet” direktiv 2009/65/EG om samordning av
lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) ändrat
genom direktiv 2014/91/EU
”UCITS-fond” företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper (”fondföretag”) enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 med rättelser
”USA” USA
”Utdelningsandel” en andel för vilken utdelningen
vanligen betalas ut, om inte annat anges i aktuell fonds
placeringsinriktning
”Value-at-Risk-metoden (VaR-metod)” en metod för att mäta
risken eller den ”globala exponeringen” baserat på VaR-värdet,
vilket är ett mått på den maximala potentiella förlust som kan
inträffa vid en viss säkerhetsgrad under en viss tidsperiod
under normala marknadsvillkor. VaR kan uttryckas i absoluta
termer som ett valutabelopp specifikt för en viss portfölj, eller
som en procentsats där valutabeloppet delas med de totala
nettotillgångarna. VaR kan även uttryckas i relativa termer,
där fondens VaR (uttryckt i procent) delas med VaR-värdet för
den relevanta jämförelsenormen (även uttryck i procent), vilket
ger ett mått som kallas relativt VaR. Enligt luxemburgsk lag
är absoluta VaR-gränser för närvarande 20 procent av totala
nettotillgångar och relativa VaR-gränser är för närvarande två
gånger eller 200 procent av jämförelsenormens VaR-värde
”Viktad genomsnittlig livslängd” genomsnittlig tid
till laglig förfallodag för alla underliggande tillgångar
i penningmarknadsfonden vilka speglar de relativa innehaven
i respektive tillgång
”Viktad genomsnittlig löptid” genomsnittlig tid till laglig
förfallodag, eller, om den tiden är kortare, till nästa gång räntan
fastställs till penningmarknadsräntan, för alla underliggande
tillgångar i penningmarknadsfonden, vilka speglar de relativa
innehaven i respektive tillgång
”Villkorligt uppskjuten försäljningsprovision” eller
”försäljningsprovision” en avgift som tas ut när andelar säljs,
vanligen under de första åren då andelarna innehas
”Värdepapperslån” en transaktion där värdepapper
överförs på tillfällig basis från en långivare till en låntagare
och där den senare är skyldig att återlämna värdepappren på
antingen begäran eller vid slutet av en specifik period.
”Värderingsdag” eller ”kurssättningsdag” en dag när New
York-börsen (”NYSE”) är öppen eller en hel dag när bankerna
i Luxemburg är öppna för ordinarie verksamhet (som inte
inträffar vid suspendering av ordinarie handel) Beträffande
Franklin Japan Fund, Templeton All China Equity Fund och
Templeton China A-Shares Fund kan även förvaltningsbolaget
franklintempleton.lu

beakta huruvida berörda lokala börser och/eller reglerade
marknader, som utgör huvudmarknaden för en väsentlig del
av investeringar hänförliga Franklin Japan Fund, Templeton
All China Equity Fund och Templeton China A-Shares Fund,
är stängda för handel och kan välja att behandla dessa
stängda dagar som icke-värderingsdagar för dessa fonder.

franklintempleton.lu

Det finns mer information beträffande värderingsdagar för
fonder på webbplatsen: http://www.franklintempleton.lu
Alla referenser i detta dokument görs enligt
centraleuropeisk tid (CET) såvida inte annat anges.
Ord som står i singular ska, när sammanhanget så
tillåter, även representera orden i plural och vice versa.
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Administrativ information
BOLAGETS STYRELSE
ORDFÖRANDE:
Gregory E. Johnson
Verkställande ordförande
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
USA
STYRELSE:
Mark G. Holowesko
Ordförande
HOLOWESKO PARTNERS LTD.
Shipston House
P.O. Box N-7776
West Bay Street, Lyford Cay
Nassau
Bahamas
James J.K. Hung
Ordförande och verkställande direktör
ASIA SECURITIES GLOBAL LTD.
2704, Block B, Parkway Court, No. 4
Parkway Road
Hongkong
William Lockwood
Poste restante
Avenue du Général de Gaulle
57570 Cattenom
Frankrike
Jed A. Plafker
Executive Vice President, Global Alliances and New
Business Strategies
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
USA

FÖRVALTNINGSBOLAG
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg

FÖRVALTNINGSBOLAGETS STYRELSE:
A. Craig Blair
Verksamhetsgranskare
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL
SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg
Bérengère Blaszczyk
Distributionschef Frankrike & Benelux-länderna
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg
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Martin Dobbins
(Independent Manager)
Chef
SAGE ADVISORY S.Á.R.L.
49 Rue de Luxembourg
L-3392 Roedgen
Storhertigdömet Luxemburg
William Jackson
Chef
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
5 Morrison Street
Edinburgh, EH3 8BH
Storbritannien
Gwen Shaneyfelt
Högsta vice vd för global kvalitet och beskattning
FRANKLIN TEMPLETON COMPANIES, LLC
One Franklin Parkway
San Mateo
CA 94403-1906
USA
Jane Trust
Högsta vice vd
Legg Mason & Co., LLC
100 International Drive, Baltimore, MD 21202
USA
Ed Venner
Chief Operating Officer – Distribution
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
Cannon Place,
78 Cannon Street,
London, EC4N 6HL
Storbritannien

Verksamhetsgranskare för förvaltningsbolaget:
Eric Bedell
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg
A. Craig Blair
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg
John Hosie
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg
Daniel Klingelmeier
Verksamhetsgranskare
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg
franklintempleton.lu

Rafal Kwasny
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg
Maxime Lina
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg
José Luis Perez
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg
Marc Stoffels
Verksamhetsgranskare
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg
Gregory Surply
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg

INVESTERINGSFÖRVALTARE
BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT
MANAGEMENT, LLC
1735 Market Street, Suite 1800
Philadelphia, PA 19103
USA
FRANKLIN ADVISERS, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
USA
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
101 John F. Kennedy Parkway
Short Hills, NJ 07078-2789
USA
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC
280 Park Avenue,
New York, NY 10017
USA
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS
(Brasilien) Ltda.
Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar,
Sao Paulo 04538–133,
Brasilien
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIEN) LIMITED
17/F, Chater House
8 Connaught Road Central
Hongkong
franklintempleton.lu

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.
200 King Street West, Suite 1500,
Toronto, Ontario M5H 3T4
Kanada
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED
The Gate, East Wing, Level 2
Dubai International Financial Centre
P.O. Box 506613, Dubai
Förenade Arabemiraten
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6HL
Storbritannien
K2/D&S MANAGEMENT CO., L.L.C.
300 Atlantic Street, 12th Floor
Stamford, CT 06901
USA
MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LTD
20 Castle Terrace
Edinburgh EH1 2 ES, Midlothian
Storbritannien
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
7 Temasek Boulevard
#38-03 Suntec Tower One
Singapore 038987
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
P.O. Box N-7759
Lyford Cay
Nassau
Bahamas
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC
300 S.E. 2nd Street
Fort Lauderdale, FL 33301
USA

Central administratör
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL
SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg

Administrationsombud
J.P. MORGAN SE, LUXEMBOURG BRANCH
European Bank & Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Storhertigdömet Luxemburg

Registrerings- och överföringsombud
(förbehållet godkännande från CSSF och med
ikraftträdandedatum den 3 oktober 2022,
eller så snart som praktiskt möjligt därefter)
VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES LUXEMBOURG
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg
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Huvuddistributör

Förvaringsinstitut

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg

J.P. MORGAN SE, LUXEMBOURG BRANCH
European Bank & Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Storhertigdömet Luxemburg

DISTRIBUTÖRER, OMBUD OCH KONSULTER:

Revisorer

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l., FRENCH BRANCH
55, avenue Hoche
75008 Paris
Frankrike

PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6HL
Storbritannien
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l., GERMAN BRANCH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Tyskland
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST
MANAGEMENT CO, LTD.
3rd Floor, CCMM Building
12 Youido-Dong, Youngdungpo-Gu
Seoul
Korea 150-968
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIEN) LIMITED
17/F, Chater House
8 Connaught Road Central
Hongkong
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l., ITALIAN BRANCH
Corso Italia, 1
20122 Milan
Italien
FRANKLIN/TEMPLETON SECURITIES INVESTMENT
CONSULTING (SINOAM) INC. (CONSULTANT)
8F, #87, Sec. 4
Chung Hsiao E. Road
Taipei
Taiwan, R.O.C.
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD.
Stockerstrasse 38
8002 Zürich
Schweiz
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
7 Temasek Boulevard
#38-03 Suntec Tower One
038987 Singapore
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
P.O. Box N 7759
Lyford Cay
Nassau
Bahamas
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Juridiska rådgivare
ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme
2, Place Winston Churchill
B.P 425
L-2014 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg

Noteringsombud
J.P. MORGAN SE, LUXEMBOURG BRANCH
European Bank & Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Storhertigdömet Luxemburg

Lokala betalningsombud
i Österrike:
UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz 1
1020 Wien
i Belgien:
RBC Investor Services Belgium SA
20th floor, Zenith Building
Boulevard du Roi Albert II, n°37
1030 Bryssel
på Cypern:
Bank of Cyprus Public Company Limited
4, Evrou Street,
2003 Strovolos, Nicosia
Cyprus Development Bank Public Company Ltd.
50, Arch. Makarios III Avenue,
1065 Nicosia, Cypern
Eurobank Cyprus Ltd
Banking Institution
41, Arch. Makarios III Avenue,
P.C. 1065 Nicosia, Cypern
och
Piraeus Bank (Cyprus) LTD
1 Spyrou Kyprianou
1065 Nicosia, Cypern
i Tjeckien:
Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2b
14078 Prag 4
i Danmark:
Skandinaviska Enskilda Banken AB
GTS Custody Services
SEB Merchant Banking
Bernstorffsgade 50
1577 Köpenhamn V
franklintempleton.lu

i Frankrike:
CACEIS Bank
1-3, place Valhubert
75013 Paris
i Tyskland:
J.P. Morgan SE
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
i Grekland:
Eurobank Ergasias S.A.
10, Stadiou Street
105 64 Aten
Piraeus Bank S.A.
4, Amerikis Street
105 64 Aten
HSBC Bank PLC, Greek Branch
109-111 Messoghion Ave.
115 26 Aten
National Bank of Greece
86 Eolou street
10232 Aten
Investment Bank of Greece S.A.
32 Aigialeias street and Paradissou
151 25 Maroussi
och
Alpha Bank S.A.
40 Stadiou Street
102 52 Aten
i Italien:
Allfunds Bank S.p.A.
Via Bocchetto, 6
20123 Milano
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni n.3
73100 Siena
Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 Biella
BNP Paribas Securities Services S.A.
filialen i Milan
Piazza Lina Bo Bardi no. 3
20124 Milano
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del
Nord Est S.p.A.
Via Segantini 5
38122 Trento
CACEIS Bank, italienska filialen
Piazza Cavour 2
20121 Milano
Iccrea Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana,
41/47
00178, Rom
RBC Investor Services Bank S.A. filialen i Milan
Via Vittor Pisani, 26
20124 Milano
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Societe Generale Securities Services S.p.A.
Via Benigno Crespi 19/A, MAC2
20159 Milano
och
State Street Bank GmbH - italienska filialen
Via Ferrante Aporti 10
20125 Milano
i Liechtenstein:
Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44
Postfach 384
9490 Vaduz
i Polen:
Citibank Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
i Portugal:
Banco Comercial Português SA
Praça D.João I, 28
4000-295 Oporto
i Slovenien:
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniska Ulica 14
6502 Koper Capodistria
i Sverige:
SE Banken
Sergels Torg 2
106 40 Stockholm
i Schweiz:
BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de
Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zürich

LOKALA BETALNINGSOMBUD:
i Irland:
J.P. Morgan Administration Services (Irland) Limited
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 RK57

NOTERINGSOMBUD:
i Storbritannien:
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6HL
Storbritannien

SÄTE:
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg

Kontaktuppgifter:
Tfn: +352 46 66 67 212 Fax: +352 46 66 76
E-post: lucs@franklintempleton.com
Webbplats: http://www.franklintempleton.lu
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Fondinformation, mål och placeringsinriktning
Bolaget strävar efter att erbjuda investerarna ett urval
fonder som är investerade i ett brett urval av överlåtbara
värdepapper och andra godkända tillgångar över hela världen
med skiftande investeringsmål där kapitaltillväxt och intäkter
ingår. Bolagets generella mål är att sträva efter att minimera
investeringens riskexponering genom spridning och att ge
investerarna fördelen med en portfölj som förvaltas av enheter
inom Franklin Templeton i enlighet med dess framgångsrika
och beprövade metoder för urval av investeringar.
Enligt vad som beskrivs mer ingående i bilaga D, ska fonden
vara ensamt ansvarig för fondens egna tillgångar och skulder.
Inom gränserna för Bolagets investeringsbegränsningar
som beskrivs mer utförligt i bilaga B kan fonderna (förutom
penningmarknadsfonder som omfattas av särskilda
specifikationer som beskrivs under avsnitt 5 i bilaga B) investera
i värdepapper baserat på‑emissionsdatum, låna ut sina
portföljvärdepapper och ta upp penninglån.
Dessutom kan Bolaget för varje fond, inom ramen för
investeringsbegränsningarna, investera i finansiella
derivatinstrument för en effektiv portföljförvaltning (förutom
penningmarknadsfonder) och/eller för att säkra mot
marknads- eller valutarisker.
Bolaget kan även sträva efter att skydda och förbättra tillgångarnas värde i de olika fonderna genom säkringsstrategier som följer fondens investeringsmål genom att till exempel
använda valutaoptioner och olika terminskontrakt (forwards
och futures).
I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och
föreskrifter får underliggande instrument till de finansiella
derivatinstrument som fonderna använder i olika syften
endast bestå av godkända instrument, finansindex, räntor,
valutakurser eller valutor där fonderna får investera enligt
deras specifika investeringsmål och placeringsinriktningar
samt deras investeringsbegränsningar.
För att undvika missförstånd kan penningmarknadsfonder
endast investera i finansiella derivatinstrument för att säkra
sina ränte- eller valutarisker.
När det i en fonds placeringsinriktning anges att investeringar
”primärt”, ”främst” eller ”huvudsakligen” kommer att göras
i en viss typ av värdepapper, land, region eller bransch,
innebär det i allmänhet att minst två tredjedelar av den
fondens nettotillgångar (utan att beakta underordnade likvida
tillgångar) ska investeras i sådant värdepapper, land, sådan
region eller bransch.
Varje fond kan, som komplement, inneha likvida tillgångar
när investeringsförvaltaren bedömer att de ger mer attraktiva
möjligheter eller som en tillfällig, defensiv åtgärd föranlett av
negativa marknadsrelaterade, ekonomiska, politiska eller
andra villkor, eller för att uppfylla investeringsbehoven vad
gäller likviditet, inlösen och kortfristiga investeringar. Endast
under exceptionella marknadsvillkor och tillfälligtvis, kan
100 procent av fondens nettotillgångar vara investerade
i likvida tillgångar, med vederbörligt hänsynstagande till
principen för riskspridning. Sådana tillgångar kan innehas i form
av kontantinsättningar eller i penningmarknadsinstrument.
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När en fond får investera i totalavkastningsswappar
eller andra finansiella derivatinstrument med liknande
egenskaper, beskrivs de underliggande tillgångarna och
investeringsstrategierna, mot vilka exponeringen kommer att
föreligga, i den berörda fondens placeringsinriktning.
De investeringsmål och placeringsinriktningar som anges
nedan är bindande för förvaltningsbolaget och fondernas
respektive investeringsförvaltare.
Hållbara investeringar
Förvaltningsbolaget har implementerat en policy gällande
integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen.
Förvaltningsbolag och/eller investeringsförvaltare
integrerar hållbarhetsrisker och -möjligheter i analyser och
investeringsbeslutsprocesser.
Med hållbarhetsrisk, så som vidare beskrivet i avsnittet
”risköverväganden”, avses en händelse eller omständighet
kopplad till miljö, sociala faktorer eller bolagsstyrning som om
den inträffar kan potentiellt eller faktiskt ha betydande negativ
inverkan på värdet på fondens investering. Hållbarhetsrisker
kan antingen representera en risk i sig eller ha en
inverkan på andra risker och kan bidra väsentligt till risker,
såsom marknadsrisker, operativa risker, likviditetsrisker
eller motpartsrisker.
Hållbarhetsrisker är viktiga delar att beakta för att förbättra
långsiktig riskjusterad avkastning för investerare och fastställa
specifika fondstrategirisker och möjligheter. Alla fonder i Bolaget
integrerar just nu hållbarhetsrisk i sin investeringsbeslutsprocess.
Integrering av hållbarhetsrisker kan variera beroende på
fondens strategi, tillgångar och/eller portföljsammansättning.
Förvaltningsbolaget och/eller relevanta investeringsförvaltare
använder specifika metoder och databaser i vilka data
om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) från
externa analysföretag, såväl som egna analyser, integreras.
Bedömningen av hållbarhetsrisker är komplex och kan bygga
på ESG-data som är svåra att erhålla och ofullständiga, utgör
uppskattningar, är föråldrade eller på annat sätt väsentligt
felaktiga. Till och med när de identifieras finns det ingen garanti
om att dessa data kommer bedömas korrekt.
I den utsträckning en hållbarhetsrisk inträffar eller uppstår
på ett sätt som inte förutses av förvaltningsbolaget
och/eller berörd investeringsförvaltares modeller, kan det
ha en plötslig, väsentlig negativ inverkan på en investering
och därmed på fondens substansvärde. Med undantag för
när hållbarhetsrisken inte betraktas som relevant för en viss
fond, i vilket fall vidare förklaring finns i fondens specifika
avsnitt, kan en sådan negativ inverkan orsaka en total förlust
av värdet på berörd(a) investering(ar) och en lika negativ
inverkan på fondens substansvärde.
Taxonomiförordningen är inledningsvis begränsad i sin
tillämpning till två av sex miljömål – begränsning av
klimatförändring och anpassning av klimatförändring, så som
fastställt enligt taxonomiförordningen.
Om inget annat framgår av fondens specifika information,
beaktar inte fondens underliggande investeringar EU-kriterier
för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter, däribland
franklintempleton.lu

aktiviteter för att möjliggöra eller ställa om, inom betydelsen
för taxonomiförordningen.
Mer specifik information om genomförandet av
SFDR och om varje fonds ESG-metod är föremål för
artikel 8 eller artikel 9 i SFDR finns under respektive
”SFDR-upplysningar” för fonden på webbplatsen
www.franklintempleton.lu/our-funds/investment-topics-infocus/sustainable-finance-disclosure-regulations.

regelbunden dialog med företag, övervaka väsentliga
ESG-frågor och fullmaktsrösta. Företag med betyget ”B”
eller de som saknar betyg, då företaget inte uppfyller
investeringsförvaltarens grundläggande kriterier, utesluts från
fondens portfölj.
Fonden tillämpar även specifika ESG-uteslutningar
och kommer inte investera i företag som enligt
investeringsförvaltarens analys:

För varje fond som är föremål för artikel 8 eller artikel 9
i SFDR, integrerar Franklin Templeton i investeringsbesluten
övervägande av huvudsakliga negativa konsekvenser (”PAI”)
gällande ESG-kriterier för varje investering. Det finns mer
information om överväganden i PAI i dokumentet ”Hållbara
investeringar: principer och policyer” som finns tillgängligt
på webbplatsen https://www.franklintempleton.lu/about-us/
sustainable-investing.

• Allvarligt överträder Förenta Nationernas Global
Compact-principer (utan positiva utsikter);

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND

• Tillverkar tobak eller tobaksprodukter, eller de vars intäkter
härledda från sådana produkter överskrider 5 procent;

Tillgångsklass Aktiefond

• Genererar mer än 10 % av intäkterna från produktionen
och/eller distribution av vapen;
• Är delaktiga i produktion, distribution eller grossistförsäljning
av dedicerade och/eller centrala komponenter i förbjudna
vapen1 (dvs. antipersonella minor, kemiska och biologiska
vapen samt klusterammunition);

Basvaluta US-dollar (USD)

• Genererar mer än 10 procent av sina intäkter från
kolutvinning eller kolbaserad kraftproduktion.

Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.

Vidare kommer fonden inte investera i utländska emittenter
som har ett olämpligt betyg enligt Freedom House Index2.

Placeringsinriktning Fonden investerar främst i aktier
i bioteknik- och forskningsföretag (inklusive små och
medelstora företag) belägna i USA och i andra länder, och
i mindre utsträckning i skuldförbindelser oavsett typ från
emittenter över hela världen.

Som ett resultat av den tidigare omnämnda ESG-metoden och
uteslutningarna, är det viktade genomsnittliga ESG-betyget
för fondens portfölj högre än det genomsnittliga ESG-betyget
för fondens investeringsområde. ESG-betyget för varje
portföljföretag kommer granskas och uppdateras minst en
gång om året.

Vad gäller fondens investeringssyften, är ett bioteknikföretag
ett företag som får minst 50 procent av vinsten från
bioteknikverksamhet, alternativt är minst 50 procent av
nettotillgångarna ägnade åt sådan verksamhet baserat på
företagets senaste räkenskapsår. Bioteknikverksamhet är
forskning, utveckling, tillverkning och distribution av olika
bioteknikrelaterade eller biomedicinska produkter, tjänster och
metoder. Detta kan omfatta företag som ägnar sig åt genomik,
genetisk genteknik och genterapi. Det omfattar även företag
som ägnar sig åt tillämpning och utveckling av bioteknik inom
områden som hälsovård, läkemedel och jordbruk.
Eftersom investeringsförvaltaren anser att ESG-faktorer
(miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) kan ha en
väsentlig inverkan på företagets nuvarande och framtida
värde, är ESG-överväganden en integrerad del av den
fundamentala investeringsanalysen och beslutsprocessen.
Investeringsförvaltaren tillämpar en bindande egenutvecklad
ESG-metod som tillämpas för minst 90 % av fondens
portfölj för att fastställa ett företags profil för relevanta
frågor gällande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.
Investeringsförvaltaren utvärderar de företag som kan
utgöra potentiella investeringar för fonden (”fondens
investeringsområde”) och tilldelar ett sammantaget ESGbetyg baserat på kvantitativa och kvalitativa indikatorer
såsom pris/tillgänglighet för läkemedel, könsfördelning
och -integrering, medarbetares tillfredsställelse såväl
som miljöinverkan/växthusgasutsläpp. Betyget som
investeringsförvaltaren tilldelar emittenter baserat på den
egenutvecklade ESG-metoden omfattar fyra betyg: AAA
(bäst i klassen/mycket bra), AA (bra), A (ok) and B (i behov
av förbättring). Investeringsförvaltarens ESG-metod omfattar
franklintempleton.lu

I den utsträckning som investeringarna görs i skuldförbindelser,
köper fonden vanligen värdepapper som har god
kreditvärdering eller som inte är värderade, vilka bedöms vara
av jämförbar kvalitet. Värdepapper med god kreditvärdering
är rangordnade i de fyra högsta värderingskategorierna
fastställda av oberoende kreditvärderingsinstitut som till
exempel Standard & Poor’s Corporation eller Moody’s
Investors Service, Inc.
Under normala förhållanden förväntas fonden investera en
större del av nettotillgångarna i amerikanska värdepapper än
i värdepapper från något annat enskilt land även om fonden
får ha mer än 50 procent av nettotillgångarna investerade
i andra värdepapper än amerikanska.
Fonden kan även i enlighet med investeringsrestriktionerna,
investera (i) upp till 5 % av sina nettotillgångar i värdepapper
emitterade av privata företag och PIPE (Private Investments
in Public Equity) samt (ii) upp till 5 % av sina nettotillgångar
i SPAC-bolag (special purpose acquisition companies) under
förutsättning att de PIPE och SPAC-bolag som övervägs är
kvalificerade som överlåtbara värdepapper enligt styckena
(1) eller (2) a) i Artikel 41 i lagen av den 17 december 2010.
Investeringsförvaltaren kan skaffa sig tillfälliga defensiva kontantinnehav vid bedömningen att de värdepappersmarknader
(a) Vapen enligt (i) Konventionen om förbud mot användning, lagring,
produktion och överföring av antipersonella minor och deras destruktion och
(ii) Konventionen om förbud av klusterammunition och (b) vapen klassade
som antingen B- eller C-vapen enligt Förenta nationernas konvention om
biologisk vapen samt kemiska vapenkonventionen.
1

2

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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eller länder där fonden investerar erfar omåttlig volatilitet eller
långvariga tillbakagångar eller andra negativa omständigheter.

FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND

Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål
för värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 22 procent
av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.

Basvaluta US-dollar (USD)

Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som anges
ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som strävar efter:

Placeringsinriktning Fonden investerar främst i aktier
i företag som är relevanta för fondens investeringstema
med omvälvande handel. Aktier ger vanligen ägaren rätt
att ta del av ett företags allmänna rörelseresultat. Även om
fonden till övervägande del investerar i stamaktier, kan den
även investera i preferensaktier, konvertibla värdepapper och
warrants på värdepapper.

• investera i en fond som efterlever artikel 8 i SFDR
• uppnå värdestegring genom att investera i aktier
• investera i biotekniksektorn i USA och över hela världen
• att investera på medellång till lång sikt.
Taxonomiförordningen I överensstämmelse med sin ESGmetod, främjar fonden miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsegenskaper. Även om fonden inte åtar sig att göra investeringar i aktiviteter som är förenliga med taxonomin, miljömässigt hållbara och som bidrar till att nå mål om att begränsa
samt anpassa efter klimatförändringar, kan det inte uteslutas
att fondens underliggande investeringar kan tillfälligt omfatta
investeringar som strävar efter en positiv inverkan på miljön via
sitt fokus på mål om att begränsa samt anpassa efter klimatförändringar och de kan, men måste inte, vara förenliga med taxonomin. Investerare bör notera att principen ”gör inte väsentlig
skada” enligt taxonomiförordningen tillämpas endast för de av
fondens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterier
för miljömässigt hållbara aktiviteter. Fondens underliggande
investeringar som inte är i aktiviteter förenliga med taxonomin
och miljömässigt hållbara, beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara aktiviteter enligt taxonomiförordningen.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Valutarisk
• Marknadsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Motpartsrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Aktierisk
• Likviditetsrisk
• Risk med PIPE
• Risk med privata företag utanför börsen
• Risk med mindre och medelstora företag
• Risk med SPAC-bolag
• Hållbarhetsrisk
• Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.
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Tillgångsklass Aktiefond
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.

Företag med relevans för fondens investeringstema med
omvälvande handel är de som investeringsförvaltaren
anser är mycket inriktade på och/eller förväntas väsentligen
gynnas av elektronisk handel (eller ”e-handel”), auktioner,
delningsekonomi, elektroniska betalningsmöjligheter
(”e-betalningar”), drop-shipping, direktmarknadsföring eller
väsentlig minskningar i transport och leveranskostnader,
varav alla dessa erbjuder kunden en mer anpassad,
säker och tidseffektiv köpprocess. Dessa företag kan
omfatta detaljhandlare, betalningsföretag, logistik- och
leveransföretag, programvaruföretag som fokuserar på
multi-kanalsmöjligheter, såväl som företag som använder
innovativa marknadsföringsmetoder.
I strävan att följa investeringstemat kan investeringsförvaltaren
investera i företag oavsett ekonomisk sektor, i alla storlekar
och kan investera i företag både i och utanför USA, bland
annat de på utvecklings- och tillväxtmarknader. Även om
fonden kan investera i olika ekonomiska sektorer, koncentrerar
fonden sina investeringar i branscher med anknytning till
sällanköpsvaror. Fonden är en ”icke-diversifierad” fond,
vilket innebär att den vanligtvis investerar en större andel av
sina tillgångar i värdepapper i en eller flera emittenter och
investerar sammantaget i ett mindre antal emittenter än en
diversifierad fond.
Även om fonden under normala marknadsförhållanden
investerar minst 80 procent av nettotillgångarna i aktier, kan
fonden sträva efter investeringsmöjligheter i andra typer av
värdepapper, däribland men inte begränsat till skuldebrev och
värdepapper med fast avkastning (som kan omfatta alla typer
av värdepapper med fast eller rörlig ränta utan begränsning
gällande löptid och kreditvärdighet från företagsemittenter
världen över), såväl som upp till 10 procent av nettotillgångarna
i öppna och stängda UCI-fonder (däribland börshandlade
fonder). Investeringsförvaltaren kan skaffa sig tillfälliga defensiva
kontantinnehav vid bedömningen att de värdepappersmarknader
eller länder där fonden investerar erfar omåttlig volatilitet eller
långvariga tillbakagångar eller andra negativa omständigheter.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• uppnå värdestegring genom att investera i aktier i företag
som erbjuder kunder en mer anpassad, säker och
tidseffektiv köpprocess
• att investera på medellång till lång sikt.
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Risköverväganden De risker som anges nedan är de risker
som fonden huvudsakligen är exponerad mot. Investerare
ska vara medvetna om att även andra risker kan föreligga för
denna fond vid olika tillfällen. Se avsnittet ”Risköverväganden”
för en heltäckande beskrivning av dessa risker.
Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Marknadsrisk
• Risk med temainvesteringar
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med säkring av klass
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med tillväxtmarknader
• Aktierisk
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Risk med mindre och medelstora företag
• Risk med warranter
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND
Tillgångsklass Flertillgångsfond
Basvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att uppnå en
kombination av intäkter och långsiktig kapitaltillväxt, med ett
mål på en årlig genomsnittsavkastning om 3,5 procent (minus
avgifter) över EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) under
en rullande treårsperiod. Fonden strävar efter att uppnå målet
med en årlig volatilitet som, under normala marknadsvillkor,
ligger mellan 5 och 8 procent. Det finns inga garantier att
fonden kommer att uppnå sitt avkastningsmål, inte heller att
den kommer att hålla sig inom eftersträvad volatilitet.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
målet genom att aktivt förvalta en direkt och indirekt
exponering mot aktier, räntebärande värdepapper, kollektiva
investeringsfonder, kontanter och motsvarande samt en
indirekt exponering mot ”alternativa” investeringar.
Fonden investerar direkt eller indirekt (genom kollektiva
investeringsfonder, finansiella derivatinstrument och
strukturerade produkter) i värdepapper från emittenter oavsett
börsvärde världen runt, inklusive tillväxtmarknader. Fonden
kan ha högst 75 procent långfristig exponering netto direkt
eller indirekt mot aktier och aktierelaterade värdepapper. De
återstående nettotillgångarna investeras vanligen direkt eller
indirekt i skuldförbindelser (inklusive skuldförbindelser med lägre
franklintempleton.lu

värdering eller som saknar värdering eller som är nödlidande,
samt konvertibla eller villkorade, konvertibla värdepapper
samt nödlidande skuldförbindelser) samt högst 10 procent
i ”alternativa” tillgångsklasser som till exempel fastigheter,
infrastruktur och råvaror. Investeringar i villkorade konvertibla
värdepapper begränsas till 5 procent av fondens nettotillgångar.
Exponering mot tillgångsklasser som till exempel
aktier kommer att fastställas på nettobasis, och ta det
kombinerade värdet på långa och korta exponeringar på alla
aktiemarknader. Den absoluta bruttoexponeringen mot aktier
kan därför överstiga 75 procent.
Fonden kan använda finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument omfattar men är inte
begränsade till swappar (som till exempel kreditswappar eller
totalavkastningsswappar på aktier, räntebärande värdepapper,
valuta- eller råvarurelaterade index), terminskontrakt (forwards
och futures) (inklusive terminer på aktieindex och på statliga
värdepapper), samt optioner (inklusive täckta köpoptioner).
I den här kontexten kan fonden, bland annat, sträva efter
exponering mot råvaror eller fastigheter genom att använda
finansiella derivatinstrument på godkända finansindex.
Fonden kan även investera i värdepapper, kontantbetalda
strukturerade produkter eller börshandlade skuldebrev, där
värdepapperet är knutet till eller härleder sitt värde från ett
annat värdepapper, index eller valutor i alla länder.
Kollektiva investeringsfonder i vilka fonden kan investera
(begränsat till 10 procent av fondens nettotillgångar)
kan antingen förvaltas av Franklin Templeton eller andra
förmögenhetsförvaltare.
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Exponering mot totalavkastningsswappar Den
förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål
för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till
70 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på
120 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• medellång till långsiktig kapitaltillväxt och intäkt med
måttlig volatilitet
• en förhållandevis försiktig metod när det gäller de
tillväxtmöjligheter som erbjuds genom investeringar i aktier,
skuldförbindelser och kontanter
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
Franklin Templeton Investment Funds
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• Risk med derivatinstrument
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med råvarurelaterad exponering
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med nödlidande värdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med tillväxtmarknader
• Likviditetsrisk
• Risk med realtillgångar
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med värdepapperisering
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Risk med swappavtal
• Risk med underliggande investeringsfonder
Global exponering Value-at-Risk-metoden (absolut VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.
Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till 300 procent.
Den förväntade hävstångsnivån är endast en bedömning
och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer. Den
beräkningsmetod för hävstången som används är summan av
de nominella värdena. Den omfattar den teoretiska exponering
som är förbunden med finansiella derivatinstrument men
omfattar inte fondens underliggande investeringar vilka uppgår
till 100 procent av de totala nettotillgångarna.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton International
Services S.à r.l. och Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND
Tillgångsklass Flertillgångsfond
Basvaluta Euro (EUR)

investeringsfonder, kontanter och motsvarande samt en
indirekt exponering mot ”alternativa” investeringar.
Fonden investerar direkt eller indirekt (genom kollektiva
investeringsfonder, finansiella derivatinstrument och
strukturerade produkter) i värdepapper från emittenter oavsett
börsvärde världen runt, inklusive tillväxtmarknader. Fonden
kan ha högst 40 procent långfristig exponering netto direkt
eller indirekt mot aktier och aktierelaterade värdepapper.
De återstående nettotillgångarna investeras vanligen direkt
eller indirekt i skuldförbindelser (inklusive skuldförbindelser
med lägre värdering eller som saknar värdering eller som
är nödlidande, samt konvertibla eller villkorade, konvertibla
värdepapper samt nödlidande skuldförbindelser) samt högst
10 procent i ”alternativa” tillgångsklasser som till exempel
fastigheter, infrastruktur och råvaror. Investeringar i villkorade
konvertibla värdepapper begränsas till 5 procent av fondens
nettotillgångar. Exponering mot tillgångsklasser som till
exempel aktier kommer att fastställas på nettobasis, och ta
det kombinerade värdet på långa och korta exponeringar på
alla aktiemarknader. Den absoluta bruttoexponeringen mot
aktier kan därför överstiga 40 procent.
Fonden kan använda finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument omfattar men är inte
begränsade till swappar (som till exempel kreditswappar
eller totalavkastningsswappar på aktier, räntebärande
värdepapper, valuta- eller råvarurelaterade index),
terminskontrakt (forwards och futures) (inklusive terminer
på aktieindex och på statliga värdepapper), samt optioner
(inklusive täckta köpoptioner). I den här kontexten kan
fonden, bland annat, sträva efter exponering mot råvaror eller
fastigheter genom att använda finansiella derivatinstrument
på godkända finansindex. Fonden kan även investera
i värdepapper, kontantbetalda strukturerade produkter eller
börshandlade skuldebrev, där värdepapperet är knutet till
eller härleder sitt värde från ett annat värdepapper, index eller
valutor i alla länder.
Kollektiva investeringsfonder i vilka fonden kan investera
(begränsat till 10 procent av fondens nettotillgångar)
kan antingen förvaltas av Franklin Templeton eller andra
förmögenhetsförvaltare.
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.

Investeringsmål Fondens investeringsmål är att uppnå en
kombination av intäkter och långsiktig kapitaltillväxt, med
ett mål på en årlig genomsnittsavkastning om 2 procent
(minus avgifter) högre än EURIBOR (Euro Interbank Offered
Rate) under en rullande treårsperiod. Fonden strävar efter
att uppnå målet med en årlig volatilitet som, under normala
marknadsvillkor, ligger mellan 3 och 5 procent. Det finns inga
garantier att fonden kommer att uppnå sitt avkastningsmål, inte
heller att den kommer att hålla sig inom eftersträvad volatilitet.

Exponering mot transaktioner med värdepappersutlåning
Den förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål
för transaktioner med värdepappersutlåning uppgår till
5 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på
50 procent.

Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
målet genom att aktivt förvalta en direkt och indirekt
exponering mot aktier, räntebärande värdepapper, kollektiva

Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
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Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 70 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 120 procent.
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• kapitaltillväxt och intäkter på medellång sikt med
låg volatilitet
• begränsad exponering mot tillväxtmöjligheter erbjudna
genom investeringar i aktier
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med råvarurelaterad exponering
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med nödlidande värdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med tillväxtmarknader
• Likviditetsrisk
• Risk med realtillgångar
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med värdepapperisering
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Risk med swappavtal
• Risk med underliggande investeringsfonder
Global exponering Value-at-Risk-metoden (absolut VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.
Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till
300 procent. Den förväntade hävstångsnivån är endast en
bedömning och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer.
Den beräkningsmetod för hävstången som används är
summan av de nominella värdena. Den omfattar den
teoretiska exponering som är förbunden med finansiella
derivatinstrument men omfattar inte fondens underliggande
investeringar vilka uppgår till 100 procent av de totala
nettotillgångarna.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton International
Services S.à r.l. och Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC FUND
Tillgångsklass Flertillgångsfond
Basvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att uppnå
en långsiktig kapitaltillväxt, med ett mål på en årlig
genomsnittsavkastning om 5 procent (minus avgifter) högre
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än EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) under en
rullande treårsperiod. Fonden strävar efter att uppnå målet
med en årlig volatilitet som, under normala marknadsvillkor,
ligger mellan 8 och 11 procent. Det finns inga garantier att
fonden kommer att uppnå sitt avkastningsmål, inte heller att
den kommer att hålla sig inom eftersträvad volatilitet.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
målet genom att aktivt förvalta en direkt och indirekt
exponering mot aktier, räntebärande värdepapper, kollektiva
investeringsfonder, kontanter och motsvarande samt en
indirekt exponering mot ”alternativa” investeringar.
Fonden investerar direkt eller indirekt (genom kollektiva
investeringsfonder, finansiella derivatinstrument och
strukturerade produkter) i värdepapper från emittenter oavsett
börsvärde världen runt, inklusive tillväxtmarknader. Fonden
kan ha högst 100 procent långfristig exponering netto direkt
eller indirekt mot aktier och aktierelaterade värdepapper.
De återstående nettotillgångarna investeras vanligen direkt
eller indirekt i skuldförbindelser (inklusive skuldförbindelser
med lägre värdering eller som saknar värdering eller som
är nödlidande, samt konvertibla eller villkorade, konvertibla
värdepapper samt nödlidande skuldförbindelser) samt högst
10 procent i ”alternativa” tillgångsklasser som till exempel
fastigheter, infrastruktur och råvaror. Investeringar i villkorade
konvertibla värdepapper begränsas till 5 procent av fondens
nettotillgångar. Exponering mot tillgångsklasser som till
exempel aktier kommer att fastställas på nettobasis, och ta
det kombinerade värdet på långa och korta exponeringar på
alla aktiemarknader. Den absoluta bruttoexponeringen mot
aktier kan därför överstiga 100 procent.
Fonden kan använda finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument omfattar men är inte
begränsade till swappar (som till exempel kreditswappar eller
totalavkastningsswappar på aktier, räntebärande värdepapper,
valuta- eller råvarurelaterade index), terminskontrakt (forwards
och futures) (inklusive terminer på aktieindex och på statliga
värdepapper), samt optioner (inklusive täckta köpoptioner).
I den här kontexten kan fonden, bland annat, sträva efter
exponering mot råvaror eller fastigheter genom att använda
finansiella derivatinstrument på godkända finansindex.
Fonden kan även investera i värdepapper, kontantbetalda
strukturerade produkter eller börshandlade skuldebrev, där
värdepapperet är knutet till eller härleder sitt värde från ett
annat värdepapper, index eller valutor i alla länder.
Kollektiva investeringsfonder i vilka fonden kan investera
(begränsat till 10 procent av fondens nettotillgångar)
kan antingen förvaltas av Franklin Templeton eller andra
förmögenhetsförvaltare.
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot transaktioner med värdepappersutlåning
Den förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål för
transaktioner med värdepappersutlåning uppgår till 5 procent
av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 70 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 120 procent.
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Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som anges
ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som strävar efter:

Investeringsmål Fondens investeringsmål är att generera
intäkter och långsiktig kapitaltillväxt.

• långsiktig värdestegring

Placeringsinriktning Fonden strävar efter att nå
investeringsmålet genom att investera främst i räntebärande
instrument och skuldförbindelser med fast och rörlig ränta, utan
hänsyn till löptid eller kreditkvalitet (vilket kan övervägande,
eller till och med uteslutande, omfatta värdepapper med
lågt kreditbetyg, under investment grade, och/eller som
saknar kreditbetyg), emitterade av (i) företag och (ii)
statligt relaterade emittenter (däribland men inte begränsat
till företag vars majoritetsägare är nationella eller lokala
myndigheter eller internationella organisationer som stöds
av flera olika stater, däribland nationella och internationella
utvecklingsbanker), belägna i tillväxtmarknadsländer
och/eller vars affärsverksamhet i hög grad härrör från
utvecklingsländer eller tillväxtmarknadsländer. Fonden kan
även investera i penningmarknadsinstrument.

• högre volatilitet för att maximera den långsiktiga avkastningen
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med råvarurelaterad exponering
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med nödlidande värdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med tillväxtmarknader
• Likviditetsrisk
• Risk med realtillgångar
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med värdepapperisering
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Risk med swappavtal
• Risk med underliggande investeringsfonder
Global exponering Value-at-Risk-metoden (absolut VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.
Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till 300 procent.
Den förväntade hävstångsnivån är endast en bedömning
och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer. Den
beräkningsmetod för hävstången som används är summan av
de nominella värdena. Den omfattar den teoretiska exponering
som är förbunden med finansiella derivatinstrument men
omfattar inte fondens underliggande investeringar vilka
uppgår till 100 procent av de totala nettotillgångarna.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investment
Management Limited och Franklin Templeton Investments
(ME) Limited.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE
DEBT FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta US-dollar (USD)
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Fonden får använda finansiella derivatinstrument för
säkring och/eller effektiv portföljförvaltning. Fonden får även
som komplement använda finansiella derivatinstrument
i investeringssyften. Dessa finansiella derivatinstrument
kan handlas antingen på reglerade marknader eller på
OTC-marknader, och kan bland annat omfatta swappar (till
exempel kreditswappar), terminer och valutaränteterminer,
terminskontrakt samt optioner. Fonden kan även, i enlighet med
investeringsbegränsningarna, investera i värdepapper eller
strukturerade produkter där värdepapperet är knutet till eller
härleder sitt värde från ett annat värdepapper eller är kopplat
till tillgångar eller valutor i ett utvecklings- eller tillväxtland.
Fonden får även investera upp till 20 procent av
nettotillgångarna i nödlidande skuldförbindelser (dvs.
(i) med ett kreditbetyg på CCC eller lägre från minst två
kreditvärderingsinstitut, eller motsvarande om de saknar
kreditbetyg, (ii) med en ränteskillnad på över 1 000 punkter).
Men för det mesta skulle emellertid en sådan exponering
resultera från en passiv situation där värdepapper har
blivit nödlidande på grund av en allmän nedgång eller en
negativ marknads-, ekonomisk eller politisk utveckling
eller andra problem. I syfte för fondens placeringsinriktning
ska nödställda värdepapper tolkas som (i) inklusive
skuldförbindelser i fallissemang och (ii) värdepapper i företag
som är, eller på väg att, bli delaktiga i omorganisationer,
finansiella omstruktureringar eller på väg att gå i konkurs.
Investeringar i skuldförbindelser i fallissemang begränsas
till 15 procent av fondens nettotillgångar. Fonden kan köpa
räntebärande värdepapper och skuldförbindelser noterade
i alla valutor samt inneha värdepapper, däribland warranter,
i den utsträckning som sådana värdepapper är resultatet av
en konvertering eller utbyte av en preferensaktie eller en
skuldförbindelse. Fonden kan även som komplement investera
i konvertibla värdepapper villkorade konvertibla värdepapper
(investeringar i villkorade konvertibla värdepapper kommer
inte överstiga 5 % av fondens nettotillgångar). Fonden kan
investera upp till 20 procent av sina nettotillgångar på det
kinesiska fastlandet via Bond Connect eller direkt (även kallat
direkt i CIBM).
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
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• intäkter och långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar
i alla typer av obligationer på tillväxtmarknader
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med nödlidande värdepapper
• Risk med företag som omstruktureras
• Risk med swappavtal
• Risk med warranter
Hävstång Den åtagandebaserade metoden används för att
beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investment
Management Limited och Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN EMERGING MARKET SOVEREIGN DEBT
HARD CURRENCY FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta USD
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att generera
intäkter och långsiktig kapitaltillväxt.
Placeringsinriktning Fonden investerar minst 80 procent
av substansvärdet, exklusive likvida medel, i värdepapper
som ingår i J. P. Morgan Emerging Market Bond Index Global
Diversified Index (”jämförelseindexet”) och riktar in sig på
möjligheter med räntepapper och obligationer begränsade av
jämförelseindexet och emitterade av tillväxtmarknadsstater
och halvstatliga emittenter. Fonden investerar huvudsakligen
i räntebärande instrument och obligationer, med fast och
rörlig ränta, från stater och statligt relaterade emittenter såväl
som överstatliga enheter som organiseras eller stöds av flera
länder och som återspeglas av jämförelseindexet. Fonden
kan även investera i företagsemittenter på tillväxtmarknader
och härleder en väsentlig del av sin ekonomiska aktivitet
från utvecklings- eller tillväxtmarknadsländer, bland annat
Fastlandskina via Bond Connect eller direkt (även kallat för
franklintempleton.lu

CIBM direct). Investeringar i Fastlandskina begränsas till
10 procent av fondens nettotillgångar. Dessa värdepapper
är denominerade i hårdvaluta (dvs. valutor från utvecklade
ekonomier inklusive, men inte begränsat till EUR, GBP, USD,
JPY och CHF).
Fonden kan även använda finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument kan handlas antingen
på reglerade marknader eller på OTC-marknader, och kan
bland annat omfatta swappar (till exempel kreditswappar,
ränteswappar och valutaswappar), terminer och
valutaränteterminer, terminskontrakt samt optioner.
Fonden kan även investera i kreditlänkade eller
indexlänkade (inklusive inflationsindexerade) värdepapper
eller strukturerade produkter (till exempel säkerställda
skuldförbindelser) där värdepapperet är knutet till eller
härleder sitt värde från ett annat värdepapper eller är kopplat
till tillgångar eller någon av ovan angivna hårdvalutor.
Fonden kan som komplement inneha aktierelaterade värdepapper, inklusive warranter (till följd av en refinansieringstransaktion och i den omfattning som sådana värdepapper är
resultatet av en konvertering av skuldförbindelser som representerar behållningen från en omstrukturering eller konkurs)
samt skuldförbindelser med låga kreditbetyg eller villkorade
konvertibler (investeringar i villkorade konvertibler överskrider inte 5 procent av fondens nettotillgångar). Fonden kan
även investera i penningmarknadsinstrument.
Fonden kan även investera högst 10 procent av
nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och andra
UCI-fonder (däribland börshandlade fonder).
Fonden är aktivt förvaltad och jämförelseindexet används
som ett urvalsområde för investeringar. Även om
investeringsförvaltaren är begränsad av jämförelseindexet
i portföljpositionerings-/sammansättningssyften, är fonden
inte tvungen att inneha något av de värdepapper som ingår
i jämförelseindexet och kan investera upp till 20 procent av
nettotillgångarna, exklusive likvida medel, i värdepapper som
inte ingår i jämförelseindexet. Investeringsförvaltaren har fritt
förfogande att avvika från jämförelseindexets viktningar.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• intäkter och långsiktig kapitaltillväxt genom att investera
i värdepapper som ingår i J. P. Morgan Emerging
Market Bond Index Global Diversified Index (främst
skuldförbindelser och obligationer emitterade av
tillväxtmarknadsstater och halvstatliga emittenter)
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
Franklin Templeton Investment Funds
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• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
• Risk med värdepapperisering
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med gränsmarknader
• Politisk och ekonomisk risk
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Risk med swappavtal
• Risk med warranter
Hävstång Den åtagandebaserade metoden används för att
beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investment
Management Limited
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN EMERGING MARKETS DEBT
OPPORTUNITIES HARD CURRENCY FUND

och valutaswappar), terminer och valutaränteterminer, terminskontrakt samt optioner.
Fonden kan även investera i kreditlänkade skuldförbindelser
eller strukturerade produkter (till exempel CDO-värdepapper)
där värdepapperet är knutet till eller härleder sitt värde från
ett annat värdepapper eller är kopplat till tillgångar eller någon
av ovan angivna hårdvalutor.
Fonden kan som komplement inneha aktierelaterade värdepapper, inklusive warranter (till följd av en refinansieringstransaktion och i den omfattning som sådana värdepapper är
resultatet av en konvertering av skuldförbindelser som representerar behållningen från en omstrukturering eller konkurs)
samt skuldförbindelser med låga kreditbetyg eller villkorade
konvertibler (investeringar i villkorade konvertibler överskrider inte 5 procent av fondens nettotillgångar). Fonden kan
även investera i penningmarknadsinstrument.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• intäkter och långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar
i obligationer på tillväxtmarknader, exklusive värdepapper
med lägre kreditbetyg än B minus
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk

Tillgångsklass Räntebärande fond

• Risk med räntebärande värdepapper

Basvaluta USD

• Risk med derivatinstrument

Investeringsmål Fondens investeringsmål är att generera
intäkter och långsiktig kapitaltillväxt.

• Risk med tillväxtmarknader

Placeringsinriktning Fonden strävar efter att nå investeringsmålet genom att investera främst i en diversifierad
portfölj av skuldförbindelser med fast och rörlig ränta samt
obligationer emitterade av statliga och statsrelaterade emittenter och överstatliga enheter som organiseras eller stöds
av flera nationella regeringar och företagsemittenter belägna
i tillväxtmarknadsländer och vars affärsverksamhet i hög
grad härrör från utvecklingsländer eller tillväxtmarknadsländer, inklusive det kinesiska fastlandet. Dessa värdepapper
är denominerade i hårdvaluta (dvs. valutor från utvecklade
ekonomier inklusive, men inte begränsat till EUR, GBP, USD,
JPY och CHF).
All investering i skuldförbindelser kommer, vid inköpstillfället,
att ha kreditbetyget B minus eller högre från Standard & Poor’s
eller motsvarande betyg från andra kreditvärderingsinstitut.
I detta hänseende beaktas endast det lägre betyget om två
olika betyg används. Om tre olika betyg används beaktas det
lägre av de två högsta betygen. Om värdepapperet saknar
kreditbetyg måste investeringsförvaltaren intyga att det håller
jämförbar kvalitet.
Fonden kan även använda finansiella derivatinstrument i
säkringssyfte och för effektiv portföljförvaltning. Dessa finansiella derivatinstrument kan handlas antingen på reglerade
marknader eller på OTC-marknader, och kan bland annat
omfatta swappar (till exempel kreditswappar, ränteswappar
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• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
• Risk med värdepapperisering
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med gränsmarknader
• Politisk och ekonomisk risk
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Risk med swappavtal
• Risk med warranter
Hävstång Den åtagandebaserade metoden används för att
beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investment
Management Limited
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.
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FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att, i enlighet
med en försiktig investeringsförvaltning, maximera en
totalavkastning som består av en kombination av ränta
och värdestegring.
Placeringsinriktning Fonden investerar vanligen
i obligationer med god kreditvärdering emitterade av stater
och statsrelaterade emittenter samt överstatliga organ i EMUområdet (”Euroområdet”).
Dessutom kan fonden i enlighet med investeringsbegränsningarna
investera i skuldförbindelser från regeringar, överstatliga
och statsrelaterade emittenter över hela världen (inklusive
värdepapper med mindre god kreditvärdighet) med högst 15
procent som kombinerad gräns för investeringar emitterade av
(i) andra emittenter än länder I Europeiska Monetära Unionen
och (ii) emittenter med en kreditvärdighet på BB+ eller lägre och
Ba1 eller lägre.

Fonden kan även använda finansiella derivatinstrument
i säkringssyfte och för effektiv portföljförvaltning. Dessa
finansiella derivatinstrument kan handlas antingen på
(i) reglerade marknader, som till exempel terminskontrakt
(inklusive terminskontrakt på statspapper), samt optioner eller
(ii) på OTC-marknader, som till exempel valutor, valutakurser
och räntor och swappar samt terminer.
Sådana skuldförbindelser ska vara noterade i euro eller
säkrade mot euron. Fonden kan även göra utdelningar från
kapitalet, realiserade och orealiserade nettokapitalvinster
och intäkter före avdrag av kostnader. Även om detta kan
möjliggöra mer intäkter att dela ut, kan det även medföra en
minskning av kapitalet.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:

Fonden kan dessutom investera i kreditlänkade värdepapper
eller andra strukturerade produkter (som exempelvis
intecknings- och tillgångssäkrade värdepapper, inklusive
säkerställda skuldförbindelser) som härleder sitt värde från
ett index, ett värdepapper eller en valuta.

• investera i en fond som efterlever artikel 8 i SFDR

Fonden tillämpar en egenutvecklad betygsmetod för miljö,
sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) i syfte att undvika
att investera i emittenter som släpar efter i övergången till
att stödja en koldioxidsnål ekonomi. ESG-betygsmetoden
tillämpas för minst 90 % av fondens portfölj.

• att investera på medellång till lång sikt.

Beträffande emittenter av statsobligationer, halvstatliga
emittenter och myndigheter, använder fonden en kombination
av datainput för att fastställa ”klimatövergångsresultaten”
(dvs. i vilken utsträckning en emittent svarar på hotet som
klimatförändring medför, till exempel genom att engagera sig
i utfasning av produkter och tjänster, upprätta infrastruktur
med låga eller inga utsläpp och minska eller avlägsna
beroende av fossila bränslen, bland annat intäkter som
genereras från fossila bränslen), bland annat men inte
begränsat till direkt utveckling gällande utsläpp jämfört
med andra, status beträffande övergång till minskade
koldioxidutsläpp, hantering av klimatrelaterade risker,
sammantaget miljöbetyg, energiresurshantering, hantering
av externa miljöeffekter och energisäkerhetsrisk.

• att maximera investeringens totalavkastning som består
av ränteintäkter och värdestegring genom att investera
i skuldförbindelser från stater och statsrelaterade emittenter
i EMU
Taxonomiförordningen I överensstämmelse med sin
ESG-metod, främjar fonden miljömässiga, sociala och
bolagsstyrningsegenskaper. Även om fonden inte åtar sig
att göra investeringar i aktiviteter som är förenliga med
taxonomin, miljömässigt hållbara och som bidrar till att nå mål
om att begränsa samt anpassa efter klimatförändringar, kan
det inte uteslutas att fondens underliggande investeringar
kan tillfälligt omfatta investeringar som strävar efter en positiv
inverkan på miljön via sitt fokus på mål om att begränsa
samt anpassa efter klimatförändringar och de kan, men
måste inte, vara förenliga med taxonomin. Investerare
bör notera att principen ”gör inte väsentlig skada” enligt
taxonomiförordningen tillämpas endast för de av fondens
underliggande investeringar som beaktar EU-kriterier för
miljömässigt hållbara aktiviteter. Fondens underliggande
investeringar som inte är i aktiviteter förenliga med taxonomin
och miljömässigt hållbara, beaktar inte EU-kriterierna för
miljömässigt hållbara aktiviteter enligt taxonomiförordningen.

Investeringsförvaltningsteamet använder denna input för
att fastställa ”klimatövergångsresultaten” för varje emittent
och fonden får inte investera i de emittenter som betraktas
som de som gör sämst ifrån sig i fråga om dessa värden.
Detta är en bindande begränsning som implementeras med
hjälp av efterlevnadsrestriktioner för emittenter som anses
vara på efterkälken, såväl som en löpande process som
omfattar kvartalsvisa bedömningar beträffande eventuella
statusförändringar. Som ett resultat exkluderar fonden från sin
portfölj emittenter som finns inom den nedersta 20 procenten
i investeringsområdet.

Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:

Dessutom får fonden inte investera i statsobligationer som
emitteras av länder med otillräckligt betyg enligt Freedom
House Index eller de med ett ESG-betyg på CCC enligt MSCI.

• Likviditetsrisk
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• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med värdepappersutlåning
Franklin Templeton Investment Funds
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• Risk med värdepapperisering
• Hållbarhetsrisk
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investment
Management Limited och Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens huvudsakliga investeringsmål är
att uppnå höga löpande intäkter. Fondens sekundära mål
är att sträva efter värdestegring, men endast när en sådan
strävan följer det huvudsakliga investeringsmålet.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå målet
genom att främst investera antingen direkt eller via finansiella
derivatinstrument, i räntebärande skuldförbindelser från
europeiska eller icke-europeiska emittenter. Fonden kommer
allokera minst 75 procent till räntebärande värdepapper. Dessa
finansiella derivatinstrument (för vilka den nedan beskrivna
ESG-betygsmetoden inte gäller) kan bland annat omfatta
swappar som kreditswappar eller totalavkastningsswappar
på räntebärande instrument, terminskontrakt (forwards och
futures) samt optioner på sådana kontrakt som antingen
handlas på reglerade marknader eller på OTC-marknader.
Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Fonden investerar främst i euronoterade eller ickeeuronoterade eurosäkrade räntebärande skuldförbindelser
med mindre god kreditvärdering, eller om de inte är värderade
alls, i motsvarande värdepapper. Investeringsförvaltarna
försöker undvika omåttliga risker genom att genomföra
oberoende kreditanalyser av emittenter och genom att sprida
fondens investeringar bland olika emittenter.
Fonden tillämpar en egenutvecklad betygsättningsmetod för
miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) för att utvärdera
värdepapper som kan utgöra potentiella investeringar för
fonden (fondens ”investeringsområde”) och tillämpar vissa
begränsningar som beskrivs nedan. ESG-betygsmetoden
tillämpas för 100 procent av emittenterna som finns i fondens
portfölj och är bindande för portföljsammansättningen.
ESG-faktorer är en viktig komponent i fondens analysprocess
av företagsobligationer som kombinerar en grundläggande
kreditanalys av enskilda företag med en granskning
av väsentliga ESG-faktorer i syfte att nå en komplett
bedömning av kreditstyrka, svagheter och potentiella risker.
Investeringsförvaltarnas analytiker kan arbeta med emittenter
som har specifika problem med koldioxidutsläpp, i syfte att
förbättra den riskhantering de tillämpar inom dessa områden.
För portföljen3 i sin helhet, kommer fonden inte att placera
i emittenter som:

En buffert på 5 % är tillåten för investeringar i företag som inte uppfyller
dessa kriterier.
3
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• Upprepningsvis och allvarligt överträder Förenta
Nationernas Global Compact, såsom
• Skydd av mänskliga rättigheter
• Ingen delaktighet i överträdelser av mänskliga rättigheter
• Respekt för föreningsfrihet och rätten till kollektivförhandlingar
• Eliminerar tvångsarbete
• Avskaffar barnarbete
• Eliminerar diskriminering beträffande anställning
och arbete
• Försiktighetsprincipen i hanteringen av miljöproblem/
strategi för miljöutmaningar
• Främjar större miljömedvetenhet/ansvar
• Utveckling och spridning av miljövänliga tekniker
• Arbetar/står upp mot korruption i alla dess former
• Tillverkar kärnvapen eller kontroversiella vapen definierade
som antipersonella minor, kemiska och biologiska
vapen eller de som tillverkar komponenter avsedda för
sådana vapen.
• Tillverkar konventionella vapen och vars intäkter härledda
från sådana produkter överskrider investeringsförvaltarens
tröskelvärde (5 %).
• Tillverkar tobak eller tobaksprodukter, eller de vars
intäkter härledda från sådana produkter överskrider
investeringsförvaltarens tröskelvärde (5 %).
• Följer den skräddarsydda listan med företag verksamma
inom spel om pengar som fastställs enligt en skräddarsydd
policy i detta syfte.
• Härleder mer än 5 procent av sina intäkter från kolutvinning.
• Har ett ESG-betyg på CCC enligt MSCI.
• Har röd flagg för sociala kontroverser. Flaggan härleds från
den del med lägst betyg (kunder, mänskliga rättigheter och
samhälle samt arbetsrättigheter och leveranskedja) inom
den sociala pelaren.
Som ett resultat av den tidigare omnämnda ESG-metoden och
uteslutningarna, är det viktade genomsnittliga ESG-betyget
för fondens portfölj högre än det genomsnittliga ESG-betyget
för fondens investeringsområde. ESG-betyget för varje
portföljföretag kommer granskas och uppdateras minst en
gång om året.
Eftersom investeringsmålen mer sannolikt uppnås genom
en placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar,
kan fonden även, tillfälligtvis eller som komplement, söka
efter investeringsmöjligheter i andra typer av euronoterade
värdepapper som till exempel statsobligationer, preferensaktier
och andra aktierelaterade värdepapper, warranter, aktier och
obligationer som kan konverteras till stamaktier. Fonden kan
investera högst 10 procent av nettotillgångarna i kreditlänkade
värdepapper, vilket investeringsförvaltarna kan använda som
ett medel för att investera snabbare och mer effektivt i vissa
segment av marknaderna för högavkastande värdepapper,
banklån och skuldförbindelser med låg kreditrisk. Fonden
franklintempleton.lu

kan även investera högst 10 procent av nettotillgångarna
i nödlidande värdepapper. Dessutom kan fonden även
som komplement investera i konvertibla värdepapper
villkorade konvertibla värdepapper (investeringar i villkorade
konvertibla värdepapper kommer inte överstiga 5 procent av
fondens nettotillgångar).
Fondens namn återspeglar fondens basvaluta som är euro,
men implicerar inte nödvändigtvis att en viss proportion av
fondens nettoinvesterade tillgångar är i euro.
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• investera i en fond som efterlever artikel 8 i SFDR
• en hög intäktsnivå och, i mindre utsträckning, viss värdestegring i en fond som har euron som basvaluta och som
investerar i euronoterade högavkastande räntebärande
värdepapper
• att investera på medellång till lång sikt.
Taxonomiförordningen I överensstämmelse med sin
ESG-metod, främjar fonden miljömässiga, sociala och
bolagsstyrningsegenskaper. Även om fonden inte åtar sig
att göra investeringar i aktiviteter som är förenliga med
taxonomin, miljömässigt hållbara och som bidrar till att nå mål
om att begränsa samt anpassa efter klimatförändringar, kan
det inte uteslutas att fondens underliggande investeringar
kan tillfälligt omfatta investeringar som strävar efter en positiv
inverkan på miljön via sitt fokus på mål om att begränsa
samt anpassa efter klimatförändringar och de kan, men
måste inte, vara förenliga med taxonomin. Investerare
bör notera att principen ”gör inte väsentlig skada” enligt
taxonomiförordningen tillämpas endast för de av fondens
underliggande investeringar som beaktar EU-kriterier för
miljömässigt hållbara aktiviteter. Fondens underliggande
investeringar som inte är i aktiviteter förenliga med taxonomin
och miljömässigt hållbara, beaktar inte EU-kriterierna för
miljömässigt hållbara aktiviteter enligt taxonomiförordningen.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
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• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med investering med rörlig ränta i företag
• Valutarisk
• Risk med företag som omstruktureras
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med värdepapperisering
• Hållbarhetsrisk
• Risk med swappavtal
• Risk med warranter
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investment
Management Limited och Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att fortsätta
att i hög grad bevara kapitalet och likviditeten samtidigt som
avkastningen maximeras.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå målet
genom att främst investera i räntebärande värdepapper
och skuldförbindelser med fast och rörlig ränta från
europeiska stater och företag såväl som euronoterade
företagsobligationer från emittenter utanför Europa med
korta löptider vilka är värderade med god kreditvärdering eller
om de inte är värderade, av jämförbar kvalitet. Fonden kan
inneha högst 10 procent lågt värderade, sämre värderade och
nödlidande skuldförbindelser, eller om de inte är värderade,
av jämförbar kvalitet.
Fonden kan dessutom investera i kreditlänkade värdepapper
eller andra strukturerade produkter (som exempelvis
intecknings- och tillgångssäkrade värdepapper, inklusive
säkerställda skuldförbindelser såväl som säkerställda
låneobligationer) som härleder sitt värde från ett index, ett
värdepapper eller en valuta.
Fonden tillämpar en egenutvecklad betygsmetod för miljö,
sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) i syfte att undvika att
investera i emittenter som släpar efter i övergången till att stödja
en koldioxidsnål ekonomi. ESG-betygsmetoden tillämpas för
minst 90 procent av emittenterna som finns i fondens portfölj
och är bindande för portföljsammansättningen.
Beträffande emittenter av företagsobligationer använder
fonden en kombination av externa och interna datainput för att
fastställa ”klimatövergångsresultaten” (dvs. i vilken utsträckning
en emittent svarar på hotet som klimatförändring medför, till
exempel genom att engagera sig i utfasning av produkter och
tjänster, upprätta infrastruktur med låga eller inga utsläpp och
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minska eller avlägsna beroende av fossila bränslen, bland
annat intäkter som genereras från fossila bränslen), bland
annat men inte begränsat till direkt utveckling gällande utsläpp
jämfört med andra, utfasning av produkt- och tjänsteportfölj och
bedömningen av möjligheter inom ren teknik och energi.
Beträffande emittenter av statsobligationer, använder
fonden en kombination av datainput för att fastställa
”klimatövergångsresultaten”, bland annat men inte begränsat
till emittenters miljöriskexponering och miljöriskhantering. I
dessa ingår data relaterat till hantering av energiresurser,
resursbevaring, vattenresurshantering, miljöresultat, hantering
av externa miljöeffekter, energisäkerhetsrisk, produktiva markoch mineralresurser, sårbarhet inför miljöhändelser och externa
miljöeffekter. Fonden får inte investera i statsobligationer som
emitteras av länder med otillräckligt betyg enligt Freedom
House Index eller de med ett ESG-betyg på CCC enligt MSCI.
ESG-faktorer är en viktig komponent i fondens analysprocess
av företagsobligationer som kombinerar en grundläggande
kreditanalys av enskilda företag med en granskning
av väsentliga ESG-faktorer i syfte att nå en komplett
bedömning av kreditstyrka, svagheter och potentiella
risker. Investeringsförvaltarnas analytiker kan arbeta med
emittenter som har specifika problem med koldioxidutsläpp,
vattenförbrukning och spillvatten i syfte att förbättra den
riskhantering de tillämpar inom dessa områden.
För portföljen4 i sin helhet, kommer fonden inte att placera
i företag som:
• Upprepningsvis och allvarligt överträder Förenta
Nationernas Global Compact, såsom
• Skydd av mänskliga rättigheter
• Ingen delaktighet i överträdelser av mänskliga
rättigheter
• Respekt för föreningsfrihet och rätten till
kollektivförhandlingar
• Eliminerar tvångsarbete
• Avskaffar barnarbete
• Eliminerar diskriminering beträffande anställning och
arbete
• Försiktighetsprincipen i hanteringen av miljöproblem/
strategi för miljöutmaningar
• Främjar större miljömedvetenhet/ansvar
• Utveckling och spridning av miljövänliga tekniker
• Arbetar/står upp mot korruption i alla dess former
• Otillräckligt betyg enligt Freedom House Index för
emittenter av statsobligationer (https://freedomhouse.org/
countries/freedom-world/scores)
• Tillverkar militär utrustning och/eller kontroversiella vapen –
de som betraktas som urskillningslösa, eller de som
tillverkar komponenter avsedda för sådana vapen.
• Tillverkar tobak eller tobaksprodukter, eller de vars
intäkter härledda från sådana produkter överskrider
investeringsförvaltarens tröskelvärde (5 %).
En buffert på 5 procent tillåts för investeringar i företag som inte uppfyller
dessa kriterier.
4
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• Har en oacceptabel andel intäkter härledda från de fossila
bränslen som förorenar mest.
• Ligger utanför investeringsförvaltarens tröskelvärde för
användning av koldioxidsnåla fossila bränslen.
• Överskrider våra toleransvärden för användning av fossila
bränslen för att generera elektricitet.
• Har ett ESG-betyg på CCC.
Som ett resultat använder fonden en selektiv metod för
att utesluta från sin portfölj emittenter som finns inom den
nedersta 20 procenten i respektive investeringsområde.
Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument för säkring,
effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte. Dessa finansiella
derivatinstrument kan handlas antingen på reglerade marknader
eller på OTC-marknader, och kan bland annat omfatta swappar
(som till exempel ränteswappar, valutaswappar, kreditswappar
och totalavkastningsswappar på räntebärande instrument
inklusive lånindex), terminer och korsvisa valutaterminer,
terminskontrakt samt optioner på sådana instrument.
Fonden kan även som komplement investera i konvertibla
värdepapper villkorade konvertibla värdepapper
(investeringar i villkorade konvertibla värdepapper kommer
inte överstiga 5 % av fondens nettotillgångar).
Avsikten är att fonden ska köpa räntebärande värdepapper
och skuldförbindelser med fast och rörlig ränta noterade i euro
där högst 10 procent är noterade i andra valutor än euro.
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 5 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 10 procent.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• investera i en fond som efterlever artikel 8 i SFDR
• att bibehålla likviditet, maximera totalavkastning
och intäkter
• att investera på medellång till lång sikt.
Taxonomiförordningen I överensstämmelse med sin
ESG-metod, främjar fonden miljömässiga, sociala och
bolagsstyrningsegenskaper. Även om fonden inte åtar sig
att göra investeringar i aktiviteter som är förenliga med
taxonomin, miljömässigt hållbara och som bidrar till att nå mål
om att begränsa samt anpassa efter klimatförändringar, kan
det inte uteslutas att fondens underliggande investeringar
kan tillfälligt omfatta investeringar som strävar efter en positiv
inverkan på miljön via sitt fokus på mål om att begränsa
samt anpassa efter klimatförändringar och de kan, men
måste inte, vara förenliga med taxonomin. Investerare
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bör notera att principen ”gör inte väsentlig skada” enligt
taxonomiförordningen tillämpas endast för de av fondens
underliggande investeringar som beaktar EU-kriterier för
miljömässigt hållbara aktiviteter. Fondens underliggande
investeringar som inte är i aktiviteter förenliga med taxonomin
och miljömässigt hållbara, beaktar inte EU-kriterierna för
miljömässigt hållbara aktiviteter enligt taxonomiförordningen.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med värdepapperisering
• Hållbarhetsrisk
• Risk med swappavtal

klimatförändring medför, till exempel genom att engagera sig
i utfasning av produkter och tjänster, upprätta infrastruktur
med låga eller inga utsläpp och minska eller avlägsna
beroende av fossila bränslen, bland annat intäkter som
genereras från fossila bränslen). Detta kan bland annat
omfatta, men inte begränsat till, direkt utveckling gällande
utsläpp jämfört med andra, status gällande övergång till
låga koldioxidutsläpp, hantering av relaterade klimatrisker,
sammantaget miljöbetyg, hantering av energiresurser,
hantering av externa miljöfaktorer och energisäkerhetsrisk.
Fonden får inte investera i emittenter som betraktas som de
som gör sämst ifrån sig avseende dessa värden. Detta är
en bindande begränsning och implementeras med hjälp av
efterlevnadsbegränsningar för emittenter som anses släpa efter.
Som ett resultat exkluderar fonden från sin portfölj emittenter som
finns inom den nedersta 20 procenten i investeringsområdet.
ESG-faktorer är en viktig komponent i fondens analysprocess
av företagsobligationer som kombinerar en grundläggande
kreditanalys av enskilda företag med en granskning
av väsentliga ESG-faktorer i syfte att nå en komplett
bedömning av kreditstyrka, svagheter och potentiella
risker. Investeringsförvaltarnas analytiker kan arbeta med
emittenter som har specifika problem med koldioxidutsläpp,
vattenförbrukning och spillvatten i syfte att förbättra den
riskhantering de tillämpar inom dessa områden.
För portföljen5 i sin helhet, kommer fonden inte att placera
i emittenter som:
• Upprepningsvis och allvarligt överträder Förenta
Nationernas Global Compact, såsom

Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

• Skydd av mänskliga rättigheter
• Ingen delaktighet i överträdelser av mänskliga rättigheter

Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investment
Management Limited och Franklin Advisers, Inc.

• Respekt för föreningsfrihet och rätten till
kollektivförhandlingar

Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

• Eliminerar tvångsarbete
• Avskaffar barnarbete

FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND

• Eliminerar diskriminering beträffande anställning
och arbete

Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta Euro (EUR)

• Försiktighetsprincipen i hanteringen av miljöproblem/
strategi för miljöutmaningar

Investeringsmål Fondens investeringsmål är att, i enlighet
med en försiktig investeringsförvaltning, maximera
investeringens totalavkastning genom en kombination av
ränta och värdestegring.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå målet
genom att främst investera i skuldförbindelser med god
kreditvärdering med fast eller rörlig ränta från europeiska
företagsemittenter och euronoterade skuldförbindelser från
icke-europeiska företagsemittenter.
Fonden tillämpar en egenutvecklad betygsmetod för miljö,
sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) i syfte att undvika att
investera i emittenter som släpar efter i övergången till att stödja
en koldioxidsnål ekonomi. ESG-betygsmetoden tillämpas för
hela portföljen och är bindande för portföljsammansättningen.
Fonden använder en kombination av externa och interna
datainput för att fastställa ”klimatövergångsresultaten”
(dvs. i vilken utsträckning en emittent svarar på hotet som
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• Främjar större miljömedvetenhet/ansvar
• Utveckling och spridning av miljövänliga tekniker
• Arbetar/står upp mot korruption i alla dess former
• Tillverkar militär utrustning och/eller kontroversiella vapen –
de som betraktas som urskillningslösa, eller de som
tillverkar komponenter avsedda för sådana vapen.
• Tillverkar konventionella vapen och vars intäkter härledda
från sådana produkter överskrider investeringsförvaltarens
tröskelvärde (5 %).
• Tillverkar tobak eller tobaksprodukter, eller de vars
intäkter härledda från sådana produkter överskrider
investeringsförvaltarens tröskelvärde (5 %).
En buffert på 5 % är tillåten för investeringar i företag som inte uppfyller
dessa kriterier.
5
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• Härleder mer än 5 procent av sina intäkter från hasardspel
eller vuxenunderhållning;
• Har en oacceptabel andel intäkter härledda från de fossila
bränslen som förorenar mest.
• Härleder mer än 5 procent av sina intäkter från kolutvinning.
• Använder inte tillräckligt med energikällor med låga
koldioxidutsläpp.
• Överskrider våra toleransvärden för användning av fossila
bränslen för att generera elektricitet.
• Har ett ESG-betyg på CCC enligt MSCI.
ESG-betyget för varje portföljföretag kommer granskas och
uppdateras minst en gång om året.
Fonden kan även använda vissa finansiella derivatinstrument
i säkringssyfte, för effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte. Dessa finansiella derivatinstrument (för vilka den ovan
beskrivna ESG-betygsmetoden inte gäller) kan handlas antingen
på reglerade marknader eller på OTC-marknader, och kan
bland annat omfatta swappar (som till exempel kreditswappar,
totalavkastningsswappar på räntebärande instrument inklusive
lånindex), terminer och korsvisa valutaterminer, terminskontrakt
samt optioner. Användningen av dessa finansiella derivatinstrument kan leda till negativ exponering mot en specifik avkastningskurva/löptid eller valuta. Fonden kan dessutom, i enlighet
med investeringsbegränsningarna, investera i kreditlänkade
värdepapper eller andra strukturerade produkter (som exempelvis intecknings- eller andra tillgångssäkrade värdepapper samt
säkerställda skuldförbindelser såväl som säkerställda låneobligationer) som härleder sitt värde från ett annat Europarelaterat
index, värdepapper eller valuta. Fonden investerar främst i räntebärande skuldförbindelser som antingen är noterade i euro eller,
om de är noterade i någon annan valuta, är säkrade mot euron.

Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• investera i en fond som efterlever artikel 8 i SFDR
• totalavkastning på investeringar genom en kombination av
ränteintäkter och värdestegring
• att investera på medellång till lång sikt.
Taxonomiförordningen I överensstämmelse med sin
ESG-metod, främjar fonden miljömässiga, sociala och
bolagsstyrningsegenskaper. Även om fonden inte åtar sig
att göra investeringar i aktiviteter som är förenliga med
taxonomin, miljömässigt hållbara och som bidrar till att nå mål
om att begränsa samt anpassa efter klimatförändringar, kan
det inte uteslutas att fondens underliggande investeringar
kan tillfälligt omfatta investeringar som strävar efter en positiv
inverkan på miljön via sitt fokus på mål om att begränsa
samt anpassa efter klimatförändringar och de kan, men
måste inte, vara förenliga med taxonomin. Investerare
bör notera att principen ”gör inte väsentlig skada” enligt
taxonomiförordningen tillämpas endast för de av fondens
underliggande investeringar som beaktar EU-kriterier för
miljömässigt hållbara aktiviteter. Fondens underliggande
investeringar som inte är i aktiviteter förenliga med taxonomin
och miljömässigt hållbara, beaktar inte EU-kriterierna för
miljömässigt hållbara aktiviteter enligt taxonomiförordningen.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument

Eftersom investeringsmålet mer sannolikt kommer att
uppnås genom en placeringsprincip som är flexibel och
anpassningsbar, kan fonden även, i defensivt syfte eller
som komplement, försöka finna investeringsmöjligheter
i andra typer av värdepapper, däribland men inte begränsat
till statliga skuldförbindelser, överstatliga organ som
bildats eller understöds av ett flertal nationella regeringar,
skuldförbindelser med mindre god kreditvärdering, obligationer
konvertibla till stamaktier, preferensaktier och warrants.
Dessutom kan fonden även som komplement investera
i konvertibla värdepapper villkorade konvertibla värdepapper
(investeringar i villkorade konvertibla värdepapper kommer
inte överstiga 5 procent av fondens nettotillgångar).

• Likviditetsrisk

Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.

• Hållbarhetsrisk

Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 5 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 10 procent.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
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• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med värdepapperisering
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Risk med swappavtal
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investment
Management Limited och Franklin Templeton Institutional, LLC
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

franklintempleton.lu

FRANKLIN EUROPEAN SOCIAL LEADERS
BOND FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att leverera
positiv social inverkan genom att främja social jämställdhet och
uppnå en total avkastning på intäkter och kapitaltillväxt genom
att främst investera i en portfölj med sociala obligationer.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
investeringsmålet genom att investera minst 75 procent
av sina nettotillgångar i obligationer märkta som ”sociala”,
enligt beskrivningen nedan och med upp till 25 procent av
nettotillgångarna i obligationer som investeringsförvaltaren
bedömer som att de bidrar till positiv social inverkan och
som nedan kallas för ”sociala vinnare”. Strategin tillämpar en
fundamental, bottom-up-analys med ett fokus på godtagbara
”sociala” obligationer som har mottagit kreditgodkännande av
investeringsförvaltaren.
”Sociala” obligationer är skuldinstrument vars behållning
används delvis eller fullt ut till att finansiera eller förfinansiera
nya och befintliga projekt som erbjuder tydliga sociala fördelar
till exempel att positivt bidra till att minska sociala ojämlikheter
relaterade till fattigdom, kön, etnicitet och/eller anställning.
Investeringsförvaltaren tillämpar en egenutvecklad ESGmetod (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) för att bedöma
huruvida behållningen från sociala obligationer bidrar till att
minska specifika sociala problem och/eller erbjuder tydliga och
identifierbara sociala fördelar. Metoden tillämpar en kombination
av externa och interna data för att fastställa godtagbarheten för
de sociala obligationerna, granskning, bland annat de sociala
projektkategorierna till vilka den sociala obligationen ska knytas,
målpopulationen som man avser ska gynnas från de positiva
socio-ekonomiska resultaten såväl som emittentens efterlevnad
av de principer som utvecklats inom vissa ramar för bedömning
av sociala obligationer, till exempel International Capital Market
Association (ICMA - www.icmagroup.org).
Obligationer som kanske inte är märkta som ”sociala” men
trots det emitteras av enheter huvudsakligen delaktiga i socialt
hållbara aktiviteter, bland annat de knutna till FN:s hållbara
utvecklingsmål (”SDG”), bedöms som godtagbara för fonden
att investera i om dessa obligationer uppfyller interna kriterier
för ”sociala vinnare”. Sociala vinnare är företagsemittenter
som visar att de är mycket förenliga med fler än två utvalda
SDG:er, eller avseende statliga emittenter, de länder som
tillhör de bästa 25 procenten enligt investeringsförvaltarens
egenutvecklade sociala betygssystem.
Fonden tillämpar vidare sitt ESG-betyg i syfte att undvika
investeringar i emittenter som släpar efter i omställningen till en
ekonomi med låga koldioxidutsläpp och utesluter de som tillhör
de sämsta 20 procenten av fondens investeringsområde.
Fonden använder en kombination av externa och interna datainput för att fastställa ”klimatövergångsresultaten” (dvs. i vilken
utsträckning en emittent svarar på hotet som klimatförändring
medför, till exempel genom att engagera sig i utfasning av produkter och tjänster, upprätta infrastruktur med låga eller inga
utsläpp och minska eller avlägsna beroende av fossila bränslen,
bland annat intäkter som genereras från fossila bränslen).
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Fonden tillämpar även specifika ESG-uteslutningar och kommer
inte investera i emittenter som enligt investeringsförvaltarens
analys:
• Allvarligt överträder Förenta Nationernas Global Compactprinciper (utan positiva utsikter);
• Genererar mer än 5 % av intäkterna från produktionen och/
eller distribution av vapen;
• Är delaktiga i produktion, distribution eller grossistförsäljning
av dedicerade och/eller centrala komponenter i förbjudna
vapen6 (dvs. antipersonella minor, kemiska och biologiska
vapen samt klusterammunition);
• Tillverkar tobak eller tobaksprodukter, eller de vars intäkter
härledda från sådana produkter överskrider 5 procent och
• Genererar mer än 5 procent av sina intäkter från kolutvinning
eller 10 procent från kolbaserad kraftproduktion.
ESG-metoden ovan, som tillämpas för minst 90 procent av
fondens portfölj, är bindande för portföljsammansättningen.
Obligationer som fonden investerar i har ingen
löptidsbegränsning, kan ha både fast och rörlig ränta
och emitteras av både företag och statliga emittenter
runt om i världen, bland annat tillväxtmarknader eller av
fastighetsfonder. Fonden avser inte att investera mer än
10 procent av nettotillgångarna i skuldförbindelser under
investment grade. Statliga emittenter omfattar myndigheter
och halvstatliga emittenter. All exponering mot andra valutor
än euro inom fonden kommer säkras tillbaka till euro.
Investeringsförvaltarna kan selektivt lägga till eller minska
durationsexponering i specifika länder beroende på
grundläggande ekonomiska förutsättningar, ränteutsikter,
penningpolitik, geo-politiska trender såväl som skattepolitik.
Fonden kan investera i säkerställda skuldförbindelser (CDOobligationer) och säkerställda låneobligationer (CLO-obligationer),
såväl som andra hypoteksbaserade och tillgångsbaserade
värdepapper, hybrid och konvertibla värdepapper, bland annat
kreditlänkade värdepapper (som kreditlänkade obligationer och
optioner), villkorade konvertibla och eviga obligationer, var och
en föremål för ett tak på 5 procent av nettotillgångarna samt
föremål för en sammanlagd maximal gräns på 20 procent av
fondens nettotillgångar. CDO-obligationer, CLO-obligationer,
hypoteksbaserade och tillgångsbaserade värdepapper har inga
derivat inbäddade och skapar ingen hävstångseffekt. Hybrid- och
konvertibla värdepapper, däribland kreditlänkade värdepapper,
kan ha inbäddade derivat och därmed generera hävstångseffekt.
Fonden kan även använda finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte. Dessa
finansiella derivatinstrument kan antingen handlas på reglerade
marknader eller OTC-marknaden och kan bland annat
omfatta, swappar (till exempel ränteswappar, kreditswappar
och totalavkastningsswappar kopplade till fast avkastning),
ränteterminer samt valutaterminskontrakt (både leveransbara
och icke-leveransbara) samt optioner (optioner på ränteterminer,
optioner på ränteswappar och optioner på kreditswappar).
(a) Vapen enligt (i) Konventionen om förbud mot användning, lagring,
produktion och överföring av antipersonella minor och deras destruktion och
(ii) Konventionen om förbud av klusterammunition och (b) vapen klassade
som antingen B- eller C-vapen enligt Förenta nationernas konvention om
biologisk vapen samt kemiska vapenkonventionen.
6
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Fonden kan även investera högst 10 procent av
nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och andra
UCI-fonder (däribland börshandlade fonder).
Fonden kan inneha kompletterande likvida tillgångar
(till exempel inlåning på avistakonton, såsom likvida medel på
avräkningskonton med en bank som kan tillgås när som helst)
upp till 20 procent av nettotillgångarna som svar på svåra
marknads-, ekonomiska, politiska eller andra förhållanden
eller för att uppfylla behov gällande likviditet, inlösen och
kortsiktiga investeringar. Tillfälligt och om det motiveras
av exceptionellt ogynnsamma marknadsförhållanden,
kan fonden i syfte att vidta åtgärder för att begränsa risker
relaterade till sådana exceptionella marknadsförhållande och
i andelsägarnas bästa intresse, inneha likvida tillgångar på
upp till 100 procent av nettotillgångarna.
I syfte att uppnå sina investeringsmål och för
likviditetsändamål kan fonden även investera i bankinlåning,
penningsmarknadsinstrument eller penningmarknadsfonder
i enlighet med tillämpliga investeringsbegränsningar.
I defensivt syfte kan fonden tillfälligt investera upp till
100 procent av sina nettotillgångar i dessa instrument.
Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 5 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 10 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som anges
ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som strävar efter:
• investera i en fond som efterlever artikel 9 i SFDR
• uppnå positiv social inverkan via investeringar i europeiska
sociala obligationer samtidigt som totalavkastningen
maximeras
• att investera på medellång till lång sikt.
Taxonomiförordningen I linje med ESG-metoden och
det hållbara investeringsmålet främjar fonden social
jämställdhet, men åtar sig inte att göra miljömässigt hållbara
investeringar så som fastställt i taxonomiförordningen. Därför
förväntar sig investeringsförvaltaren att proportionen för
fondens investeringar i taxonomiförenliga miljörrelaterade
hållbarhetsaktiviteter (däribland investeringar i möjliggörande
och omställningsaktiviteter) ska uppgå till 0 %.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Marknadsrisk
• Hållbarhetsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med utdelningspolicy

• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepapperisering
• Risk med swappavtal
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investment
Management Limited
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att, i enlighet
med en försiktig investeringsförvaltning, maximera en
totalavkastning som består av en kombination av ränta,
värdestegring och valutavinster.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
målet genom att investera i en portfölj bestående
av skuldförbindelser med fast och rörlig ränta och
skuldförbindelser emitterade av stater och statsrelaterade
emittenter eller företag med säte i Europa och i euronoterade
värdepapper från icke-europeiska emittenter.
Fonden tillämpar en egenutvecklad betygsmetod för
miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) i syfte
att undvika att investera i emittenter som släpar efter
i övergången till att stödja en koldioxidsnål ekonomi.
ESG-betygsmetoden tillämpas för minst 90 procent av
emittenterna som finns i fondens portfölj och är bindande
för portföljsammansättningen.
Beträffande emittenter av företagsobligationer använder
fonden en kombination av externa och interna datainput för att
fastställa ”klimatövergångsresultaten” (dvs. i vilken utsträckning
en emittent svarar på hotet som klimatförändring medför, till
exempel genom att engagera sig i utfasning av produkter och
tjänster, upprätta infrastruktur med låga eller inga utsläpp och
minska eller avlägsna beroende av fossila bränslen, bland
annat intäkter som genereras från fossila bränslen), bland
annat men inte begränsat till direkt utveckling gällande utsläpp
jämfört med andra, utfasning av produkt- och tjänsteportfölj och
bedömningen av möjligheter inom ren teknik och energi.
Beträffande obligationer emitterade av stater och
statsrelaterade emittenter, använder fonden en kombination
av datainput för att fastställa ”klimatövergångsresultaten”,
bland annat men inte begränsat till emittenters
miljöriskexponering och miljöriskhantering. I dessa ingår
data relaterat till hantering av energiresurser, resursbevaring,
vattenresurshantering, miljöresultat, hantering av externa
miljöeffekter, energisäkerhetsrisk, produktiva mark- och
mineralresurser, sårbarhet inför miljöhändelser och externa
miljöeffekter. Fonden får inte investera i statsobligationer som
emitteras av länder med otillräckligt betyg enligt Freedom
House Index eller de med ett ESG-betyg på CCC enligt MSCI.

• Risk med tillväxtmarknader
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ESG-faktorer är en viktig komponent i fondens analysprocess
av företagsobligationer som kombinerar en grundläggande
kreditanalys av enskilda företag med en granskning
av väsentliga ESG-faktorer i syfte att nå en komplett
bedömning av kreditstyrka, svagheter och potentiella
risker. Investeringsförvaltarnas analytiker kan arbeta med
emittenter som har specifika problem med koldioxidutsläpp,
vattenförbrukning och spillvatten i syfte att förbättra den
riskhantering de tillämpar inom dessa områden.
För portföljen i sin helhet7, kommer fonden inte att placera
i emittenter som:
• Upprepningsvis och allvarligt överträder Förenta
Nationernas Global Compact, såsom
• Skydd av mänskliga rättigheter
• Ingen delaktighet i överträdelser av mänskliga
rättigheter
• Respekt för föreningsfrihet och rätten till kollektivförhandlingar
• Eliminerar tvångsarbete
• Avskaffar barnarbete
• Eliminerar diskriminering beträffande anställning
och arbete
• Försiktighetsprincipen i hanteringen av miljöproblem/
strategi för miljöutmaningar
• Främjar större miljömedvetenhet/ansvar
• Utveckling och spridning av miljövänliga tekniker
• Arbetar/står upp mot korruption i alla dess former
• Otillräckligt betyg enligt Freedom House Index för
emittenter av statsobligationer (https://freedomhouse.org/
countries/freedom-world/scores)
• Tillverkar militär utrustning och/eller kontroversiella vapen –
de som betraktas som urskillningslösa, eller de som tillverkar
komponenter avsedda för sådana vapen.
• Tillverkar tobak eller tobaksprodukter, eller de vars
intäkter härledda från sådana produkter överskrider
investeringsförvaltarens tröskelvärde (5 %).
• Härleder mer än 5 procent av sina intäkter från hasardspel
eller vuxenunderhållning.
• Har en oacceptabel andel intäkter härledda från de fossila
bränslen som förorenar mest.
• Ligger utanför investeringsförvaltarens tröskelvärde för
användning av koldioxidsnåla fossila bränslen.
• Överskrider våra toleransvärden för användning av fossila
bränslen för att generera elektricitet.
• Har ett ESG-betyg på CCC.
Som ett resultat använder fonden en selektiv metod för
att utesluta från sin portfölj emittenter som finns inom den
nedersta 20 procenten i respektive investeringsområde.
Fonden kan även, i enlighet med investeringsbegränsningarna,
investera i värdepapper eller strukturerade produkter (som
7

	En buffert på 5 procent är tillåten för investeringar i företag som inte
uppfyller dessa kriterier.
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exempelvis säkerställda skuldförbindelser såväl som
säkerställda låneobligationer) där värdepapperet är knutet
till eller härleder sitt värde från ett annat värdepapper eller
är kopplat till tillgångar eller valutor i ett europeiskt land.
Mera exakt kan fonden köpa skuldförbindelser emitterade
av regeringar och överstatliga organ som organiserats eller
understöds av ett flertal nationella regeringar.
Fonden kan även köpa intecknings- och tillgångssäkrade
värdepapper och konvertibla obligationer. Fonden kan även
använda vissa finansiella derivatinstrument i säkringssyfte
och för effektiv portföljförvaltning. Dessa finansiella
derivatinstrument kan handlas på reglerade marknader eller på
OTC-börs och kan omfatta indexbaserade finansiella derivat,
kreditswappar och totalavkastningsswappar på räntebärande
instrument inklusive lånindex, terminskontrakt (forwards eller
futures) eller optioner på sådana kontrakt, inklusive sådana
på europeiska statsobligationer. Fondens nettotillgångar ska
primärt (t.ex. minst två tredjedelar av nettotillgångarna utan
hänsyn till kompletterande likvida tillgångar) vara investerade
i värdepapper eller finansiella derivatinstrument baserade på
värdepapper från europeiska emittenter och euronoterade
värdepapper från icke-europeiska emittenter.
Fonden kan investera i skuldförbindelser med god och
mindre god kreditvärdering, inklusive högavkastande
företagsobligationer, placeringar under hand, globala
obligationer och valutor på tillväxtmarknader, av
vilka högst 10 procent av fondens nettotillgångar kan vara
investerade i nödlidande värdepapper. Fonden kan även
som komplement investera i konvertibla värdepapper
villkorade konvertibla värdepapper (investeringar i villkorade
konvertibla värdepapper kommer inte överstiga 5 % av
fondens nettotillgångar).
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 5 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 20 procent.
Exponering mot transaktioner med värdepappersutlåning
Den förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål för
transaktioner med värdepappersutlåning uppgår till 5 procent
av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• investera i en fond som efterlever artikel 8 i SFDR
• höga intäkter och att bevara kapitalet och, i mindre
utsträckning, värdestegring genom att investera
i räntebärande värdepapper och derivatinstrument från
europeiska regeringar eller företagsemittenter
• att investera på medellång till lång sikt.
Taxonomiförordningen I överensstämmelse med sin
ESG-metod, främjar fonden miljömässiga, sociala och
bolagsstyrningsegenskaper. Även om fonden inte åtar sig
att göra investeringar i aktiviteter som är förenliga med
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taxonomin, miljömässigt hållbara och som bidrar till att nå mål
om att begränsa samt anpassa efter klimatförändringar, kan
det inte uteslutas att fondens underliggande investeringar
kan tillfälligt omfatta investeringar som strävar efter en positiv
inverkan på miljön via sitt fokus på mål om att begränsa
samt anpassa efter klimatförändringar och de kan, men
måste inte, vara förenliga med taxonomin. Investerare
bör notera att principen ”gör inte väsentlig skada” enligt
taxonomiförordningen tillämpas endast för de av fondens
underliggande investeringar som beaktar EU-kriterier för
miljömässigt hållbara aktiviteter. Fondens underliggande
investeringar som inte är i aktiviteter förenliga med taxonomin
och miljömässigt hållbara, beaktar inte EU-kriterierna för
miljömässigt hållbara aktiviteter enligt taxonomiförordningen.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Hållbarhetsrisk
• Risk med swappavtal
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investment
Management Limited och Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens huvudsakliga investeringsmål är
att sträva efter en totalavkastning genom en kombination
av löpande intäkter och värdestegring som överstiger FTSE
3-Month US Treasury Bill Index under en hel marknadscykel
(som är en tidsperiod som sträcker sig över en hel affärs- och
konjunkturcykel och under vilken det kan förekomma perioder
med stigande och sjunkande räntor).
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå målet
genom att tillhandahålla en attraktiv riskjusterad avkastning
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under en hel marknadscykel genom att sprida portföljen över
ett brett urval av skuldförbindelser som har fast och rörlig ränta
samt obligationer oavsett löptid eller kreditvärdering (inklusive
värdepapper med god, sämre, dålig och utan värdering och
nödlidande värdepapper) från företag och statliga emittenter
världen runt.
Vid förvaltningen av fonden strävar investeringsförvaltarna
efter att generera avkastning från andra källor än endast
räntor genom att fördela fondens portfölj till olika risker (som till
exempel krediter, valutor, kommunala och löptidsrelaterade
risker) och ett brett urval och skuldförbindelser när det gäller
land, sektor, kvalitet, löptid eller duration (utan referens till
ett jämförelseindex vilket är fallet för de flesta traditionella
räntebärande fonder). Fondens portfölj kan därför
innehålla högavkastande obligationer (”skräpobligationer”),
preferensvärdepapper, och strukturerade produkter som
till exempel inteckningssäkrade värdepapper (inklusive
kommersiella lån och hypotekslån samt obligationer med
inteckningar som säkerhet), tillgångssäkrade värdepapper
(säkrade med lån, leasingavtal eller fordringar), säkerställda
skuldobligationer (inklusive säkerställda låneobligationer)
och kreditkopplade eller indexreglerade (inklusive
inflationsindexerade) värdepapper som härleder sitt värde
från en underliggande tillgång eller index. Fonden kan göra
dollarrullningstransaktioner på inteckningar.
Fonden kan ägna sig åt aktiv och frekvent handel som en
del av investeringsstrategierna och kan, vid en viss tidpunkt,
ha en betydande del av sina tillgångar investerade i alla
typer av skuldförbindelser. Fondens viktade genomsnittliga
portföljduration kan vara från -2 till +5 år, enligt vad
som beräknats av investeringsförvaltarna, beroende på
investeringsförvaltarnas prognoser av räntor och bedömning
av marknadsrisken i allmänhet. Fonden investerar
regelbundet i valutor och valutarelaterade transaktioner
där finansiella derivatinstrument ingår. Fonden kan inneha
betydande positioner i valutor och valutarelaterade finansiella
derivatinstrument som en säkringsteknik eller för att
genomföra en valutainvesteringsstrategi, vilket kan exponera
ett stort belopp av fondens nettotillgångar mot åtaganden
som rör dessa instrument.
Fonden använder olika finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument kan handlas antingen
på reglerade marknader eller på OTC-marknader, och kan
bland annat omfatta swappar (som till exempel kredit- och
ränteswappar eller totalavkastningsswappar på räntebärande
instrument), terminer och korsvisa terminer, terminskontrakt
(inklusive sådana på statligt emitterade värdepapper), samt
optioner. Användningen av finansiella derivatinstrument kan
leda till negativ exponering mot en specifik avkastningskurva/
löptid, valuta eller kredit.
Fonden kan skaffa sig långa och korta syntetiska positioner
på räntebärande papper och valutor. Långa positioner drar
nytta av en ökad kurs på underliggande instrument eller
tillgångsklasser, medan korta positioner drar nytta av en
minskning av samma kurs.
Fonden kan även, tillfälligt eller som komplement, investera
i nödlidande skuldförbindelser (värdepapper i företag
som är, eller kommer att bli, föremål för omorganisationer,
ekonomiska omstruktureringar eller konkurs), konvertibla
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värdepapper eller villkorade konvertibla värdepapper
(investeringar i villkorade konvertibla värdepapper kommer
inte att överstiga 5 procent av fondens nettotillgångar).
Investeringar i nödlidande skuldförbindelser skulle, under
normala marknadsvillkor, vanligen utgöra högst 10 procent av
fondens nettotillgångar. Fonden kan även investera (i) högst
10 procent av nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och
andra UCI-fonder och (ii) högst 10 procent av nettotillgångarna
på det kinesiska fastlandet via Bond Connect eller direkt
(även kallat direkt i CIBM).
Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 11 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• intäkter och värdestegring genom investeringar i ett
brett utbud av räntebärande värdepapper och finansiella
derivatinstrument
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Risk med värdepapperisering
• Marknadsrisk
• Likviditetsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med nödlidande värdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med investering med rörlig ränta i företag
• Risk med inflationsindexerade värdepapper
• Risk med företag som omstruktureras
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Risk med swappavtal
Global exponering Value-at-Risk-metoden (absolut VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.
Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till 200 procent.
Den förväntade hävstångsnivån är endast en bedömning
och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer. Den
franklintempleton.lu

beräkningsmetod för hävstången som används är summan av
de nominella värdena. Den omfattar den teoretiska exponering
som är förbunden med finansiella derivatinstrument men
omfattar inte fondens underliggande investeringar vilka
uppgår till 100 procent av de totala nettotillgångarna.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att, i enlighet
med en försiktig investeringsförvaltning, maximera
totalavkastningen som består av en kombination av ränta,
värdestegring och valutavinster på lång sikt.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå målet
genom att främst investera i räntebärande värdepapper med
fast eller rörlig ränta och obligationer emitterade av statliga,
statligt relaterade eller företagsrelaterade organ belägna
i medlemsländerna i det ekonomiska samarbetsrådet för
Gulfstaterna (GCC). Fonden kan även köpa räntebärande
skuldförbindelser eller skuldförbindelser med fast eller rörlig
ränta samt obligationer emitterade av enheter belägna i de
mer vidsträckta regionerna i Mellanöstern och Nordafrika samt
överstatliga organ som är organiserade av flera nationella
regeringar, som till exempel Världsbanken.
Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument kan handlas antingen på
reglerade marknader eller på OTC-marknader, och kan bland
annat omfatta swappar (som till exempel kreditswappar eller
totalavkastningsswappar på räntebärande instrument), terminer
och korsvisa terminer, terminskontrakt (inklusive sådana på
statligt emitterade värdepapper), samt optioner. Användningen
av finansiella derivatinstrument kan leda till negativ exponering
mot en specifik avkastningskurva/löptid, valuta eller kredit.
I enlighet med investeringsbegränsningarna kan fonden
investera i värdepapper eller strukturerade produkter där
värdepapperet är knutet till eller härleder sitt värde från
ett annat värdepapper eller är kopplat till tillgångar eller
valutor i ett annat land. Strukturerade produkter omfattar
Sukukobligationer, som till exempel Ijara, Wakala,
Murabaha, Mudharaba, Musharaka eller en kombination
av två sådana strukturer (hybridsukukobligationer),
som under normala marknadsvillkor kan utgöra 10 till
30 procent av fondens nettotillgångar. Fonden kan även
köpa intecknings- och tillgångssäkrade värdepapper och
konvertibla obligationer.
Den kan investera i skuldförbindelser med god och mindre
god kreditvärdighet emitterade av Gulfstaterna inklusive
nödlidande värdepapper. De räntebärande värdepapper och
skuldförbindelser som köpts av fonden kan vara noterade
i alla valutor samt inneha värdepapper i den utsträckning
som sådana värdepapper är resultatet av en konvertering
eller utbyte av en preferensaktie eller en skuldförbindelse.
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Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.

FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND

Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 20 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 40 procent.

Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.

Exponering mot transaktioner med värdepappersutlåning
Den förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål
för transaktioner med värdepappersutlåning uppgår till
5 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på
50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• en totalavkastning på investeringen som består av
ränteintäkter, värdestegring och valutavinster genom
att investera i skuldförbindelser från emittenter belägna
i länderna i Gulfstaterna, Mellanöstern och Nordafrika, och
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med tillväxtmarknader
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med utdelningspolicy
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med värdepapperisering
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Risk med investeringar i Sukukobligationer
• Risk med swappavtal
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investments
(ME) Limited
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)

Placeringsinriktning Fonden investerar främst i aktier
i företag som är relevanta för fondens investeringstema
genomiska framsteg. Aktier ger vanligen ägaren rätt att ta
del av ett företags allmänna rörelseresultat. Även om fonden
till övervägande del investerar i stamaktier, kan den även
investera i preferensaktier, konvertibla värdepapper och
warrants på värdepapper.
Företag med relevans för fondens investeringstema genomiska
framsteg är de som investeringsförvaltaren anser är mycket
inriktade på och/eller förväntas väsentligen gynnas av att bygga
ut och förbättra människans och andra arters (t.ex. djur) livskvalitet genom att integrera teknisk och vetenskaplig utveckling,
förbättringar och framsteg inom genomikområdet i sin verksamhet, som till exempel att erbjuda nya produkter eller tjänster som
förlitar sig på genetisk teknik, genterapi, genometisk analys,
DNA-sekvensering, syntes eller instrumentation. Dessa företag
kan omfatta de som forskar, utvecklar, producerar, tillverkar eller
väsentligen förlitar sig på eller möjliggör bioniska proteser, bioinspirerad databehandling, bioinformatik, molekylär medicin och
diagnos, läkemedel och jordbrukstillämpningar med genomik
samt relaterad utrustning, tekniker och processer.
I strävan att följa investeringstemat kan investeringsförvaltaren
investera i företag oavsett ekonomisk sektor, i alla storlekar
och kan investera i företag både i och utanför USA, bland
annat de på utvecklings- och tillväxtmarknader. Även
om fonden kan investera i olika ekonomiska sektorer,
koncentrerar fonden sina investeringar i branscher med
anknytning till sjukvård.
Fonden är en ”icke-diversifierad” fond, vilket innebär att den
vanligtvis investerar en större andel av sina tillgångar i värdepapper i en eller flera emittenter och investerar sammantaget
i ett mindre antal emittenter än en diversifierad fond.
Även om fonden under normala marknadsförhållanden
investerar minst 80 procent av nettotillgångarna i aktier, kan
fonden sträva efter investeringsmöjligheter i andra typer av
värdepapper, däribland men inte begränsat till skuldebrev och
värdepapper med fast avkastning (som kan omfatta alla typer
av värdepapper med fast eller rörlig ränta utan begränsning
gällande löptid och kreditvärdighet från företagsemittenter
världen över), såväl som upp till 10 procent av
nettotillgångarna i öppna och stängda UCI-fonder (däribland
börshandlade fonder). Investeringsförvaltaren kan skaffa sig
tillfälliga defensiva kontantinnehav vid bedömningen att de
värdepappersmarknader eller länder där fonden investerar
erfar omåttlig volatilitet eller långvariga tillbakagångar eller
andra negativa omständigheter.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• uppnå värdestegring genom att investera i aktier i företag
verksamma inom branscher med anknytning till sjukvård
• att investera på medellång till lång sikt.

36

Franklin Templeton Investment Funds

franklintempleton.lu

Risköverväganden De risker som anges nedan är de risker
som fonden huvudsakligen är exponerad mot. Investerare
ska vara medvetna om att även andra risker kan föreligga för
denna fond vid olika tillfällen. Se avsnittet ”Risköverväganden”
för en heltäckande beskrivning av dessa risker.
Huvudrisker för fondens placeringsinriktning:
• Koncentrationsrisk
• Marknadsrisk
• Risk med temainvesteringar
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med säkring av klass
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med tillväxtmarknader
• Aktierisk
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Risk med mindre och medelstora företag
• Risk med warranter
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond

(dvs. i vilken utsträckning en emittent svarar på hotet som
klimatförändring medför, till exempel genom att engagera sig
i utfasning av produkter och tjänster, upprätta infrastruktur
med låga eller inga utsläpp och minska eller avlägsna
beroende av fossila bränslen, bland annat intäkter som
genereras från fossila bränslen). Detta kan bland annat
omfatta, men inte begränsat till, direkt utveckling gällande
utsläpp jämfört med andra, status gällande övergång till
låga koldioxidutsläpp, hantering av relaterade klimatrisker,
sammantaget miljöbetyg, hantering av energiresurser,
hantering av externa miljöfaktorer och energisäkerhetsrisk.
Fonden får inte investera i emittenter som betraktas som de
som gör sämst ifrån sig avseende dessa värden. Detta är
en bindande begränsning och implementeras med hjälp av
efterlevnadsbegränsningar för emittenter som anses släpa
efter. Som ett resultat exkluderar fonden från sin portfölj
emittenter som finns inom den nedersta 20 procenten
i investeringsområdet.
Dessutom får fonden inte investera i statsobligationer som
emitteras av länder med otillräckligt betyg enligt Freedom
House Index.
ESG-faktorer är en viktig komponent i fondens analysprocess
som kombinerar en grundläggande kreditanalys av enskilda
företag med en granskning av väsentliga ESG-faktorer i syfte
att nå en komplett bedömning av kreditstyrka, svagheter
och potentiella risker. Investeringsförvaltarnas analytiker
kan arbeta med emittenter som har specifika problem med
koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och spillvatten i syfte att
förbättra den riskhantering de tillämpar inom dessa områden.
För portföljen8 i sin helhet, kommer fonden inte att placera
i emittenter som:
• Upprepningsvis och allvarligt överträder Förenta
Nationernas Global Compact, såsom
• Skydd av mänskliga rättigheter

Basvaluta US-dollar (USD)

• Ingen delaktighet i överträdelser av mänskliga rättigheter

Investeringsmål Fondens huvudsakliga investeringsmål
är att, i enlighet med en försiktig investeringsförvaltning,
maximera en totalavkastning som består av en kombination
av ränta och värdestegring.

• Respekt för föreningsfrihet
kollektivförhandlingar

Fonden använder en kombination av externa och interna
datainput för att fastställa ”klimatövergångsresultaten”
för varje statlig, statligt relaterad och företagsemittent
franklintempleton.lu

rätten

till

• Eliminerar tvångsarbete
• Avskaffar barnarbete

Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
målet genom att främst investera i skuldförbindelser med
fast eller rörlig ränta emitterade av stater, statsrelaterade
organ (inklusive överstatliga organisationer understödda
av ett flertal nationella regeringar) och företag världen
runt. Fonden investerar huvudsakligen i värdepapper med
god kreditvärdighet, men kan investera högst 30 procent
i värdepapper med mindre god kreditvärdighet och kan även
investera i skuldförbindelser på tillväxtmarknader.
Fonden tillämpar en egenutvecklad betygsmetod för miljö,
sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) i syfte att undvika
att investera i emittenter som släpar efter i övergången till
att stödja en koldioxidsnål ekonomi. ESG-betygsmetoden
tillämpas för hela portföljen och är bindande för
portföljsammansättningen.

och

• Eliminerar diskriminering beträffande anställning
och arbete
• Försiktighetsprincipen i hanteringen av miljöproblem/
strategi för miljöutmaningar
• Främjar större miljömedvetenhet/ansvar
• Utveckling och spridning av miljövänliga tekniker
• Arbetar/står upp mot korruption i alla dess former
• Otillräckligt betyg enligt Freedom House Index för
emittenter av statsobligationer (https://freedomhouse.org/
countries/freedom-world/scores);
• Tillverkar militär utrustning och/eller kontroversiella vapen –
de som betraktas som urskillningslösa, eller de som
tillverkar komponenter avsedda för sådana vapen.
En buffert på 5 % är tillåten för investeringar i företag som inte uppfyller
dessa kriterier.
8
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• Tillverkar konventionella vapen och vars intäkter härledda
från sådana produkter överskrider investeringsförvaltarens
tröskelvärde (5 %).

Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:

• Tillverkar tobak eller tobaksprodukter, eller de vars
intäkter härledda från sådana produkter överskrider
investeringsförvaltarens tröskelvärde (5 %).

• investera i en fond som efterlever artikel 8 i SFDR

• Härleder mer än 5 procent av sina intäkter från kolutvinning.
• Härleder mer än 5 procent av sina intäkter från hasardspel
eller vuxenunderhållning;
• Har en oacceptabel andel intäkter härledda från de fossila
bränslen som förorenar mest.
• Ligger utanför investeringsförvaltarens tröskelvärde för
användning av koldioxidsnåla fossila bränslen.
• Överskrider våra toleransvärden för användning av fossila
bränslen för att generera elektricitet.
• Har ett ESG-betyg på CCC enligt MSCI.
ESG-betyget för varje portföljemittent kommer granskas och
uppdateras minst en gång om året.
Fonden kan dessutom, i enlighet med investeringsbegränsningarna, investera i kreditlänkade värdepapper eller andra
strukturerade produkter (som exempelvis intecknings- och
tillgångssäkrade värdepapper inklusive säkerställda skuldförbindelser såväl som säkerställda låneobligationer) som
härleder sitt värde från ett index, värdepapper eller valuta.
Fonden kan även delta i dollarrullningstransaktioner på
inteckningar. Fonden kan investera upp till 10 procent av sina
nettotillgångar på det kinesiska fastlandet via Bond Connect
eller direkt (även kallat direkt i CIBM).
Fonden kan även använda vissa finansiella derivatinstrument
i säkringssyfte, för effektiv portföljförvaltning och
i investeringssyfte. Dessa finansiella derivatinstrument
(för vilka den ovan beskrivna ESG-betygsmetoden inte
gäller) kan handlas antingen på reglerade marknader eller
på OTC-marknader, och kan bland annat omfatta swappar
(som till exempel kreditswappar, totalavkastningsswappar
på räntebärande instrument inklusive lånindex), terminer
och korsvisa valutaterminer, terminskontrakt samt optioner.
Användningen av finansiella derivatinstrument kommer inte
att överstiga 75 procent av fondens nettotillgångar.
Eftersom investeringsmålen mer sannolikt kommer att
uppnås genom en placeringsprincip som är flexibel
och anpassningsbar, kan fonden även försöka finna
investeringsmöjligheter i andra typer av värdepapper
inklusive, men inte begränsat till, UCI-fonder, obligationer
konvertibla till stamaktier, preferensaktier och warranter.
Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 20 procent.
Exponering mot transaktioner med värdepappersutlåning
Den förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål
för transaktioner med värdepappersutlåning uppgår till
5 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på
50 procent.
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• ränteintäkter och värdestegring genom att investera i en
spridd, global och räntebärande produkt
• att investera på medellång till lång sikt.
Taxonomiförordningen I överensstämmelse med sin
ESG-metod, främjar fonden miljömässiga, sociala och
bolagsstyrningsegenskaper. Även om fonden inte åtar sig
att göra investeringar i aktiviteter som är förenliga med
taxonomin, miljömässigt hållbara och som bidrar till att nå mål
om att begränsa samt anpassa efter klimatförändringar, kan
det inte uteslutas att fondens underliggande investeringar
kan tillfälligt omfatta investeringar som strävar efter en positiv
inverkan på miljön via sitt fokus på mål om att begränsa
samt anpassa efter klimatförändringar och de kan, men
måste inte, vara förenliga med taxonomin. Investerare
bör notera att principen ”gör inte väsentlig skada” enligt
taxonomiförordningen tillämpas endast för de av fondens
underliggande investeringar som beaktar EU-kriterier för
miljömässigt hållbara aktiviteter. Fondens underliggande
investeringar som inte är i aktiviteter förenliga med taxonomin
och miljömässigt hållbara, beaktar inte EU-kriterierna för
miljömässigt hållbara aktiviteter enligt taxonomiförordningen.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med tillväxtmarknader
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med värdepapperisering
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Hållbarhetsrisk
• Risk med swappavtal
• Risk med warranter
Global exponering Value-at-Risk-metoden (absolut VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.
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Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till 50 procent.
Den förväntade hävstångsnivån är endast en bedömning
och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer. Den
beräkningsmetod för hävstången som används är summan av
de nominella värdena. Den omfattar den teoretiska exponering
som är förbunden med finansiella derivatinstrument men
omfattar inte fondens underliggande investeringar vilka
uppgår till 100 procent av de totala nettotillgångarna.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investment
Management Limited och Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE
SECURITIES FUND9
Tillgångsklass Blandfond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att maximera
totalavkastningen i enlighet med en försiktig investeringsförvaltning och genom att sträva efter att optimera värdestegring
och löpande intäkter under varierande marknadsvillkor.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
investeringsmålet genom att primärt investera i konvertibla
värdepapper (inklusive värdepapper med god, sämre och låg
kreditvärdighet och/eller som saknar värdering) i företag över
hela världen samt stamaktier som erhålls vid konvertering
av värdepapper. Fonden kan även investera i andra
värdepapper, som till exempel stam- eller preferensaktier och
icke-konvertibla skuldförbindelser (däribland värdepapper
med god, sämre och låg kreditvärdighet och värdepapper
som saknar värdering). Fonden kan fortsätta att inneha
värdepapper efter att emittenten blivit oförmögen att betala.
Ett konvertibelt värdepapper är vanligen en skuldförbindelse
eller en preferensaktie som inom en angiven tidsperiod
kan konverteras till stamaktier från samma eller en annan
emittent. Genom att investera i konvertibla värdepapper,
strävar fonden efter möjligheten att ta del av värdestegringen
på underliggande aktier, samtidigt som den förlitar sig på den
räntebärande aspekten av konvertibla värdepapper som ska
ge löpande intäkter och minskad kursvolatilitet. Fonden kan
även investera i derivatinstrument för valutasäkring, för effektiv
portföljförvaltning och i investeringssyfte. Dessa finansiella
derivatinstrument kan vara omsatta antingen på reglerade
marknader eller på OTC-marknader och kan bland annat
omfatta terminer och korsvisa terminer samt optioner. Fonden
kan, genom att använda finansiella derivatinstrument, inneha
säkrade kortfristiga positioner förutsatt att de långfristiga
positioner som fonden har är tillräckligt likvida för att när som
helst säkra fondens åligganden för de kortfristiga positionerna.
Fonden kan även investera i värdepapper eller strukturerade
produkter (som till exempel aktiekopplade värdepapper) där
värdepapperet är knutet till eller härleder sitt värde från ett
annat värdepapper eller är kopplat till tillgångar eller valutor
i ett annat land. Fonden kan även investera högst 10 procent
av nettotillgångarna i nödlidande värdepapper och högst

Denna fond har stängts för teckning för nya och befintliga investerare från
och med den 9 december 2020, fram till vidare beslut av.
9
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10 procent av nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och
andra UCI-fonder.
Exponering mot transaktioner med värdepappersutlåning
Den förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål
för transaktioner med värdepappersutlåning uppgår till
5 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på
50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring och löpande intäkter genom investeringar
i konvertibla värdepapper i företag över hela världen
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Motpartsrisk
• Risk med derivatinstrument
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN GLOBAL CORPORATE INVESTMENT
GRADE BOND FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens främsta investeringsmål är att
maximera den totala avkastningen på investeringarna, som
består av en kombination av ränteintäkter och kapitaltillväxt.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att nå målet
genom att investera främst i en diversifierad portfölj
av skuldförbindelser med fast och rörlig ränta från
globala företagsemittenter. För syftet med denna fond
kan skuldförbindelser omfatta obligationer, skuldväxlar,
företagscertifikat, preferensvärdepapper (inklusive
preferensvärdepapper i fonder [TruPS]), hybridobligationer,
privatplaceringsvärdepapper och säkerställda obligationer.
Fonden investerar främst i värdepapper med goda kreditbetyg,
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men kan investera upp till 20 procent i värdepapper med
låga kreditbetyg.

• Risk med tillväxtmarknader

Fonden kan även investera totalt upp till 20 procent
av nettotillgångarna i strukturerade produkter, såsom
inteckningssäkrade värdepapper, tillgångssäkrade
värdepapper, inteckningssäkrade värdepapper med säkerhet
i bostäder och affärsfastigheter, CDO-värdepapper och
CLO-värdepapper.

• Likviditetsrisk

Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument kan handlas antingen
på reglerade marknader eller på OTC-marknader, och kan
bland annat omfatta swappar (till exempel kreditswappar,
ränteswappar och totalavkastningsswappar på lån och ränterelaterade index), valutaterminer och valutaränteterminer,
ränteterminer samt optioner. Användningen av finansiella
derivatinstrument kan leda till negativ avkastning på en specifik avkastningskurva/löptid, valuta eller kredit eftersom kursen på bland annat finansiella instrument beror på kursen på
de underliggande instrumenten och dessa kurser kan stiga
eller sjunka.

• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med investering med rörlig ränta i företag
• Risk med gränsmarknader
• Politisk och ekonomisk risk
• Risk med värdepapperisering
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

Eftersom det är mer sannolikt att investeringsmålet nås
genom en flexibel och anpassningsbar placeringsinriktning
kan fonden även sträva efter investeringsmöjligheter i andra
typer av värdepapper, t.ex. kreditlänkade värdepapper,
skuldförbindelser från andra emittenter än företag
(inklusive oberoende överstatliga organisationer som stöds
av flera nationella regeringar), statliga och kommunala
obligationer, villkorade konvertibler, obligationer som kan
konverteras till stamaktier, preferensaktier, stamaktier
och andra aktierelaterade värdepapper. Fonden kan
även investera i tidsbunden inlåning, likvida medel och
penningmarknadsinstrument samt upp till 10 procent av
nettotillgångarna i öppna och slutna företag för kollektiva
investeringar (inklusive börshandlade fonder).

Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investment
Management Limited och Franklin Templeton Institutional, LLC

Fonden kan dela ut kapital, realiserade och orealiserade
nettokapitalvinster samt intäkter brutto före kostnader. Även
om detta kan möjliggöra mer intäkter att dela ut, kan det även
medföra en minskning av kapitalet.

Placeringsinriktning Fonden investerar vanligen i aktier
i företag oavsett börsvärde över hela världen, inklusive
tillväxtmarknader samt skuldförbindelser med fast och rörlig
ränta och obligationer emitterade av stater och statsrelaterade
organ och företag över hela världen samt skuldförbindelser
emitterade av överstatliga organisationer som bildats av
eller som understöds av flera nationella regeringar, som till
exempel Världsbanken eller Europeiska investeringsbanken.
Fonden kan även investera i skuldförbindelser med fast eller
rörlig ränta och med låg och mindre god kreditvärdighet
(på och under investment grade) från olika emittenter, direkt
eller via reglerade investeringsfonder (enligt de begränsningar
som anges nedan). Fonden kan även använda finansiella
derivatinstrument för säkring, effektiv portföljförvaltning
och i investeringssyfte. Dessa finansiella derivatinstrument
kan handlas antingen på reglerade marknader eller på
OTC-marknader, och kan bland annat omfatta swappar (som
till exempel kreditswappar eller totalavkastningsswappar på
aktier och räntebärande instrument), terminer och korsvisa
terminer, terminskontrakt (inklusive sådana på statligt
emitterade värdepapper), samt optioner. Användningen av
finansiella derivatinstrument kan leda till negativ exponering
mot en specifik avkastningskurva/löptid, valuta eller kredit.
Fonden kan även investera i värdepapper som är knutna
till tillgångar eller valutor i ett annat land. Fonden kan

Exponering mot totalavkastningsswappar Den
förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till
10 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på
50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• ränteintäkter och kapitaltillväxt genom investeringar
i skuldförbindelser med goda kreditbetyg från globala
företagsemittenter
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
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Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL
STRATEGIES FUND
Tillgångsklass Blandfond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att sträva efter
värdestegring genom en diversifierad metod. Det sekundära
investeringsmålet är att sträva efter intäkter.

franklintempleton.lu

investera högst 10 procent av nettotillgångarna i andelar
i fondföretag och andra företag för kollektiva investeringar.
Fonden kan placera högst 10 procent av sina nettotillgångar
i inteckningssäkrade och tillgångssäkrade värdepapper.

• Risk med tillväxtmarknader

Fonden allokerar sina nettotillgångar mellan fyra
olika investeringsstrategier som följs av oberoende
investeringsförvaltningsgrupper inom eller närstående till
Franklin Templeton, i syfte att bevara en lika viktning för
(i) två globala aktiestrategier (representerar cirka 60 %
av den sammanlagda portföljen) och (ii) två globala fasta
avkastningsstrategier (som motsvarar cirka 40 % av den
sammanlagda portföljen), förbehållet lämplig övervakning
och ombalansering. Sådana investeringsstrategier följs
brett av Franklin Templeton beträffande vissa av dess
registrerade fonder.

Andra risker som kan vara relevanta för fonden:

Beträffande aktiestrategierna fokuserar fonden på
värdepapper i företag som är ledande inom innovation, drar
fördel av nya tekniker, har utmärkt ledning och gynnas av nya
branschförhållanden i den dynamiskt föränderliga globala
ekonomin, såväl som aktier i företag varsomhelst i världen,
däribland tillväxtmarknader.

Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

Beträffande räntepappersstrategier fokuserar fonden på
skuldförbindelser med fast och rörlig ränta som emitteras
av stater, statsrelaterade emittenter eller företag världen
runt, såväl som konvertibla värdepapper eller villkorade
konvertibla värdepapper (investeringar i villkorade konvertibla
värdepapper kommer inte överstiga 5 procent av fondens
nettotillgångar) och finansiella derivatinstrument som ger
exponering mot skuldförbindelser, räntor, valutor och index
(däribland index för räntepapper och råvaror).
Fonden kan investera upp till 30 procent av sina
nettotillgångar på det kinesiska fastlandet via Bond Connect
eller direkt (även kallat direkt i CIBM) och upp till 10 procent
av nettotillgångarna i kinesiska A-aktier (via Shanghai-Hong
Kong Stock Connect eller Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect) och i kinesiska B-aktier.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Exponering mot totalavkastningsswappar Den
förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål för
totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 5 procent
av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 20 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring och löpande intäkter genom att investera
i en diversifierad portfölj bestående av aktier och
skuldförbindelser över hela världen och dra nytta av fyra
investeringsstrategier
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
franklintempleton.lu

• Valutarisk
• Marknadsrisk
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Likviditetsrisk
• Risk med många förvaltare
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Risk med swappavtal

Investeringsförvaltare Franklin Templeton International
Services S.à.r.l.
Investeringsförvaltaren har, under eget ansvar, helt eller delvis
delegerat det dagliga ansvaret för investeringsförvaltningen
och investeringsrådgivningstjänster för vissa eller alla
tillgångar i fonden till Franklin Advisers, Inc., Templeton
Global Advisors Limited och Brandywine Global Investment
Management, LLC, som fungerar som externa förvaltare.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN GLOBAL GREEN BOND FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att bidra till
att begränsa, och anpassning till, den negativa inverkan
från klimatförändringar och att uppnå en total avkastning på
intäkter och kapitaltillväxt genom att främst investera i en
portfölj med gröna obligationer.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå sitt
investeringsmål genom att främst investera i obligationer som
är märkta som ”gröna”. Fonden strävar efter att investera
minst 75 procent av sina nettotillgångar i obligationer märkta
som ”gröna”, enligt beskrivningen nedan och med upp till
25 procent av nettotillgångarna investerade i obligationer
som investeringsförvaltarna bedömer som att de bidrar
positivt till en framtid med låga koldioxidutsläpp eller som
stödjer Paris-avtalet med de ESG-kriterier som fastställts
nedan. Genom att investera på detta sätt strävar fonden
efter att erbjuda likviditet till nya och befintliga klimatförenliga
projekt gynnsamma för miljön.
Strategin tillämpar fundamental bottom-up-analys för att välja
ut emittenter och, även om fokus ligger på att vara godtagbara
”gröna” obligationer, kommer varje investering vara föremål
för kreditgodkännande av investeringsförvaltarna.
”Gröna” obligationer är skuldinstrument vars intäkter används
till delvis eller full finansiering eller förfinansiering av nya och/
eller befintliga projekt med positiv inverkan på miljön.
I syfte att tillämpa denna placeringsinriktning och för
att identifiera lämpliga ”gröna” obligationer, kommer
Franklin Templeton Investment Funds
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fonden välja ut obligationer som är märkta som ”gröna”
obligationer i enlighet med erkända bedömningsramar för
gröna obligationer som till exempel, men inte begränsat till,
International Capital Market Association (ICMA). Du finner
mer information på www.icmagroup.org.
Vidare när man väljer ut investeringar kommer
investeringsförvaltarna antingen förlita sig på en positiv
åsikt från andra part (SPO) eller tillämpa sin egenutvecklade
ESG-metod för att bedöma efterlevnad med de nedan
angivna kriterierna och i synnerhet huruvida enheten som
finansieras via obligationsemissionen kommer stödja
övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp eller
som stödjer Paris-avtalet.

• Allvarligt överträder Förenta Nationernas Global
Compact-principer (utan positiva utsikter);
• Genererar mer än 5 % av intäkterna från produktionen
och/eller distribution av vapen;
• Är delaktiga i produktion, distribution eller grossistförsäljning
av dedicerade och/eller centrala komponenter i förbjudna
vapen10 (dvs. antipersonella minor, kemiska och biologiska
vapen samt klusterammunition);
• Tillverkar tobak eller tobaksprodukter, eller de vars intäkter
härledda från sådana produkter överskrider 5 procent;
• Genererar mer än 5 procent av sina intäkter från kolutvinning
eller 10 procent från kolbaserad kraftproduktion.

Fonden investerar i värdepapper som emitteras av emittenter
som eller via projekt:

Vidare kommer fonden inte investera i utländska emittenter
som har ett olämpligt betyg enligt Freedom House Index11.

1) stödjer övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp;

Fonden kan investera i säkerställda skuldförbindelser
(CDO-obligationer) och säkerställda låneobligationer
(CLO-obligationer), såväl som andra hypoteksbaserade
och tillgångsbaserade värdepapper, hybrid och konvertibla
värdepapper, bland annat kreditlänkade värdepapper (som
kreditlänkade obligationer och optioner), villkorade konvertibla
och eviga obligationer, var och en föremål för ett tak på
5 procent av nettotillgångarna samt föremål för en sammanlagd
maximal gräns på 20 procent av fondens nettotillgångar.
CDO-obligationer, CLO-obligationer, hypoteksbaserade och
tillgångsbaserade värdepapper har inga derivat inbäddade
och skapar ingen hävstångseffekt. Hybrid- och konvertibla
värdepapper, såväl som kreditlänkade värdepapper, kan ha
inbäddade derivat och därmed generera hävstångseffekt.

2) stöds av en lämplig bolagsstyrningsstruktur; och
3) visar god operativ miljöledning.
Med uppfyllande av ESG-bedömningskriterierna ovan,
bedöms obligationer som kanske inte är märkta som gröna
men som fortfarande är finansieringslösningar som bidrar till
en framtid med låga koldioxidutsläpp samtidigt som de minskar
sig egen koldioxidintensitet, som godtagbara för investering
av fonden för upp till 25 procent av fondens portfölj.
ESG-metoden ovan, som tillämpas för minst 90 procent av
fondens portfölj, är bindande för portföljsammansättningen.
Obligationer som fonden investerar i har ingen löptidsbegränsning, kan ha både fast och rörlig ränta och emitteras av
både företag och statliga emittenter runt om i världen, bland
annat tillväxtmarknader eller av fastighetsfonder. Fonden
kan investera upp till 10 procent av sina nettotillgångar på
det kinesiska fastlandet via Bond Connect eller direkt (även
kallat direkt i CIBM). Fonden avser inte att investera mer än
30 procent av nettotillgångarna i skuldförbindelser under
investment grade. Statliga emittenter omfattar myndigheter
och halvstatliga emittenter. Majoriteten av exponeringen mot
andra valutor än euro inom fonden kommer säkras tillbaka
till euro.
Investeringsförvaltarna kan selektivt lägga till eller minska
durationsexponering i specifika länder beroende på
grundläggande ekonomiska förutsättningar, ränteutsikter,
penningpolitik, geo-politiska trender såväl som skattepolitik.
Oavsett om en obligation är märkt som grön eller inte arbetar
investeringsförvaltarna med emittenter för att upprätta en
grundnivå för emittenters rapportering efter emission för att
investeringsförvaltarna ska kunna följa utvecklingen. Sådan
rapportering efter emission omfattar primärt rapportering
om miljöinverkan utöver de mer standardiserade finansiella
rapporterna och kvalitetsbedömningar gällande miljöpraxis.
Standardiserade mätvärden kommer underlätta denna
rapportering och omfatta årliga energibesparingar,
minskningar av växthusgasutsläpp, förnybar energi som
produceras eller kapacitet som tillförs.
Fonden tillämpar även specifika ESG-uteslutningar
och kommer inte investera i företag som enligt
investeringsförvaltarens analys:

Fonden kan även använda finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument kan antingen handlas
på reglerade marknader eller OTC-marknaden och kan
bland annat omfatta, swappar (till exempel ränteswappar,
kreditswappar och totalavkastningsswappar kopplade till fast
avkastning), ränteterminer samt valutaterminskontrakt (både
leveransbara och icke-leveransbara) samt optioner (optioner
på ränteterminer, optioner på ränteswappar och optioner på
kreditswappar).
Fonden kan även investera högst 10 procent av
nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och andra
UCI-fonder (däribland börshandlade fonder).
Fonden kan inneha kompletterande likvida tillgångar (till
exempel inlåning på avistakonton, såsom likvida medel på
avräkningskonton med en bank som kan tillgås när som helst)
upp till 20 procent av nettotillgångarna som svar på svåra
marknads-, ekonomiska, politiska eller andra förhållanden
eller för att uppfylla behov gällande likviditet, inlösen och
kortsiktiga investeringar. Tillfälligt och om det motiveras
av exceptionellt ogynnsamma marknadsförhållanden,
kan fonden i syfte att vidta åtgärder för att begränsa risker
relaterade till sådana exceptionella marknadsförhållande och
i andelsägarnas bästa intresse, inneha likvida tillgångar på
upp till 100 procent av nettotillgångarna.
(a) Vapen enligt (i) Konventionen om förbud mot användning, lagring,
produktion och överföring av antipersonella minor och deras destruktion och
(ii) Konventionen om förbud av klusterammunition och (b) vapen klassade
som antingen B- eller C-vapen enligt Förenta nationernas konvention om
biologisk vapen samt kemiska vapenkonventionen.
10

11
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I syfte att uppnå sina investeringsmål och för
likviditetsändamål kan fonden även investera i bankinlåning,
penningsmarknadsinstrument eller penningmarknadsfonder
i enlighet med tillämpliga investeringsbegränsningar.
I defensivt syfte kan fonden tillfälligt investera upp till
100 procent av sina nettotillgångar i dessa instrument.
Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 5 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 10 procent.
Taxonomiförordningen I linje med dess ESG-metod och
mål om hållbara investeringar, avser fonden att investera
i en eller flera investeringar som bland annat bidrar till
begränsning av och anpassning till klimatförändringar.
Så som beskrivet i fondens placeringsinriktning bedöms
de obligationer fonden innehar avseende om de bidrar till
lösningar på klimatförändringar. Denna bedömning utförs
på investeringsförvaltarnivå med positiv screening för att
säkerställa att 75 procent av fondens nettotillgångar är
märkta som ”gröna” enligt en erkänd bedömningsram för
gröna obligationer.
Vidare kompletterar investeringsförvaltarna denna bedömning
med följande:
• Utvärdera ”gör inte väsentlig skada” med tillgängliga data
från utvalda ESG-dataleverantörer.

de villkor enligt vilka en ekonomisk aktivitet kvalificerar sig
som att den bidrar väsentligt till dessa mål. Just nu finns
det inga sådana kriterier tillgängliga, och därför kan dessa
investeringar, även om de kvalificerar sig som ”hållbara
investeringar” enligt SFDR, just nu klassificeras som
miljömässigt hållbara investeringar enligt de nuvarande
villkoren i taxonomiförordningen.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• investera i en fond som efterlever artikel 9 i SFDR
• bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringar genom att erbjuda exponering mot den globala gröna
obligationsmarknaden samtidigt som man maximerar den
totala investeringsavkastningen
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Marknadsrisk

• Använda tillgängliga analyser från utvalda
ESG-dataleverantörer för att bidra till att utvärdera
efterlevnad av FN:s Global Compact samt efterlevnad av
mänskliga och arbetsrättigheter som omfattas av ”lägsta
sociala skydd”.

• Hållbarhetsrisk

• Beakta huvudsakliga negativa indikatorer gällande
hållbarhetsfaktorn och egenskaper beskrivna
i investeringsstrategin.

• Risk med utdelningspolicy

Vid datumet för detta prospekt gäller taxonomi-förordningen
endast för målen om begränsning av och anpassning till
klimatförändringar, och det förväntas att proportionen för fondens tillgångar som investeras i taxonomi-förenliga aktiviteter
kommer öka. Investeringsförvaltarna strävar efter exponering
mot taxonomi-förenliga miljömässigt hållbara aktiviteter, men
åtar sig inte någon specifik procent för fondens portfölj i dessa
aktiviteter. Därför kan proportionen för fondens investeringar
i taxonomiförenliga miljörrelaterade hållbarhetsaktiviteter
(däribland investeringar i möjliggörande och omställningsaktiviteter) uppgå till 0 %. Då informationen fortfarande inte är väl
tillgänglig från investerade företags offentliga rapportering,
beräknas proportionen via en kombination av information
om taxonomi-förenlighet som kommer från de investerade
företagen och tredje partsleverantörer. Så snart data blir mer
noggranna och tillgängliga, förväntas det att proportionen
för investeringar i möjliggörande och övergångsaktiviteter
kommer växa och att beräkningen av förenligheten med taxonomi-förordningen kommer ändras.

• Valutarisk

Dessutom i linje med sin ESG-metod kan fonden inneha
hållbara investeringar som förväntas bidra till andra miljömål,
bland annat användning och skydd av vatten- och havsresurser
samt övergången till en cirkulär ekonomi. Det förväntas
att i framtiden kommer de tekniska screeningkriterierna
att fastställas enligt taxonomiförordningen för att fastställa
franklintempleton.lu

Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med tillväxtmarknader
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepapperisering
• Risk med swappavtal
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investments
(ME) Limited och Franklin Templeton Investment
Management Limited
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå målet
genom att investera i aktier och aktierelaterade överlåtbara
värdepapper (inklusive aktierelaterade skuldförbindelser,
som till exempel deltagarbevis) över hela världen. Fondens
exponering mot olika branscher, regioner och marknader
Franklin Templeton Investment Funds
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kan variera vid olika tillfällen enligt investeringsförvaltarens
bedömning av de rådande villkoren och utsikterna för
dessa marknader. Fonden kan även investera i finansiella
derivatinstrument för säkring och effektiv portföljförvaltning,
vilket bland annat kan omfatta swappar som kreditswappar
eller totalavkastningsswappar, terminskontrakt (forwards
och futures) samt optioner på sådana kontrakt som antingen
handlas på reglerade marknader eller på OTC-marknader.
Fondens investeringsförvaltare tillämpar en disciplinerad
metod med analys av enskilda aktier för att identifiera attraktiva
investeringsmöjligheter som har högre förväntad avkastning
och vinsttillväxt än konkurrenterna. Investeringsförvaltaren
använder en tillväxtinvesteringsstil med djupgående,
fundamental analys för att identifiera högkvalitativa företag
i olika branschgrupper med hållbara affärsmodeller som
erbjuder den attraktivaste kombinationen av tillväxt, kvalitet
och värdering. Fonden investerar i aktier på utvecklade och
tillväxtmarknader, vanligtvis i företag med ett börsvärde på
runt eller högre än 2 miljarder US-dollar. Fonden kan även
investera högst 10 procent av nettotillgångarna i andelar
i UCITS-fonder och andra UCI-fonder.
Fonden kan investera sammanlagt högst 10 procent av
nettotillgångarna i kinesiska A-aktier (via Shanghai-Hong
Kong Stock Connect eller Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect) och i kinesiska B-aktier.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring genom att investera i värdepapper i sektorer
eller i börsvärdesurval vilka kan ge bättre avkastning än
marknaderna under konjunkturcykler på utvecklade och
tillväxtmarknader globalt
• att investera på medellång till lång sikt.
Risköverväganden Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Motpartsrisk
• Risk med derivatinstrument
• Aktierisk
• Risk med oreglerade marknader
• Risk med deltagarbevis
• Risk med värdepappersutlåning
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• Risk med mindre och medelstora företag
• Risk med swappavtal
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Institutional, LLC
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN GLOBAL INCOME FUND
Tillgångsklass Blandfond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att maximera
intäkter samtidigt som utsikterna för värdestegring bibehålls.
Placeringsinriktning Fonden investerar främst i skuldförbindelser globalt, inklusive i skuldförbindelser på tillväxtmarknader. Fonden kan byta sina investeringar från en tillgångsklass
till en annan enligt investeringsförvaltarens analys av de
bästa möjligheterna på en given marknad eller sektor med
beaktande av en grundläggande analysprocess som väljer ut
enskilda värdepapper, samt en analys som går från det generella till det specifika till exempel räntor, inflation, råvarupriser,
kreditcykler och andra makroekonomiska faktorer.
Aktier ger vanligen ägaren rätt att ta del av ett företags
allmänna rörelseresultat. I strävan efter tillväxtmöjligheter
investerar fonden i stamaktier i företag från olika branscher
som till exempel kraftförsörjning, olja, gas, fastigheter och
konsumtionsvaror. Men då och då enligt de ekonomiska
förhållandena kan fonden ha väsentliga investeringar
i specifika sektorer. Aktier omfattar även preferensaktier,
REIT-fonder, aktiekopplade skuldförbindelser och aktier som
kommer från konverteringar av skuldförbindelser.
Skuldförbindelser representerar en skyldighet för emittenten
att betala tillbaka ett penninglån, och vanligen betalning av
ränta. Dessa omfattar lång- och kortfristiga skuldförbindelser
med fast och rörlig ränta, säkerställda samt icke säkerställda
obligationer, intecknings- och tillgångssäkrade värdepapper
(begränsat till 10 % av fondens nettotillgångar, däribland
säkerställda inteckningssäkrade obligationer såväl
som icke-statliga inteckningssäkrade värdepapper och
kommersiella inteckningssäkrade värdepapper), obligationer
som är konvertibla till stamaktier, skuldebrev och förlagsbevis.
Fonden strävar efter avkastning genom att välja ut
investeringar som till exempel amerikanska statsobligationer
och icke-statliga amerikanska obligationer, aktier med
attraktiva utdelningsnivåer, såväl som strukturerade
skuldförbindelser kopplade till enskilda värdepapper eller
index. Fonden kan investera upp till 100 % av nettotillgångarna
i värdepapper med låg kreditvärdighet (även kallade
”skräpobligationer”). Fonden får även investera upp till
20 procent av nettotillgångarna i nödlidande skuldförbindelser
(dvs. (i) med ett kreditbetyg på CCC eller lägre från minst
två kreditvärderingsinstitut, eller motsvarande om de saknar
kreditbetyg, (ii) med en ränteskillnad på över 1 000 punkter).
I syfte för fondens placeringsinriktning ska nödställda
värdepapper tolkas som (i) inklusive skuldförbindelser
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i fallissemang och (ii) värdepapper i företag som är, eller
på väg att, bli delaktiga i omorganisationer, finansiella
omstruktureringar eller på väg att gå i konkurs. Investeringar
i skuldförbindelser i fallissemang begränsas till 10 procent
av fondens nettotillgångar. I allmänhet ger värdepapper
med lägre värdering högre avkastning än värdepapper
med en högre kreditvärdighet vilket är en kompensation till
investerarna för den högre risken. Ytterligare information
finns i avsnittet ”Risköverväganden”.
Investeringsförvaltaren försöker finna undervärderade eller
ej efterfrågade värdepapper som bedöms ge möjligheter till
intäkter och en betydande tillväxt efter inköp. Oberoende
analyser genomförs av de värdepapper som är antagbara för
fondens portfölj, snarare än att huvudsakligen förlita sig på
de värderingar som tillhandahållits av kreditvärderingsinstitut.
Vid analyserna beaktar investeringsförvaltaren ett flertal
faktorer, bland annat:

procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på
10 procent.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent
av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på
50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• höga intäktsnivåer och utsikter till viss värdestegring genom
tillgång till en portfölj med både aktier och räntebärande
värdepapper över hela världen via en enda fond
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:

• erfarenhet och ledningskapacitet hos företaget,

• Motpartsrisk

• reaktioner på ränteförändringar och affärsvillkor,

• Kreditrisk

• tidsplaner för skuldförbindelsers förfallodagar samt
lånebehov,

• Risk med räntebärande värdepapper

• företagets P/E-tal, vinstmarginaler och likvidationsvärde,
• företagets förändrade finansiella ställning och marknadens
reaktion på förändringen, och
• ett värdepappers relativa värde baserat på sådana faktorer
som förväntat kassaflöde, ränta eller täckning för utdelning,
täckning för tillgångar och vinstutsikter.
Fonden kan använda finansiella derivatinstrument för säkring,
effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte. Dessa
finansiella derivatinstrument kan omfatta, men inte begränsat
till, swappar (såsom totalavkastningsswappar på räntepapper,
aktier och aktierelaterade värdepapper och index på dessa,
kreditswappar och ränteswappar), terminskontrakt (forwards
och futures) såväl som optioner. I detta sammanhang kan
fonden sträva efter exponering bland annat mot råvaror,
finansiella index och andra godtagbara instrument genom
att använda finansiella derivatinstrument, kontantbetalda
strukturerade produkter (däribland deltagarbevis) eller
räntebärande värdepapper när värdepapperet är knutet till
eller härleder sitt värde från en annan referenstillgång.

• Risk med derivatinstrument
• Risk med nödlidande värdepapper
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med tillväxtmarknader
• Likviditetsrisk
• Risk med realtillgångar
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med swappavtal
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

Fonden kan även investera högst 10 procent av nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och andra UCI-fonder
(däribland börshandlade fonder). Investeringsförvaltaren kan
anskaffa defensiva innehav när det finns anledning att tro att
marknaderna eller ekonomin kommer att drabbas av omåttlig
volatilitet, en långvarig nedgång eller när andra negativa villkor kan föreligga. Under dessa omständigheter kan fonden
bli oförmögen att uppfylla investeringsmålet.

Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.

Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.

Investeringsmål Fondens investeringsmål är att skapa
hållbar avkastning över genomsnittet samtidigt som utsikterna
för värdestegring bibehålls.

Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål för
totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 5
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Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN GLOBAL MANAGED INCOME FUND
Tillgångsklass Flertillgångsfond
Basvaluta Euro (EUR)

Placeringsinriktning Fonden avser att uppnå målet genom
att aktivt förvalta en direkt och indirekt exponering mot aktier,
räntebärande värdepapper, kontanter och motsvarande,
kollektiva investeringsfonder och indirekt exponering mot
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alternativa investeringar (inklusive men inte begränsat till
råvaror och fastigheter).
Fonden investerar direkt och indirekt i aktier i företag världen
runt oavsett börsvärde, inklusive på tillväxtmarknader. Under
normala marknadsförhållanden förväntas fonden inneha
mellan 40 och 65 procent långfristig exponering netto mot
aktier och aktierelaterade värdepapper. Exponering mot
tillgångsklasser som till exempel aktier kommer att fastställas
på nettobasis, och ta det kombinerade värdet på långa och
korta exponeringar på alla aktiemarknader.
Fonden investerar även i skuldförbindelser med fast och
rörlig ränta emitterade av stater, statliga organ och/eller
företagsenheter (däribland finansiella enheter) världen runt
samt i skuldförbindelser emitterade av överstatliga organ som
bildats eller understöds av ett flertal nationella regeringar.
Fonden kan köpa intecknings- och tillgångssäkrade
värdepapper, inklusive säkerställda skuldförbindelser. Den
kan investera i skuldförbindelser med både fast eller rörlig
ränta och med låg och mindre god kreditvärdighet samt
nödlidande dito från olika emittenter, direkt eller via reglerade
investeringsfonder (enligt de begränsningar som anges
nedan). Under normala marknadsförhållanden avser inte
fonden att investera mer än 20 procent av nettotillgångarna
i skuldförbindelser under investment grade, däribland både
företags- och statspapper. Men vid till exempel en lång allmän
nedgång eller andra ogynnsamma marknadsförhållanden, får
fonden även investera upp till 20 procent av nettotillgångarna
i nödlidande skuldförbindelser (dvs. (i) med ett kreditbetyg
på CCC eller lägre från minst två kreditvärderingsinstitut,
eller motsvarande om de saknar kreditbetyg, (ii) med en
ränteskillnad på över 1 000 punkter). I syfte för fondens
placeringsinriktning ska nödställda värdepapper tolkas
som (i) inklusive skuldförbindelser i fallissemang och (ii)
värdepapper i företag som är, eller på väg att, bli delaktiga
i omorganisationer, finansiella omstruktureringar eller på väg
att gå i konkurs. Investeringar i skuldförbindelser i fallissemang
begränsas till 5 procent av fondens nettotillgångar. Fonden får
även investera upp till 10 procent långfristig exponering netto
mot ”alternativa” tillgångsklasser som till exempel fastigheter,
infrastruktur och råvaror.
Exponering mot vissa tillgångsklasser, som till exempel
råvaror, infrastruktur och fastigheter, kan uppnås genom
godkända derivatinstrument knutna till ett lämpligt index.
Fonden kan använda finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning samt i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument omfattar men är inte
begränsade till swappar (inklusive men inte begränsat till
kreditswappar eller totalavkastningsswappar på aktier,
räntebärande värdepapper, valuta- eller råvarurelaterade
index), terminskontrakt (forwards och futures) (inklusive
terminer på aktieindex och på statliga värdepapper), samt
optioner, både börshandlade och/eller OTC-handlade
(inklusive men inte begränsat till täckta köpoptioner).
Fonden kan även investera i värdepapper eller strukturerade
produkter (som exempelvis Sukukobligationer, warrants,
aktierelaterade värdepapper, säkerställda skuldförbindelser
inklusive säkerställda låneobligationer) där värdepapperet är
knutet till eller härleder sitt värde från ett annat värdepapper,
index eller valutor i alla länder.
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Kollektiva investeringsfonder som fonden kan investera i kan
vara sådana som förvaltas av Franklin Templeton Investments
organ samt de som förvaltas av andra förmögenhetsförvaltare.
Fonden kan investera högst 10 procent av nettotillgångarna
i andelar i UCITS-fonder och andra UCI-fonder
(inklusive ETF:er) och till 15 procent av nettotillgångarna
i inteckningssäkrade och tillgångssäkrade värdepapper.
Fonden ska förvaltas med hälften av volatiliteten hos de
globala aktiemarknaderna (baserat på MSCI All Country
World Index) under en rullande femårsperiod. Fonden
är aktivt förvaltad. Även om investeringsförvaltaren är
begränsad av jämförelseindexet i volatilitetsmätningssyften,
är fonden inte tvungen att inneha något av de värdepapper
som ingår i jämförelseindexet och kan investera upp till
100 procent av nettotillgångarna i värdepapper som inte
ingår i jämförelseindexet.
Fonden ska ha minst 50 procent av sin årliga utdelning från
intäkter som genereras av dess portfölj.
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 70 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 150 procent.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade nivån för exponeringen som kan vara föremål
för värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent
av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• skapa avkastning genom att investera i en spridd portfölj
bestående av aktier och skuldförbindelser över hela världen
• investera i en riskhanterad portfölj som bevarar utsikterna
för värdestegring
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Valutarisk
• Risk med många förvaltare
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med råvarurelaterad exponering
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
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• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med nödlidande värdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med tillväxtmarknader
• Likviditetsrisk
• Risk med deltagarbevis
• Risk med realtillgångar
• Risk med företag som omstruktureras
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med värdepapperisering
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Risk med swappavtal
Global exponering Value-at-Risk-metoden (absolut VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.
Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till 50 procent.
Den förväntade hävstångsnivån är endast en bedömning
och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer. Den
beräkningsmetod för hävstången som används är summan av
de nominella värdena. Den omfattar den teoretiska exponering
som är förbunden med finansiella derivatinstrument men
omfattar inte fondens underliggande investeringar vilka
uppgår till 100 procent av de totala nettotillgångarna.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton International
Services S.à.r.l.
Investeringsförvaltaren har, under eget ansvar, helt eller delvis
delegerat det dagliga ansvaret för investeringsförvaltningen
och investeringsrådgivningstjänster för vissa eller alla
tillgångar i fonden till Franklin Advisers, Inc., som fungerar
som underförvaltare.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND
Tillgångsklass Flertillgångsfond
Basvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att uppnå
en nivå på totalavkastningen som består av intäkts- och
värdestegring, vilket gör det möjligt att upprätthålla en stadig
årlig utdelningsnivå. Det finns inga garantier att fonden
kommer att uppnå sitt mål.
Placeringsinriktning Fonden avser att uppnå målet genom
att aktivt förvalta en direkt och indirekt exponering mot aktier,
räntebärande värdepapper, kontanter och motsvarande,
kollektiva investeringsfonder och indirekt exponering mot
alternativa investeringar (inklusive men inte begränsat till
råvaror och fastigheter).
Fonden investerar direkt och indirekt i aktier i företag världen
runt oavsett börsvärde, inklusive på tillväxtmarknader.
Fonden investerar även i skuldförbindelser med fast och rörlig
ränta emitterade av stater, statliga organ och företag världen
runt samt i skuldförbindelser emitterade av överstatliga organ
som bildats eller understöds av ett flertal nationella regeringar.
franklintempleton.lu

Fonden kan köpa intecknings- och tillgångssäkrade
värdepapper, inklusive säkerställda skuldförbindelser. Den
kan investera i skuldförbindelser med låg och mindre god
kreditvärdighet samt nödställda och nödlidande värdepapper
från olika emittenter, både med fast och rörlig ränta inklusive
konvertibla eller upp till 5 procent av nettotillgångarna i villkorade
konvertibla värdepapper, antingen direkt eller via reglerade
investeringsfonder (enligt de begränsningar som anges nedan).
Fonden kan investera i värdepapper i företag som är
inbegripna i fusioner, konsolideringar, likvidationer och
omorganisationer eller för vilka det föreligger anbud eller
erbjudanden om byten, och kan delta i sådana transaktioner.
Exponering mot vissa tillgångsklasser, som till exempel
råvaror och fastigheter, kan uppnås genom godkända
derivatinstrument knutna till ett lämpligt index.
Fonden kan använda finansiella derivatinstrument för säkring,
effektiv portföljförvaltning samt i investeringssyfte. Dessa
finansiella derivatinstrument omfattar men är inte begränsade
till swappar (inklusive men inte begränsat till kreditswappar
eller totalavkastningsswappar på aktier, räntebärande
värdepapper, valuta- eller råvarurelaterade index),
terminskontrakt (forwards och futures) (inklusive terminer
på aktieindex och på statliga värdepapper), samt optioner,
både börshandlade och OTC-handlade (inklusive men inte
begränsat till täckta köpoptioner). Fonden kan även investera
i värdepapper eller strukturerade produkter (som exempelvis
Sukukobligationer, aktierelaterade värdepapper, säkerställda
skuldförbindelser inklusive säkerställda låneobligationer) där
värdepapperet är knutet till eller härleder sitt värde från ett
annat värdepapper, index eller valutor i alla länder.
Kollektiva investeringsfonder som fonden kan investera i kan
vara sådana som förvaltas av Franklin Templetons organ samt
de som förvaltas av andra förmögenhetsförvaltare. Fonden
kan endast investera högst 10 procent av nettotillgångarna
i andelar i UCITS-fonder och andra UCI-fonder.
Fonden ska förvaltas med hälften av volatiliteten hos de
globala aktiemarknaderna (baserat på MSCI All Country
World Index i fondens basvaluta).
Fonden ska ha minst 50 procent av sin årliga utdelning från
intäkter som genereras av dess portfölj. Fonden kan även
göra utdelningar från kapitalet, realiserade och orealiserade
nettokapitalvinster och intäkter före avdrag av kostnader.
Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att dela ut, kan
det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 70 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 120 procent.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
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• värdestegring och intäkter genom att investera i en spridd
portfölj bestående av aktier och skuldförbindelser över
hela världen
• att investera på medellång till lång sikt
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Valutarisk
• Risk med många förvaltare
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med råvarurelaterad exponering
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med tillväxtmarknader
• Risk med investering med rörlig ränta i företag
• Likviditetsrisk
• Risk med deltagarbevis
• Risk med realtillgångar
• Risk med företag som omstruktureras
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med värdepapperisering
• Risk med strukturerade skuldförbindelser

fondens tillgångar utöver att välja ut och fördela förvaltningen
till samförvaltarna.
Investeringsförvaltaren kommer att ansvara för urval och
utnämning av en eller flera samförvaltare för fonden för
att på så sätt delegera hela eller delar av det dagliga
ansvaret för investeringsförvaltningen och investeringsrådgivningstjänster för vissa av eller alla fondens tillgångar.
Investeringsförvaltaren ansvarar för att övervaka fondens
totala investeringsresultat och för att ombalansera fondens
portföljfördelning. Investeringsförvaltaren ska fördela fondens
tillgångar mellan samförvaltarna i sådana proportioner som
investeringsförvaltaren, enligt eget gottfinnande, fastställer
för att nå fondens mål. Fördelningen kan ändras över tid.
Investeringsförvaltaren kommer att övervaka samförvaltarnas
resultat vad gäller fonden för att bedöma behovet, om
sådant föreligger, av att ändra eller byta samförvaltare.
Investeringsförvaltaren kan utse eller byta ut samförvaltare för
en fond när som helst i enlighet med tillämpliga bestämmelser
eller uppsägningsperioder.
Investeringsförvaltaren ansvarar för urvalet av samförvaltare,
övervakning av samförvaltarnas resultat och kontroll av den
riskhanteringsram som tillämpas hos varje samförvaltare.
Samförvaltarna kan bytas ut utan föregående meddelande
till andelsägarna. Listan över samförvaltarna som har
agerat å fondens vägnar under översiktsperioden finns på
webbplatsen: www.franklintempleton.lu. och/eller i Bolagets
hel- och halvårsrapporter. Listan över de samförvaltare
som i själva verket har förvaltat fonden ska tillgängliggöras
kostnadsfritt på begäran på Bolagets säte.
Samförvaltarna kan hämta råd från andra investeringsrådgivningsföretag som är underställda Franklin Templeton.
Samförvaltarna kommer att få ersättning av investeringsförvaltaren ur förvaltningsavgiften från förvaltningsbolaget.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND
Tillgångsklass Aktiefond

• Risk med swappavtal

Basvaluta US-dollar (USD)

Global exponering Value-at-Risk-metoden (absolut VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.

Investeringsmål Fondens investeringsmål är att maximera
avkastningen på de totala investeringarna samt att maximera
värdestegringen.

Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till 300 procent.
Den förväntade hävstångsnivån är endast en bedömning
och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer. Den
beräkningsmetod för hävstången som används är summan av
de nominella värdena. Den omfattar den teoretiska exponering
som är förbunden med finansiella derivatinstrument men
omfattar inte fondens underliggande investeringar vilka
uppgår till 100 procent av de totala nettotillgångarna.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton International
Services S.à.r.l.
Fonden strävar efter att nå investeringsmålen genom att
investeringsförvaltaren (Franklin Templeton International
Services S.à.r.l.) noggrant väljer ut av en eller flera
medförvaltare av investeringarna (”samförvaltare”). Sådana
samförvaltare ska utgöra en del av Franklin Templeton.
Investeringsförvaltaren kan även ta del i förvaltningen av
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Placeringsinriktning Investeringsförvaltaren strävar efter att
uppnå investeringsmålet genom att investera i fastighetsfonder
(”Real Estate Investment Trusts” förkortade ”REIT-fonder”)
och andra fastighetsbolag och fastighetsrelaterade företag
(inklusive små till medelstora företag) vars huvudsakliga
verksamhet är finansiering, handel, innehav, utveckling och
förvaltning av fastigheter vilka är belägna över hela världen
inklusive på tillväxtmarknader. ”REIT-fonder” är företag vars
andelar är noterade på en fondbörs, vilka investerar en
betydande del av sina nettotillgångar direkt i fastigheter och
vilka utnyttjar särskilda och gynnsamma skattebestämmelser.
Sådana investeringar som fonden gör ska vara klassificerade
som överlåtbara värdepapper. Fonden strävar efter att
investera i företag inom ett brett urval av fastighetssektorer
och länder.
franklintempleton.lu

Fonden kan även använda olika finansiella derivatinstrument
för valutasäkring och effektiv portföljförvaltning (som till
exempel men inte begränsat till valutaterminer och korsvisa
terminer, ränteterminer och swappar samt optioner).
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• utdelningsintäkter och värdestegring genom att investera
i företag i ett brett urval av fastighetssektorer och länder
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Valutarisk
• Koncentrationsrisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
• Risk med realtillgångar
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:

Företag inom guld och ädelmetaller är företag som bryter,
bearbetar eller handlar med guld och andra ädelmetaller,
som till exempel silver, platina och palladium, däribland
företag inom finansiering av brytning och prospektering samt
rörelsedrivande bolag med gruvor med lång, medellång och
kort livslängd.
Fonden investerar främst i aktier och aktierelaterade
värdepapper som till exempel stamaktier, preferensaktier,
warrants och konvertibla värdepapper emitterade av
guld- och ädelmetallföretag belägna över hela världen
(inklusive tillväxtmarknader) och i hela börsvärdesspektrat,
inklusive små och medelstora företag, samt i amerikanska,
globala och europeiska depåbevis.
Fonden kan även i enlighet med investeringsrestriktionerna,
investera (i) upp till 10 % av sina nettotillgångar i värdepapper
emitterade av privata företag och PIPE (Private Investments
in Public Equity) samt (ii) upp till 5 % av sina nettotillgångar
i SPAC-bolag (special purpose acquisition companies) under
förutsättning att de PIPE och SPAC-bolag som övervägs är
kvalificerade som överlåtbara värdepapper enligt styckena
(1) eller (2) a) i Artikel 41 i lagen av den 17 december 2010.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:

• Risk med säkring av klass

• värdestegring genom att investera i värdepapper i företag
som ägnar sig åt guld och ädelmetaller över hela världen

• Motpartsrisk

• att investera på medellång till lång sikt.

• Risk med derivatinstrument

Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:

• Risk med utdelningspolicy

• Risk med råvarurelaterad exponering

• Risk med tillväxtmarknader

• Risk med tillväxtmarknader

• Aktierisk

• Valutarisk

• Risk med värdepappersutlåning

• Likviditetsrisk

• Risk med mindre och medelstora företag

Andra risker som kan vara relevanta för fonden:

Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

• Risk med säkring av klass

Investeringsförvaltare Franklin Templeton Institutional, LLC
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens huvudsakliga investeringsmål är
värdestegring på kapitalet. Det sekundära investeringsmålet
är intäkter.
Placeringsinriktning Under normala marknadsvillkor
investerar fonden främst nettotillgångarna i värdepapper
emitterade av företag som ägnar sig åt guld och ädelmetaller.
franklintempleton.lu

• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Aktierisk
• Risk med PIPE
• Risk med privata företag utanför börsen
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med mindre och medelstora företag
• Risk med SPAC-bolag
• Risk med warranter
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
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Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN HIGH YIELD FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens huvudsakliga investeringsmål är
att uppnå höga löpande intäkter. Fondens sekundära mål
är att sträva efter värdestegring, men endast när en sådan
strävan följer det huvudsakliga investeringsmålet.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
dessa mål genom att främst investera antingen direkt
eller via finansiella derivatinstrument, i räntebärande
skuldförbindelser från amerikanska eller icke-amerikanska
emittenter. Fonden kommer allokera minst 75 procent till
räntebärande värdepapper. Fonden kan investera i finansiella
derivatinstrument för säkring, effektiv portföljförvaltning och
i investeringssyfte. Dessa finansiella derivatinstrument
kan bland annat omfatta swappar som kreditswappar eller
totalavkastningsswappar på räntebärande instrument,
terminskontrakt (forwards och futures) samt optioner
på sådana kontrakt som antingen handlas på reglerade
marknader eller på OTC-marknader. Fonden investerar
vanligen i räntebärande skuldförbindelser oavsett
kreditvärdighet (inklusive värdepapper med mindre god
kreditvärdighet), om de är emitterade av amerikanska
emittenter eller, om de är emitterade av icke-amerikanska
emittenter eller saknar värdering, dessas motsvarighet.

Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• att uppnå höga intäkter och, i mindre utsträckning, viss
värdestegring genom att investera i högavkastande
räntebärande värdepapper från amerikanska och ickeamerikanska emittenter
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med investering med rörlig ränta i företag
• Valutarisk
• Risk med företag som omstruktureras

Investeringsförvaltaren försöker undvika omåttliga risker
genom att genomföra oberoende kreditanalyser av
emittenter och genom att sprida fondens investeringar bland
olika emittenter.

• Risk med värdepappersutlåning

Eftersom investeringsmålen mer sannolikt uppnås genom
en placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar,
kan fonden även, tillfälligtvis eller som komplement, söka
efter investeringsmöjligheter i andra typer av värdepapper
som till exempel statsobligationer, preferensaktier och
andra aktierelaterade värdepapper, warranter, aktier och
obligationer som kan konverteras till stamaktier. Fonden kan
investera högst 10 procent av nettotillgångarna i kreditlänkade
värdepapper, vilket investeringsförvaltaren kan använda som
ett medel för att investera snabbare och mer effektivt i vissa
segment av marknaderna för högavkastande värdepapper,
banklån och skuldförbindelser med låg kreditrisk. Fonden
kan även investera högst 10 procent av nettotillgångarna
i nödlidande värdepapper.

Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.

• Risk med swappavtal
• Risk med warranter

Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN INCOME FUND
Tillgångsklass Blandfond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att maximera
intäkter samtidigt som utsikterna för värdestegring bibehålls.
Placeringsinriktning Fonden investerar i en spridd portfölj
bestående av överlåtbara värdepapper vilka är aktier och
lång- och kortfristiga värdepapper. Aktier ger vanligen ägaren
rätt att ta del av ett företags allmänna rörelseresultat. De
omfattar stamaktier, preferensaktier, konvertibla värdepapper
och aktiekopplade skuldförbindelser. Skuldförbindelser
representerar en skyldighet för emittenten att betala tillbaka
ett penninglån, och vanligen betalning av ränta. De är
obligationer, skuldförbindelser och förlagsbevis.
I strävan efter tillväxtmöjligheter, investerar fonden
i stamaktier i företag från olika branscher som till exempel
kraftförsörjning, olja, gas, fastigheter och konsumtionsvaror.
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Fonden strävar efter intäkter genom att välja investeringar
som till exempel företagsobligationer, utländska och
amerikanska statsobligationer, samt aktier med attraktiv
avkastning. Fonden kan investera i skuldförbindelser
som har en sämre kreditvärdighet. Värdepapper med
god kreditvärdering är rangordnade i de fyra högsta
värderingskategorierna av oberoende kreditvärderingsinstitut
som till exempel Standard & Poor’s Corporation (”S&P”)
eller Moody’s Investors Service, Inc (”Moody’s”). Fonden
investerar vanligen i värdepapper som är värderade till lägst
CAA av Moody's eller CCC av S&P eller värdepapper som
saknar värdering vilka investeringsförvaltaren bedömer
vara av jämförbar kvalitet. I allmänhet ger värdepapper
med lägre värdering högre avkastning än värdepapper
med en högre kreditvärdighet vilket är en kompensation till
investerarna för den högre risken. Ytterligare information
finns i avsnittet ”Risköverväganden”.
Fonden kan investera högst 25 procent av nettotillgångarna
i icke-amerikanska värdepapper. Vanligen köper fonden
icke-amerikanska värdepapper som omsätts i USA eller
amerikanska depåbevis, vilka är bevis som vanligtvis
emitteras av en bank eller ett investeringsbolag som ger
innehavarna rätten att ta emot värdepapper som emitterats
av ett amerikanskt eller ett icke-amerikanskt företag.

Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 5 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 10 procent.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• höga intäktsnivåer och utsikter till viss värdestegring genom
tillgång till en portfölj med både aktier och räntebärande
värdepapper via en enda fond
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk

Investeringsförvaltaren försöker finna undervärderade eller
ej efterfrågade värdepapper som bedöms ge möjligheter till
intäkter och en betydande tillväxt efter inköp. Oberoende
analyser genomförs av de värdepapper som är antagbara för
fondens portfölj, snarare än att huvudsakligen förlita sig på
de värderingar som tillhandahållits av kreditvärderingsinstitut.
Vid analyserna beaktar investeringsförvaltaren ett flertal
faktorer, bland annat:

• Kreditrisk

• erfarenhet och ledningskapacitet hos företaget,

• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper

• reaktioner på ränteförändringar och affärsvillkor,

• Risk med utdelningspolicy

• tidsplaner för skuldförbindelsers förfallodagar samt
lånebehov,

• Valutarisk

• företagets förändrade finansiella ställning och marknadens
reaktion på förändringen, och

• Risk med värdepappersutlåning

• ett värdepappers relativa värde baserat på sådana faktorer
som förväntat kassaflöde, ränta eller täckning för utdelning,
täckning för tillgångar och vinstutsikter.
Fonden kan använda finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument kan omfatta men är
inte begränsade till swappar (såsom räntepapper och
aktier knutna till totalavkastningsswappar), terminskontrakt
(forwards och futures) samt optioner. I detta sammanhang kan
fonden sträva efter exponering bland annat mot råvaror eller
börshandlade fonder (ETF:er) genom att använda finansiella
derivatinstrument, kontantbetalda strukturerade produkter
eller räntebärande värdepapper när värdepapperet är knutet
till eller härleder sitt värde från en annan referenstillgång.
Investeringsförvaltaren kan anskaffa defensiva innehav när
det finns anledning att tro att marknaderna eller ekonomin
kommer att drabbas av omåttlig volatilitet, en långvarig
nedgång eller när andra negativa villkor kan föreligga. Under
dessa omständigheter kan fonden bli oförmögen att uppfylla
investeringsmålet.
franklintempleton.lu

• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass

• Likviditetsrisk
• Risk med värdepapperisering
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN INDIA FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.
Placeringsinriktning Fonden investerar främst i aktier
däribland stamaktier, preferensaktier och konvertibla värdepapper, samt i warranter, deltagarbevis (participatory notes)
och depåbevis i (i) företag som är inregistrerade i Indien, (ii)
företag som bedriver en övervägande del av sin verksamhet i
Indien och (iii) holdingbolag som innehar en övervägande del
Franklin Templeton Investment Funds

51

av sina ägarintressen i företag vilka anges i (i) och (ii), samt
med alla börsvärden från små till stora företag.
Dessutom kan fonden försöka finna investeringsmöjligheter i räntebärande värdepapper som emitterats av
någon av de ovannämnda juridiska personerna samt
i penningmarknadsinstrument.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring genom att investera i aktier i företag belägna
i Indien
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Aktierisk
• Risk med deltagarbevis
• Risk med mindre och medelstora företag
• Risk med warranter
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Templeton Asset Management Ltd.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN INNOVATION FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.
Placeringsinriktning Fonden investerar huvudsakligen
i aktier i företag som är ledande inom innovation, drar fördel
av nya tekniker och har en utmärkt ledning samt drar fördel
av nya branschförhållanden i den dynamiskt föränderliga
globala ekonomin. Aktier ger vanligen ägaren rätt att ta del av
ett företags allmänna rörelseresultat. De omfattar stamaktier,
konvertibla värdepapper och warranter på värdepapper.
Investeringar i konvertibla värdepapper begränsas till
10 procent av fondens nettotillgångar. Fonden kan investera
i företag över hela världen, men kan ha en väsentlig del av
portföljen investerad i företag baserade, eller som handlas
i, USA, såväl som icke-amerikanska värdepapper som
handlas i USA samt amerikanska depåbevis.

Fonden investerar i företag i alla ekonomiska sektorer
och i alla storlekar. Investeringsförvaltaren använder en
grundläggande analysprocess som väljer ut enskilda
företag som uppfyller dess kriterier om innovationsdriven
hållbar tillväxt. Eftersom investeringsförvaltaren anser att
ESG-faktorer (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning)
kan ha en väsentlig inverkan på företagets nuvarande och
framtida värde, är ESG-överväganden en integrerad del av
den fundamentala fundamental nerifrån-och-upp-analysen.
Investeringsförvaltaren tillämpar en bindande egenutvecklad
ESG-metod som tillämpas för minst 90 % av fondens
portfölj för att fastställa ett företags profil för relevanta
frågor gällande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.
Investeringsförvaltaren utvärderar de företag som kan
utgöra potentiella investeringar för fonden (”fondens
investeringsområde”) och tilldelar ett sammantaget
ESG-betyg baserat på kvantitativa och kvalitativa indikatorer
såsom datasäkerhet, könsfördelning och -integrering,
såväl som miljöinverkan/växthusgasutsläpp, utsläpps-/
koldioxidavtryck. Betyget som investeringsförvaltaren tilldelar
emittenter baserat på den egenutvecklade ESG-metoden
omfattar fyra betyg: AAA (bäst i klassen/mycket bra), AA (bra),
A (ok) and B (i behov av förbättring). Investeringsförvaltarens
ESG-metod omfattar regelbunden dialog med företag,
övervaka väsentliga ESG-frågor och fullmaktsrösta. Företag
med betyget ”B” eller de som saknar betyg, då företaget inte
uppfyller investeringsförvaltarens grundläggande kriterier,
utesluts från fondens portfölj.
Fonden tillämpar även specifika ESG-uteslutningar och kommer inte investera i företag som enligt investeringsförvaltarens analys:
• Allvarligt överträder Förenta Nationernas Global
Compact-principer (utan positiva utsikter);
• Genererar mer än 10 % av intäkterna från produktionen
och/eller distribution av vapen;
• Är delaktiga i produktion, distribution eller grossistförsäljning
av dedicerade och/eller centrala komponenter i förbjudna
vapen12 (dvs. antipersonella minor, kemiska och biologiska
vapen samt klusterammunition);
• Tillverkar tobak eller tobaksprodukter, eller de vars intäkter
härledda från sådana produkter överskrider 5 procent;
• Genererar mer än 10 procent av sina intäkter från
kolutvinning eller kolbaserad kraftproduktion.
Vidare kommer fonden inte investera i utländska emittenter
som har ett olämpligt betyg enligt Freedom House Index13.
Som ett resultat av den tidigare omnämnda ESG-metoden och
uteslutningarna, är det viktade genomsnittliga ESG-betyget
för fondens portfölj högre än det genomsnittliga ESG-betyget
för fondens investeringsområde. ESG-betyget för varje
portföljföretag kommer granskas och uppdateras minst en
gång om året.
(a) Vapen enligt (i) Konventionen om förbud mot användning, lagring,
produktion och överföring av antipersonella minor och deras destruktion och
(ii) Konventionen om förbud av klusterammunition och (b) vapen klassade
som antingen B- eller C-vapen enligt Förenta nationernas konvention om
biologisk vapen samt kemiska vapenkonventionen.
12

13
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Även om investeringsförvaltaren försöker finna investeringar
i ett stort antal sektorer, kan fonden ha betydande
innehav i särskilda sektorer som till exempel IT (inklusive
programvaror och internet), kommunikationstjänster och
hälsovård (inklusive bioteknik). På grund av stigande
marknadsvärden kan fondens investeringar i en viss sektor
eller bransch utgöra en väsentlig del av fondens portfölj.
När investeringsförvaltaren anser att det råder ofördelaktiga
marknadsförhållanden för investerare, då kan investeringsförvaltaren i tillfälligt defensivt syfte investera upp till 100 procent
av fondens tillgångar i likvida medel eller andra högkvalitativa
kortsiktiga investeringar. Tillfälliga defensiva investeringar
omfattar vanligtvis kortfristiga amerikanska statsobligationer,
företagsobligationer med låg kreditrisk, bankobligationer,
andelar i penningmarknadsfonder (däribland andelar i en
närstående penningmarknadsfond) och andra penningmarknadsinstrument. Fonden kan även investera högst 5 procent
av nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder, börshandlade
fonder (”ETF”) och andra UCI-fonder.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• investera i en fond som efterlever artikel 8 i SFDR
• värdestegring genom att investera i aktier i företag vars
tillväxtutsikter sannolikt kommer gynnas av dynamisk
teknik och innovation
• att investera på medellång till lång sikt.
Taxonomiförordningen I överensstämmelse med sin
ESG-metod, främjar fonden miljömässiga, sociala och
bolagsstyrningsegenskaper. Även om fonden inte åtar sig
att göra investeringar i aktiviteter som är förenliga med
taxonomin, miljömässigt hållbara och som bidrar till att nå mål
om att begränsa samt anpassa efter klimatförändringar, kan
det inte uteslutas att fondens underliggande investeringar
kan tillfälligt omfatta investeringar som strävar efter en positiv
inverkan på miljön via sitt fokus på mål om att begränsa
samt anpassa efter klimatförändringar och de kan, men
måste inte, vara förenliga med taxonomin. Investerare
bör notera att principen ”gör inte väsentlig skada” enligt
taxonomiförordningen tillämpas endast för de av fondens
underliggande investeringar som beaktar EU-kriterier för
miljömässigt hållbara aktiviteter. Fondens underliggande
investeringar som inte är i aktiviteter förenliga med taxonomin
och miljömässigt hållbara, beaktar inte EU-kriterierna för
miljömässigt hållbara aktiviteter enligt taxonomiförordningen.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
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• Motpartsrisk
• Aktierisk
• Risk med värdepappersutlåning
• Hållbarhetsrisk
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.
Placeringsinriktning Fonden investerar främst i aktier
i företag som är relevanta för fondens investeringstema
intelligenta maskiner. Aktier ger vanligen ägaren rätt att ta
del av ett företags allmänna rörelseresultat. Även om fonden
till övervägande del investerar i stamaktier, kan den även
investera i preferensaktier, konvertibla värdepapper och
warrants på värdepapper.
Företag med relevans för fondens investeringstema
intelligenta maskiner är de som investeringsförvaltaren anser
är mycket inriktade på och/eller förväntas väsentligen gynnas
av den pågående tekniskt drivna omvandlingen av produkter,
programvara, system och maskiner såväl som produktdesign,
tillverkning, logistik, distribution och underhåll, bland annat
genom framsteg inom artificiell intelligens. Dessa företag kan
omfatta de som utvecklar, producerar, tillverkar, konstruerar,
underhåller och levererar produkter eller tjänster med nya
funktioner som tidigare inte fanns på marknaden.
Fondens investeringstema intelligenta maskiner avser
att fånga upp företag som investeringsförvaltaren anser
representerar nästa fas i den tekniska utvecklingen, däribland
företag som tillhandahåller nya system, logistiska lösningar,
metoder, processer, produkter eller tjänster baserat på fysiska
tillämpningar av nya tekniker och teknisk innovation. Bland
sådana företag ingår de som investeringsförvaltaren anser
är väl positionerade för att dra fördel av intelligent design
(t.ex. simulationsprogramvara och datorstödd konstruktion
”CAD”-program), intelligent produktion (t.ex. framsteg inom
tillverkning eller fabriksautomatiseringsfunktioner), intelligenta
produkter (t.ex. robotassisterade tekniker, verktyg och
tjänster) samt intelligent prediktivt underhåll (t.ex. industriella
programvarulösningar och -tjänster).
I strävan att följa investeringstemat kan investeringsförvaltaren
investera i företag oavsett ekonomisk sektor, i alla storlekar
och kan investera i företag både i och utanför USA, bland
annat de på utvecklings- och tillväxtmarknader. Även om
fonden investerar i olika ekonomiska sektorer förväntar
den sig väsentliga innehav i specifika sektorer, bland
annat teknik. Fonden är en ”icke-diversifierad” fond, vilket
innebär att den vanligtvis investerar en större andel av
sina tillgångar i värdepapper i en eller flera emittenter och
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investerar sammantaget i ett mindre antal emittenter än en
diversifierad fond.

FRANKLIN JAPAN FUND

Även om fonden under normala marknadsförhållanden
investerar minst 80 procent av nettotillgångarna i aktier, kan
fonden sträva efter investeringsmöjligheter i andra typer av
värdepapper, däribland men inte begränsat till skuldebrev och
värdepapper med fast avkastning (som kan omfatta alla typer
av värdepapper med fast eller rörlig ränta utan begränsning
gällande löptid och kreditvärdighet från företagsemittenter
världen över), såväl som upp till 10 procent av
nettotillgångarna i öppna och stängda UCI-fonder (däribland
börshandlade fonder). Investeringsförvaltaren kan skaffa sig
tillfälliga defensiva kontantinnehav vid bedömningen att de
värdepappersmarknader eller länder där fonden investerar
erfar omåttlig volatilitet eller långvariga tillbakagångar eller
andra negativa omständigheter.

Basvaluta Japanska yen (JPY)

Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• uppnå värdestegring genom att investera i aktier i företag
inom tekniksektorn
• att investera på medellång till lång sikt.
Risköverväganden De risker som anges nedan är de risker
som fonden huvudsakligen är exponerad mot. Investerare
ska vara medvetna om att även andra risker kan föreligga för
denna fond vid olika tillfällen. Se avsnittet ”Risköverväganden”
för en heltäckande beskrivning av dessa risker.
Huvudrisker för fondens placeringsinriktning:
• Koncentrationsrisk
• Marknadsrisk
• Risk med temainvesteringar
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med säkring av klass
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med tillväxtmarknader
• Aktierisk
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Risk med mindre och medelstora företag

Tillgångsklass Aktiefond
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå målet
genom att primärt investera i aktier i företag som bildats eller
som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Japan.
Dessutom kan fonden även försöka finna investeringsmöjligheter
i andra typer av värdepapper som till exempel preferensaktier,
värdepapper konvertibla till stamaktier och företags- och
statsobligationer vilka är noterade i japanska yen och i andra
valutor än japanska yen.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• v ärdestegring genom att investera enligt en tillväxtorienterad
inriktning koncentrerad på japanska aktier
• att investera på medellång till lång sikt.
• Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Aktierisk
• Risk med värdepappersutlåning
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Templeton Asset Management Ltd
och Franklin Templeton Investments (Asia) Limited
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

• Risk med warranter

FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND

Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

Basvaluta US-dollar (USD)

Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.
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Tillgångsklass Alternativfond
Investeringsmål Fondens placeringsmål är att sträva efter
kapitaltillväxt med lägre volatilitet i jämförelse med de breda
aktiemarknaderna.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
investeringsmålet genom att fördela nettotillgångarna i många
icke-traditionella eller ”alternativa” strategier, däribland men
inte begränsat till, vissa av eller alla följande strategier:
franklintempleton.lu

långa/korta aktier, relativt värde, händelsestyrning och global
makro, där var och en beskrivs enligt följande:
• Långa/korta aktiestrategier – Långa/korta aktiestrategier
strävar i allmänhet efter att generera avkastning på
investeringar på de globala aktiemarknaderna genom
att inneha långa och korta positioner i aktier och
stamaktieindex. Dessa strategier är vanligen fokuserade
på riskjusterad avkastning och drar nytta av de
samförvaltande investeringsförvaltarnas bedömningar
och prognoser för specifika aktiemarknader, regioner,
sektorer och värdepapper. Exempel på strategier för långa/
korta aktiepositioner omfattar (i) tillväxtinriktade strategier,
(ii) värdeinriktade strategier, (iii) marknadsneutrala
strategier (t.ex. att behålla nettoexponeringarna mellan
20 procent kort och 20 procent lång), (iv) sektorsinriktade
strategier (t.ex. teknik, hälsovård, finans) och (v) regionalt
inriktade strategier (t.ex. Europa, Asien).
• Strategier för relativt värde – Strategier för relativt värde
omfattar ett brett urval av investeringstekniker som är
avsedda att dra nytta av ineffektiv kurssättning. Dessa
strategier innebär vanligen att skaffa ett innehav i ett
finansiellt instrument och samtidigt skaffa ett utjämnande
innehav i ett relaterat instrument i ett försök att dra nytta
av stegvis ökande förändringar av kursskillnaden. Exempel
på strategier för relativt värde är: (i) långa/korta strategier
för krediter, (ii) kreditarbitrage, (iii) konvertibelarbitrage och
(iv) volatilitetsarbitrage.
• Händelsestyrda strategier – Händelsestyrda strategier
innebär vanligen investeringar i värdepapper i företag
som är föremål för händelser i företaget. Dessa strategier är vanligen inriktade på att analysera inverkan av
en företagsspecifik eller transaktionsspecifik händelse
som påverkar värdepapperens värderingar. Exempel på
sådana företagsspecifika eller transaktionsspecifika händelser omfattar fusioner, förvärv, överföring av tillgångar,
anbud, byteserbjudanden, rekapitaliseringar, likvidationer, försäljning, avknoppning, aktieomstruktureringar
och omorganisationer.
• Globala makrostrategier – Globala makrostrategier
fokuserar vanligen på makroekonomiska möjligheter
(fenomen som rör hela ekonomin som till exempel
sysselsättningsförändringar, förändringar av statens
intäkter, tillväxttakt, bruttonationalprodukt, inflation och
prisnivåer) på många olika marknader och i investeringar.
Investeringar kan vara långa eller korta och baseras på
det relativa värdet eller inriktningen på en marknad, en
valuta, en ränta, en råvara eller en makroekonomisk
variabel. Exempel på globala makrostrategier är
diskretionära makrostrategier (strävan efter vinst genom
taktisk investering i olika tillgångsklasser, marknader och
investeringsmöjligheter genom en kombination av en
grundläggande marknadsanalys och kvantitativa modeller)
och systematiska makrostrategier (strävan efter vinst
genom att använda kvantitativa modeller för att identifiera
investeringsmöjligheter i olika tillgångsklasser och på olika
marknader för att sätta samma en investeringsportfölj).
Systematiskt bör även omfatta vissa riskpremiestrategier
utformade för att tillvarata bestående beteendemässiga
och strukturella avvikelser som erbjuder avkastning utan
korrelation till traditionella tillgångsklasser.
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Inom dessa alternativa strategier, strävar fonden efter att
främja breda miljöegenskaper (E), som klimatförändring,
naturkapital, föroreningar och avfall samt sociala egenskaper
(S), som humankapital, produktansvar, invändningar
från intressenter.
På portföljnivå beräknar investeringsförvaltaren ett
månatligt ESG-betyg för fonden som bygger på det
viktade genomsnittliga MSCI ESG-betyget för varje
investeringsstrategis underliggande innehav. Fondens
strävar efter ett viktat genomsnittligt ESG-betyg som är
högre än investeringsområdets MSCI ESG-betyg eller
ett MSCI ESG-betyg på 5,25, det som är högst av de två.
Investeringsområdet definieras som alla emittenter med
ett aktuellt MSCI ESG-betyg. Innehav utan ESG-betyg
hänförliga MSCI, bidrar inte till fondens ESG-betyg eller
dess investeringsområde. Om fondens ESG-betyg faller
under minimitröskelvärdet för ESG-betyg som beskrivs ovan,
då ombalanserar investeringsförvaltaren portföljen inom
90 dagar. Vidare information om MSCI ESG-betygsmetod
finns på https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/
esg-ratings.
På nivån för samförvaltaren utför investeringsförvaltaren en
ESG-bedömning av den utsedda samförvaltaren genom att
tillämpa en egenutvecklad ESG-betygsättningsmetod för var
och en av dem, bland annat en granskning av samförvaltarens
investeringsintegration och relevans för investeringsresultaten
för miljömässiga och sociala faktorer samt en utvärdering av
de potentiella områdena för utveckling och framtida initiativ
från samförvaltaren. Baserat på denna kvalitativa bedömning
betygsätts samförvaltaren av investeringsförvaltaren
beträffande efterlevnad, investeringsintegration och
momentum. ESG-utvärderingar av samförvaltare övervakas
under kvartalsvisa möten och årliga due diligence-besök.
Därtill granskar investeringsförvaltaren på firmanivå
samförvaltarens ESG-relationer (t.ex. om de undertecknat
UNPRI) såväl som interna ESG-kapaciteter.
Investeringsförvaltaren övervakar trender inom ESG-faktorer
i portföljen, med utgång från enskilda innehav och går
därefter vidare till varje samförvaltare som innehar dem för
att utvärdera vilka innehav och samförvaltare som har störst
inverkan på fondens sammantagna ESG-betyg.
Avsikten med fonden är att investera i ett brett urval av
överlåtbara värdepapper, finansiella derivatinstrument och
andra godkända värdepapper. Sådana värdepapper kan
omfatta, men är inte begränsade till, aktier och aktierelaterade
värdepapper (vilka kan utgöras av stamaktier, preferensaktier,
deltagarbevis, aktierelaterade certifikat och konvertibla
värdepapper) och skuldförbindelser (vilka kan utgöras av
obligationer, skuldebrev, skuldpapper, bankaccepter och
korta räntebärande instrument).
Fonden investerar i aktier och aktierelaterade värdepapper
i företag belägna över hela världen och i alla börsvärden.
Skuldförbindelser som kan köpas av fonden ska omfatta alla
olika intäktsvärdepapper med fast och rörlig ränta oavsett löptid
eller kreditvärdering (inklusive värdepapper med god och med
sämre kreditvärdering, med låg värdering, utan värdering och
nödlidande värdepapper) emitterade av företag och stater
världen runt, och kan bland annat omfatta högavkastande
(”skräp”) obligationer och nödlidande skuldförbindelser
(värdepapper från företag som är, eller som just ska, ingå
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i omorganisationer, ekonomiska omstruktureringar eller
som gått i konkurs). Investeringar i nödlidande värdepapper
begränsas till 10 procent av fondens nettotillgångar. Fonden
kan delta i aktiv och ofta förekommande handel som en del
av dess investeringsstrategier.

Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (finansierade och ofinansierade) uppgår till
36 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på
205 procent.

Fonden använder derivatinstrument för säkring, effektiv
portföljförvaltning och i investeringssyfte. Dessa finansiella
derivatinstrument kan antingen handlas på reglerade
marknader eller på OTC-marknader och kan bland annat
omfatta (i) terminskontrakt, däribland terminskontrakt
baserade på aktier eller räntebärande värdepapper och
index, ränteterminer och valutaterminer och optioner
på sådana, (ii) swappar, däribland aktier, valuta, räntor,
totalavkastningsswappar hänförliga till aktier, räntebärande
papper och råvaror samt kreditswappar och optioner på
sådana, (iii) optioner, däribland köp- och säljoptioner
på index, enskilda värdepapper eller valutor, och (iv)
valutaterminskontrakt. Användningen av finansiella
derivatinstrument kan leda till negativ exponering mot en
specifik tillgångsklass, avkastningskurva/löptid eller valuta.
Användningen av finansiella derivatinstrument som till
exempel ränteterminer och totalavkastningsswappar på
råvaruindex kan även bidra till en väsentlig ökning av fondens
hävstångsnivå, vilket anges mer ingående i avsnittet ”Global
exponering” nedan.

Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade nivån för exponeringen som kan vara föremål
för värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent
av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.

Fonden kan skaffa sig långa och korta syntetiska positioner i ett
brett urval av tillgångsklasser, däribland aktier, räntebärande
papper och valutor. Långa positioner drar nytta av en ökad
kurs på underliggande instrument eller tillgångsklasser,
medan korta positioner drar nytta av en minskning av samma
kurs. Exponering mot syntetiska korta positioner ska ske
genom användning av finansiella derivatinstrument.
Fonden kan även sträva efter en exponering mot råvaror
genom att använda kontantuppgjorda strukturerade produkter
eller börshandlade skuldförbindelser (som till exempel
deltagarbevis) på råvaror eller finansiella derivatinstrument
på råvaruindex.
Fonden kan även investera högst 10 procent av nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och andra UCI-fonder. Fonden
kan även i enlighet med investeringsrestriktionerna, investera
(i) upp till 10 % av sina nettotillgångar i värdepapper emitterade av privata företag och PIPE (Private Investments in
Public Equity) samt (ii) upp till 5 % av sina nettotillgångar i
SPAC-bolag (special purpose acquisition companies) under
förutsättning att de PIPE och SPAC-bolag som övervägs är
kvalificerade som överlåtbara värdepapper enligt styckena
(1) eller (2) a) i Artikel 41 i lagen av den 17 december 2010.
Eftersom investeringsmålen mer sannolikt kommer att
uppnås genom en placeringsinriktning som är flexibel
och anpassningsbar, kan fonden, i enlighet med
investeringsbegränsningarna, köpa intecknings- och
tillgångssäkrade värdepapper (däribland säkerställda
skuldförbindelser) och investera i värdepapper eller
strukturerade produkter (som exempelvis kommersiella
inteckningssäkrade värdepapper och obligationer med
hypotekslån som säkerhet) där värdepapperet är knutet till
eller härleder sitt värde från en annan referenstillgång.
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Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• investera i en fond som efterlever artikel 8 i SFDR
• värdestegring genom att investera i ett brett spektrum av
godkända värdepapper och finansiella derivatinstrument
som drar nytta av åtskilliga ”alternativa” strategier
• att investera på medellång till lång sikt.
Taxonomiförordningen I överensstämmelse med sin
ESG-metod, främjar fonden miljömässiga, sociala och
bolagsstyrningsegenskaper. Även om fonden inte åtar sig
att göra investeringar i aktiviteter som är förenliga med
taxonomin, miljömässigt hållbara och som bidrar till att nå mål
om att begränsa samt anpassa efter klimatförändringar, kan
det inte uteslutas att fondens underliggande investeringar
kan tillfälligt omfatta investeringar som strävar efter en positiv
inverkan på miljön via sitt fokus på mål om att begränsa
samt anpassa efter klimatförändringar och de kan, men
måste inte, vara förenliga med taxonomin. Investerare
bör notera att principen ”gör inte väsentlig skada” enligt
taxonomiförordningen tillämpas endast för de av fondens
underliggande investeringar som beaktar EU-kriterier för
miljömässigt hållbara aktiviteter. Fondens underliggande
investeringar som inte är i aktiviteter förenliga med taxonomin
och miljömässigt hållbara, beaktar inte EU-kriterierna för
miljömässigt hållbara aktiviteter enligt taxonomiförordningen.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Valutarisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med många förvaltare
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med råvarurelaterad exponering
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med nödlidande värdepapper
• Aktierisk
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• Risk med investering med rörlig ränta i företag
• Risk med säkrade strategier
• Likviditetsrisk
• Modellrisk
• Risk med resultatrelaterad avgift
• Risk med PIPE
• Fondens omsättningsrisk
• Risk med privata företag utanför börsen
• Risk med företag som omstruktureras
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med värdepapperisering
• Risk med mindre och medelstora företag
• Risk med SPAC-bolag
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Risk med betydande hävstångseffekt
• Hållbarhetsrisk
• Risk med swappavtal
Global exponering Value-at-Risk-metoden (absolut VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.
Fondens förväntade hävstångsnivå, som beräknats genom
att använda metoden för summan av nominella värden,
kan uppgå till 450 procent, vilket beror på användningen av
finansiella derivatinstrument med högre nominella värden.
Hävstångsnivån återspeglar i stort sett att fonden när som helst
kan inneha stora positioner i mer kortfristiga och medelfristiga
(3 månader, 2 år och 5 år) statspapper (t.ex. terminer på
statspapper noterade i US-dollar), därför att volatiliteten
på dessa kontrakt är avsevärt lägre än på mer långsiktiga
terminskontrakt (10 år) på samma statspapper (t.ex. en
amerikansk tioårig statsobligation). Metoden för summan av
de nominella värdena tillåter inte hellernettning av finansiella
derivatinnehav som kan omfatta säkringstransaktioner och
andra risker som dämpar strategier som innebär användning
av finansiella derivatinstrument. Följaktligen kan finansiella
derivatinstrument som förs vidare och strategier som förlitar
sig på en kombination av långa och korta innehav bidra till
en stor ökning av hävstångsnivån samtidigt som de kanske
inte ökar eller endast leder till en måttlig ökning av den totala
risken för fonden, vilken övervakas och begränsas enligt
fondföretagsbestämmelserna.
Den förväntade hävstångsnivån är ett beräknat högstaintervall, men hävstången kan bli högre. Den omfattar den
teoretiska exponering som är förbunden med finansiella
derivatinstrument men omfattar inte fondens underliggande
investeringar vilka uppgår till 100 procent av de totala
nettotillgångarna.
Investeringsförvaltare K2/D&S Management Co., L.L.C.
Fonden strävar efter att uppnå investeringsmålet genom
ett urval av olika gemensamma investeringsförvaltare
(”samförvaltarna”) av investeringsförvaltaren (K2/D&S
Management Co., L.L.C.). Vanligen kanske sådana
samförvaltare, där var och en använder en alternativ
franklintempleton.lu

investeringsstrategi för att investera sin del, inte är dotterbolag
till Franklin Templeton. Investeringsförvaltaren kan även ta
del i förvaltningen av fondens tillgångar utöver att välja ut
och fördela förvaltningen till samförvaltarna. Fondens totala
behållning kommer att vara resultatet av avkastning från
olika inblandade strategier och beror på den del av fondens
nettotillgångar som är knuten till sådana strategier.
Investeringsförvaltaren kommer att ansvara för urval
och utnämning av fondens samförvaltare för att
på så sätt delegera hela eller delar av det dagliga
ansvaret för investeringsförvaltningen och delegera
investeringsrådgivningstjänster för vissa eller alla fondens
tillgångar. Investeringsförvaltaren ska fördela fondens
tillgångar mellan samförvaltarna i sådana proportioner som
investeringsförvaltaren, enligt eget gottfinnande, fastställer
för att nå fondens mål.
Investeringsförvaltaren kommer dessutom att ansvara för
övervakning av den ram för riskhanteringen som införts för
varje samförvaltare. Investeringsförvaltaren kommer även
att övervaka samförvaltarnas resultat avseende fonden för
att bedöma behovet, om sådant föreligger, av att ändra eller
byta samförvaltare. Investeringsförvaltaren kan utse eller
byta ut samförvaltare för en fond när som helst i enlighet med
tillämpliga bestämmelser eller uppsägningsperioder.
Samförvaltarna kan bytas ut utan föregående meddelande
till andelsägarna. Listan över samförvaltarna som har
agerat å fondens vägnar under översiktsperioden finns på
webbplatsen: www.franklintempleton.lu. och/eller i Bolagets
hel- och halvårsrapporter. Listan över de samförvaltare
som i själva verket har förvaltat fonden ska tillgängliggöras
kostnadsfritt på begäran på Bolagets säte.
Samförvaltarna kommer att få ersättning av investeringsförvaltaren ur förvaltningsavgiften från förvaltningsbolaget.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN MENA FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens huvudsakliga investeringsmål är
att ge långsiktig värdetillväxt.
Placeringsinriktning Fonden investerar primärt i överlåtbara
värdepapper som till exempel aktier i företag (i) som bildats i
Mellanöstern och Nordafrika (”MENA- länder”) inklusive, men
inte begränsat till Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Kuwait,
Qatar, Bahrain, Oman, Egypten, Jordanien och Marocko, och
(ii) företag vilka bedriver sin huvudsakliga verksamhet i MENAländer i hela börsvärdesspektrat (inklusive små och medelstora företag) samt i finansiella derivatinstrument. Fonden kan
använda finansiella derivatinstrument i säkringssyfte och för
effektiv portföljförvaltning. Dessa finansiella derivatinstrument
kan bland annat omfatta terminer och finansiella terminskontrakt
eller optioner på sådana kontrakt och aktierelaterade skuldförbindelser (inklusive deltagarbevis) som handlas antingen på en
reglerad marknad eller på en OTC-marknad.
Eftersom investeringsmålet mer sannolikt uppnås genom en
placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar, kan
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fonden dessutom investera i deltagarbevis och andra typer
av överlåtbara värdepapper, inklusive aktier, aktierelaterade
och räntebärande värdepapper från emittenter över hela
världen. Fonden kan även investera högst 10 procent
av nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och andra
UCI-fonder.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring genom att investera i aktier i företag
i Mellanöstern och Nordafrika
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Risk med derivatinstrument
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Motpartsrisk
• Aktierisk
• Risk med gränsmarknader
• Risk med oreglerade marknader
• Risk med deltagarbevis
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med mindre och medelstora företag
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investments
(ME) Limited.

baserat på vissa erkända eller objektiva kriterier (verkligt
värde). De omfattar stamaktier, preferensaktier och konvertibla
värdepapper. Under normala marknadsförhållanden
investerar fonden nettotillgångarna företrädesvis
i värdepapper från emittenter som bildats enligt europeiska
lagar eller vars huvudsakliga verksamhet är belägen i Europa.
Vad gäller fondens investeringar, avses med Europa alla de
länder som ingår i EU, Öst- och Västeuropa och de regioner
i Ryssland och forna Sovjetunionen som anses vara en del
av Europa. Fonden avser för närvarande att huvudsakligen
investera i värdepapper i Västeuropa. Fonden investerar
vanligen i värdepapper från minst fem olika länder, även om
den ibland kan investera alla nettotillgångar i ett enda land.
Högst 10 procent av fondens nettotillgångar kan investeras
i icke-europeiska emittenter.
Fonden försöker även investera i värdepapper i företag som
är inbegripna i fusioner, konsolideringar, likvidationer och
omorganisationer eller för vilka det föreligger anbud eller
erbjudanden om byten, och kan delta i sådana transaktioner.
I mindre omfattning kan fonden även köpa skuldförbindelser,
både säkrade och osäkrade, i företag inbegripna
i omorganisation eller ekonomisk omstrukturering, inklusive
skuldförbindelser med låg och mindre god kreditvärdighet.
Investeringsförvaltaren kan skaffa sig tillfälliga defensiva
kontantinnehav vid bedömningen att de värdepappersmarknader eller länder där fonden investerar erfar omåttlig volatilitet eller långvariga tillbakagångar eller andra negativa
omständigheter.
Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och/eller i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument kan omfatta, men är inte
begränsade till, terminer, optioner, aktiehandel med täckning,
terminskontrakt på finansiella derivatinstrument och optioner
på sådana kontrakt, swappar som till exempel kreditswappar
eller syntetiska aktieswappar. Fonden kan, genom att
använda finansiella derivatinstrument, inneha säkrade
kortfristiga positioner förutsatt att de långfristiga positioner
som fonden har är tillräckligt likvida för att när som helst säkra
fondens åligganden för de kortfristiga positionerna.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.

Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND

• värdestegring, vilken emellanåt kan vara kortfristig,
och i mindre utsträckning intäkter genom att investera
i undervärderade företag i Europa

Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens huvudsakliga investeringsmål
är värdestegring, vilken emellanåt kan vara kortfristig. Det
sekundära investeringsmålet är intäkter.
Placeringsinriktning Fonden investerar i aktier och
skuldförbindelser som är konvertibla eller som förväntas
vara konvertibla till stam- eller preferensaktier i företag som
har bildats eller bedriver sin huvudsakliga verksamhet i de
europeiska länder som investeringsförvaltaren bedömer vara
tillgängliga till kurser som är lägre än deras verkliga värde
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• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Risk med derivatinstrument
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
franklintempleton.lu

Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med nödlidande värdepapper
• Aktierisk
• Risk med företag som omstruktureras
• Risk med ryska och östeuropeiska marknader

terminskontrakt på finansiella derivatinstrument och optioner
på sådana kontrakt, swappar som till exempel kreditswappar
eller syntetiska aktieswappar. Fonden kan, genom att
använda finansiella derivatinstrument, inneha säkrade
kortfristiga positioner förutsatt att de långfristiga positioner
som fonden har är tillräckligt likvida för att när som helst säkra
fondens åligganden för de kortfristiga positionerna.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:

• Risk med värdepappersutlåning

• värdestegring genom att investera i undervärderade företag
över hela världen

• Risk med swappavtal

• att investera på medellång till lång sikt.

Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:

Investeringsförvaltare Franklin Mutual Advisers, LLC
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.
Placeringsinriktning Fonden uppfyller målet främst
genom att investera i stamaktier, preferensaktier och
skuldförbindelser som är konvertibla eller som förväntas vara
konvertibla till stam- eller preferensaktier i företag i alla länder
samt i statliga skuldförbindelser och ägarintressen i utländska
statsobligationer som investeringsförvaltaren bedömer vara
tillgängliga till kurser som är lägre än deras värde baserat på
vissa erkända eller objektiva kriterier (verkligt värde). Fonden
investerar primärt i medelstora och stora företag med ett
börsvärde som är cirka eller större än 1,5 miljarder US-dollar.
Fonden försöker även investera i värdepapper i företag som
är inbegripna i fusioner, konsolideringar, likvidationer och
omorganisationer eller för vilka det föreligger anbud eller
erbjudanden om byten, och kan delta i sådana transaktioner.
I mindre omfattning kan fonden även köpa skuldförbindelser,
både säkrade och osäkrade, i företag inbegripna
i omorganisation eller ekonomisk omstrukturering, inklusive
skuldförbindelser med låg och mindre god kreditvärdighet.
Investeringsförvaltaren kan skaffa sig ett tillfälligt
defensivt kontantinnehav vid bedömningen att de
värdepappersmarknader eller länder där fonden investerar
erfar omåttlig volatilitet eller långvariga tillbakagångar eller
andra negativa omständigheter.
Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument kan omfatta, men är inte
begränsade till, terminer, optioner, aktiehandel med täckning,
franklintempleton.lu

• Risk med derivatinstrument
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Aktierisk
• Likviditetsrisk
• Risk med företag som omstruktureras
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med swappavtal
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Mutual Advisers, LLC
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens primära investeringsmål är värdestegring på kapitalet. Ett sekundärt investeringsmål är intäkter.
Placeringsinriktning Fonden uppfyller målet främst genom
investeringar i stamaktier, preferensaktier och värdepapper
som är konvertibla eller som förväntas bli konvertibla till
stamaktier eller preferensaktier från amerikanska företag.
Minst 70 procent av fondens nettotillgångar kommer
att investeras i värdepapper i amerikanska emittenter.
Franklin Templeton Investment Funds
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Investeringsförvaltarens bedömning grundas på analys
och efterforskningar, med beaktande bland andra faktorer
av förhållandet mellan bokfört värde (efter beaktande av
redovisningsskillnader mellan länder) och marknadsvärde,
kassaflöde, vinstmultipeln för jämförbara värdepapper,
kreditvärdighet hos emittenter samt värdet på en
skuldförbindelses underliggande tillgångar, med målet att
köpa aktier och skuldförbindelser till en kurs som ligger under
verkligt värde.
Fonden försöker även investera i värdepapper i företag som
är inbegripna i fusioner, konsolideringar, likvidationer och
omorganisationer eller för vilka det föreligger anbud eller
erbjudanden om byten, och kan delta i sådana transaktioner.
I mindre omfattning kan fonden även köpa skuldförbindelser,
både säkrade och osäkrade, i företag inbegripna
i omorganisation eller ekonomisk omstrukturering, inklusive
skuldförbindelser med låg och mindre god kreditvärdighet.
Investeringsförvaltaren kan skaffa sig ett tillfälligt defensivt
kontantinnehav vid bedömningen att de värdepappersmarknader eller länder där fonden investerar erfar omåttlig volatilitet eller långvariga tillbakagångar eller andra negativa
omständigheter.
Fonden kan använda finansiella derivatinstrument
i säkringssyfte och för effektiv portföljförvaltning. Dessa
finansiella derivatinstrument kan omfatta, men är inte
begränsade till, terminer, optioner, aktiehandel med täckning,
terminskontrakt på finansiella derivatinstrument och optioner
på sådana kontrakt, swappar som till exempel kreditswappar
eller syntetiska aktieswappar. Fonden kan, genom att
använda finansiella derivatinstrument, inneha säkrade
kortfristiga positioner förutsatt att de långfristiga positioner
som fonden har är tillräckligt likvida för att när som helst säkra
fondens åligganden för de kortfristiga positionerna.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring och i mindre utsträckning intäkter genom att
investera i undervärderade företag baserade primärt i USA
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
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• Aktierisk
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Risk med företag som omstruktureras
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med swappavtal
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Mutual Advisers, LLC
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet och löpande intäkter.
Placeringsinriktning Fonden investerar primärt i aktier och
depåbevis i (i) företag som bedriver en betydande del av sin
verksamhet i sektorn för naturtillgångar samt i (ii) företag som
har en betydande del av sina ägarintressen i företag till vilka
punkt (i) hänvisar, inklusive små och medelstora företag.
Vad gäller fondens investeringssyfte, omfattar sektorn för
naturtillgångar företag som äger, producerar, raffinerar,
behandlar, transporterar och marknadsför naturtillgångar
och företag som tillhandahåller dithörande tjänster. Den
här sektorn kan till exempel omfatta följande branscher:
integrerad olja, olje- och gasprospektering och tillverkning,
energitjänster och energiteknik, alternativa energikällor och
miljötjänster, skogs-, jordbruks- och pappersprodukter samt
kemikalier. Som komplement kan fonden även investera
i aktier eller skuldförbindelser oavsett typ i amerikanska eller
icke-amerikanska emittenter. Fonden förväntas investera
nettotillgångarna i högre grad i amerikanska värdepapper
än i värdepapper från något annat enda land (inklusive
tillväxtmarknader).
Fonden kan även i enlighet med investeringsrestriktionerna,
investera (i) upp till 10 % av sina nettotillgångar i värdepapper
emitterade av privata företag och PIPE (Private Investments
in Public Equity) samt (ii) upp till 5 % av sina nettotillgångar
i SPAC-bolag (special purpose acquisition companies) under
förutsättning att de PIPE och SPAC-bolag som övervägs är
kvalificerade som överlåtbara värdepapper enligt styckena
(1) eller (2) a) i Artikel 41 i lagen av den 17 december 2010.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• hög totalavkastning i US-dollar genom att investera i aktier
och skuldförbindelser i sektorn för naturtillgångar
• att investera på medellång till lång sikt.
franklintempleton.lu

Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Risk med råvarurelaterad exponering
• Koncentrationsrisk
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Motpartsrisk
• Aktierisk
• Risk med PIPE
• Risk med privata företag utanför börsen
• Risk med värdepappersutlåning

skuldförbindelser med fast eller rörlig ränta samt mellan
0 procent och 10 procent för alternativa strategier, däribland
REIT-fonder. Denna tillgångsfördelning kan överskrida dessa
intervall vid olika tillfällen baserat på marknadsvillkoren och
investeringsförvaltarens strategiska och taktiska synpunkter
på tillgångsfördelningen.
Fonden kan, som komplement, genom sina investeringar i de
underliggande fonderna, exponeras mot konvertibla värdepapper, kreditlänkade värdepapper, skuldförbindelser på vilka
emittenten för närvarande (vid tidpunkten för köpet) inte gör
några kapital- eller räntebetalningar (nödlidande skuldförbindelser) samt värdepapper i företag som genomgår eller som just
ska genomgå omorganisationer, ekonomiska omstruktureringar
eller gå i konkurs (företag som ska omstruktureras).
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.

• Risk med SPAC-bolag

Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:

Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

• en hög nivå på långsiktig totalavkastning som är konsekvent
med en måttlig risknivå,

Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.

• att investera på medellång till lång sikt.

Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:

FRANKLIN NEXTSTEP BALANCED GROWTH FUND

• Kreditrisk

Tillgångsklass Flertillgångsfond

• Risk med tillväxtmarknader

Basvaluta US-dollar (USD)

• Valutarisk

Investeringsmål Fondens investeringsmål är att sträva
efter den högsta nivån för långsiktig totalavkastning.
Totalavkastning innefattar kapitaltillväxt och intäkter.

• Likviditetsrisk

• Risk med mindre och medelstora företag

Placeringsinriktning Fonden avser att uppnå målet genom
att huvudsakligen investera nettotillgångarna i andelar
i UCITS-fonder och andra öppna och begränsade UCI-fonder
(inklusive börshandlade fonder), förvaltade av Franklin
Templetons organ samt andra förmögenhetsförvaltare
(”underliggande fonder”), som ger exponering mot aktier
oavsett börsvärde (inklusive mindre och medelstora företag)
samt skuldförbindelser med fast eller rörlig ränta (däribland
skuldförbindelser med god, sämre och ingen kreditvärdering
emitterade eller garanterade av stater och företag, förutsatt
att fonden inte kommer att investera mer än 10 procent av
tillgångarna i värdepapper som emitterats eller garanterats
av en stat eller statligt anknuten emittent med sämre
kreditvärdering vid tidpunkten för köpet) från emittenter
världen runt, inklusive tillväxtmarknader, där normalt mellan
25 procent till 50 procent av dem är belägna eller bedriver
sin huvudsakliga verksamhet i Asien. Fonden kan endast
använda finansiella derivatinstrument i valutasäkringssyfte.
Fonden investerar utan några angivna begränsningar vad
gäller region-, lands- och branschsektor eller börsvärde från de
underliggande fonderna. Fonden kommer generellt att sträva
efter att bibehålla en exponering mot tillgångsfördelningen
mellan 45 procent och 65 procent för aktier och aktierelaterade
värdepapper globalt, mellan 35 procent och 55 procent för
franklintempleton.lu

• Motpartsrisk

• Marknadsrisk
• Risk med underliggande investeringsfonder
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med företag som omstruktureras
• Risk med mindre och medelstora företag
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited
Investeringsförvaltaren har, under eget ansvar, helt eller delvis
delegerat det dagliga ansvaret för investeringsförvaltningen
och investeringsrådgivningstjänster för vissa eller alla
tillgångar i fonden till Franklin Advisers, Inc., som fungerar
som underförvaltare.
Franklin Templeton Investment Funds
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Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

• en hög nivå på långsiktig totalavkastning som är konsekvent
med en låg till måttlig risknivå,

Viktig information till investerare Andelar i denna fond
erbjuds exklusivt till utvalda distributörer genom en inbjudan som endast baseras på ett specifikt avtal med förvaltningsbolaget. Andelar i denna fond är endast tillgängliga för
investerare som tecknar sig i fonden via sådana distributörer.
Kontakta Bolaget eller förvaltningsbolaget för mer information.

• att investera på medellång till lång sikt.

FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE FUND
Tillgångsklass Flertillgångsfond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att sträva
efter den högsta nivån för långsiktig totalavkastning.
Totalavkastning innefattar kapitaltillväxt och intäkter.
Placeringsinriktning Fonden avser att uppnå målet genom
att huvudsakligen investera nettotillgångarna i andelar
i UCITS-fonder och andra öppna och begränsade UCI-fonder
(inklusive börshandlade fonder), förvaltade av Franklin
Templetons organ samt andra förmögenhetsförvaltare
(”underliggande fonder”), som ger exponering mot aktier
oavsett börsvärde (inklusive mindre och medelstora företag)
samt skuldförbindelser med fast eller rörlig ränta (däribland
skuldförbindelser med god, sämre och ingen värdering
emitterade eller garanterade av stater och företag, förutsatt
att fonden inte kommer att investera mer än 10 procent av
tillgångarna i värdepapper som emitterats eller en stat eller
statligt anknuten emittent med sämre kreditvärdering vid
tidpunkten för köpet) från emittenter världen runt, inklusive
tillväxtmarknader. Fonden kan endast använda finansiella
derivatinstrument i valutasäkringssyfte.
Fonden investerar utan några angivna begränsningar vad
gäller region-, lands- och branschsektor eller börsvärde
från de underliggande fonderna. Fonden kommer
generellt att sträva efter att bibehålla en exponering mot
tillgångsfördelningen mellan 10 procent och 30 procent för
aktier och aktierelaterade värdepapper globalt samt mellan
70 procent och 90 procent för skuldförbindelser med fast eller
rörlig ränta. Denna tillgångsfördelning kan överskrida dessa
intervall eller intervallen i sig kan ändras vid olika tillfällen
baserat på marknadsvillkoren och investeringsförvaltarens
strategiska och taktiska synpunkter på tillgångsfördelningen.
Fonden kan, som komplement, genom sina investeringar
i de underliggande fonderna, exponeras mot konvertibla
värdepapper, kreditlänkade värdepapper, skuldförbindelser
på vilka emittenten för närvarande (vid tidpunkten för köpet)
inte gör några kapital- eller räntebetalningar (nödlidande
skuldförbindelser) samt värdepapper i företag som
genomgår eller som just ska genomgå omorganisationer,
ekonomiska omstruktureringar eller gå i konkurs (företag som
ska omstruktureras).
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
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Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
• Risk med underliggande investeringsfonder
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med företag som omstruktureras
• Risk med mindre och medelstora företag
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc. och Franklin
Templeton International Services S.à r.l.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.
Viktig information till investerare Andelar i denna
fond erbjuds exklusivt till utvalda distributörer genom
en inbjudan som endast baseras på ett specifikt avtal
med förvaltningsbolaget. Andelar i denna fond är endast
tillgängliga för investerare som tecknar sig i fonden via sådana
distributörer. Kontakta Bolaget eller förvaltningsbolaget för
mer information.

FRANKLIN NEXTSTEP DYNAMIC GROWTH FUND
Tillgångsklass Flertillgångsfond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att sträva
efter den högsta nivån för långsiktig totalavkastning.
Totalavkastning innefattar kapitaltillväxt och intäkter.
Placeringsinriktning Fonden avser att uppnå målet genom
att huvudsakligen investera nettotillgångarna i andelar
i UCITS-fonder och andra öppna och begränsade UCI-fonder
(inklusive börshandlade fonder), förvaltade av Franklin
Templetons organ samt andra förmögenhetsförvaltare
(”underliggande fonder”), som ger exponering mot aktier
oavsett börsvärde (inklusive mindre och medelstora företag)
samt skuldförbindelser med fast eller rörlig ränta (däribland
skuldförbindelser med god, sämre och ingen kreditvärdering
franklintempleton.lu

emitterade eller garanterade av stater och företag, förutsatt
att fonden inte kommer att investera mer än 10 procent av
tillgångarna i värdepapper som emitterats eller garanterats
av en stat eller statligt anknuten emittent med sämre
kreditvärdering vid tidpunkten för köpet) från emittenter
världen runt, inklusive tillväxtmarknader, där normalt mellan
25 procent till 50 procent av dem är belägna eller bedriver
sin huvudsakliga verksamhet i Asien. Fonden kan endast
använda finansiella derivatinstrument i valutasäkringssyfte.
Fonden investerar utan några angivna begränsningar vad
gäller region-, lands- och branschsektor eller börsvärde från de
underliggande fonderna. Fonden kommer generellt att sträva
efter att bibehålla en exponering mot tillgångsfördelningen
mellan 60 procent och 80 procent för aktier och aktierelaterade
värdepapper globalt, mellan 20 procent och 40 procent för
skuldförbindelser med fast eller rörlig ränta samt mellan
0 procent och 10 procent för alternativa strategier, däribland
REIT-fonder. Denna tillgångsfördelning kan överskrida dessa
intervall vid olika tillfällen baserat på marknadsvillkoren och
investeringsförvaltarens strategiska och taktiska synpunkter
på tillgångsfördelningen.
Fonden kan, som komplement, genom sina investeringar
i de underliggande fonderna, exponeras mot konvertibla
värdepapper, kreditlänkade värdepapper, skuldförbindelser
på vilka emittenten för närvarande (vid tidpunkten för köpet)
inte gör några kapital- eller räntebetalningar (nödlidande
skuldförbindelser) samt värdepapper i företag som genomgår
eller som just ska genomgå omorganisationer, ekonomiska
omstruktureringar eller gå i konkurs (företag som ska
omstruktureras).
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• en hög nivå på långsiktig totalavkastning som är konsekvent
med en högre risknivå,
• att investera på lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
• Risk med underliggande investeringsfonder
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper

franklintempleton.lu

• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med företag som omstruktureras
• Risk med mindre och medelstora företag
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited
Investeringsförvaltaren har, under eget ansvar, helt eller delvis
delegerat det dagliga ansvaret för investeringsförvaltningen
och investeringsrådgivningstjänster för vissa eller alla
tillgångar i fonden till Franklin Advisers, Inc., som fungerar
som underförvaltare.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.
Viktig information till investerare Andelar i denna fond
erbjuds exklusivt till utvalda distributörer genom en inbjudan som endast baseras på ett specifikt avtal med förvaltningsbolaget. Andelar i denna fond är endast tillgängliga för
investerare som tecknar sig i fonden via sådana distributörer.
Kontakta Bolaget eller förvaltningsbolaget för mer information.

FRANKLIN NEXTSTEP GROWTH FUND
Tillgångsklass Flertillgångsfond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att sträva
efter den högsta nivån för långsiktig totalavkastning.
Totalavkastning innefattar kapitaltillväxt och intäkter.
Placeringsinriktning Fonden avser att uppnå målet genom
att huvudsakligen investera nettotillgångarna i andelar
i UCITS-fonder och andra öppna och begränsade UCI-fonder
(inklusive börshandlade fonder), förvaltade av Franklin
Templetons organ samt andra förmögenhetsförvaltare
(”underliggande fonder”), som ger exponering mot aktier
oavsett börsvärde (inklusive mindre och medelstora företag)
samt skuldförbindelser med fast eller rörlig ränta (däribland
skuldförbindelser med god, sämre och ingen värdering
emitterade eller garanterade av stater och företag, förutsatt
att fonden inte kommer att investera mer än 10 procent av
tillgångarna i värdepapper som emitterats eller en stat eller
statligt anknuten emittent med sämre kreditvärdering vid
tidpunkten för köpet) från emittenter världen runt, inklusive
tillväxtmarknader. Fonden kan endast använda finansiella
derivatinstrument i valutasäkringssyfte.
Fonden investerar utan några angivna begränsningar vad
gäller region-, lands- och branschsektor eller börsvärde
från de underliggande fonderna. Fonden kommer
generellt att sträva efter att bibehålla en exponering mot
tillgångsfördelningen mellan 60 procent och 80 procent för
aktier och aktierelaterade värdepapper globalt, 20 procent
till 40 procent för skuldförbindelser med fast eller rörlig
ränta, och 0 procent till 10 procent för alternativa strategier
inklusive råvaror eller fastigheter (vanligen via andelar i andra
öppna och begränsade UCI-fonder, inklusive börshandlade
Franklin Templeton Investment Funds
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fonder). Denna tillgångsfördelning kan överskrida dessa
intervall vid olika tillfällen baserat på marknadsvillkoren och
investeringsförvaltarens strategiska och taktiska synpunkter
på tillgångsfördelningen.
Fonden kan, som komplement, genom sina investeringar
i de underliggande fonderna, exponeras mot konvertibla
värdepapper, kreditlänkade värdepapper, skuldförbindelser
på vilka emittenten för närvarande (vid tidpunkten för köpet)
inte gör några kapital- eller räntebetalningar (nödlidande
skuldförbindelser) samt värdepapper i företag som genomgår
eller som just ska genomgå omorganisationer, ekonomiska
omstruktureringar eller gå i konkurs (företag som ska
omstruktureras).
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• en hög nivå på långsiktig totalavkastning som är konsekvent
med en högre risknivå,
• att investera på lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
• Risk med underliggande investeringsfonder
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med råvarurelaterad exponering
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med realtillgångar
• Risk med företag som omstruktureras
• Risk med mindre och medelstora företag
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

Viktig information till investerare Andelar i denna
fond erbjuds exklusivt till utvalda distributörer genom
en inbjudan som endast baseras på ett specifikt avtal
med förvaltningsbolaget. Andelar i denna fond är endast
tillgängliga för investerare som tecknar sig i fonden via sådana
distributörer. Kontakta Bolaget eller förvaltningsbolaget för
mer information.

FRANKLIN NEXTSTEP MODERATE FUND
Tillgångsklass Flertillgångsfond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att sträva
efter den högsta nivån för långsiktig totalavkastning.
Totalavkastning innefattar kapitaltillväxt och intäkter.
Placeringsinriktning Fonden avser att uppnå målet genom
att huvudsakligen investera nettotillgångarna i andelar
i UCITS-fonder och andra öppna och begränsade UCI-fonder
(inklusive börshandlade fonder), förvaltade av Franklin
Templetons organ samt andra förmögenhetsförvaltare
(”underliggande fonder”), som ger exponering mot aktier
oavsett börsvärde (inklusive mindre och medelstora företag)
samt skuldförbindelser med fast eller rörlig ränta (däribland
skuldförbindelser med god, sämre och ingen värdering
emitterade eller garanterade av stater och företag, förutsatt
att fonden inte kommer att investera mer än 10 procent av
tillgångarna i värdepapper som emitterats eller en stat eller
statligt anknuten emittent med sämre kreditvärdering vid
tidpunkten för köpet) från emittenter världen runt, inklusive
tillväxtmarknader. Fonden kan endast använda finansiella
derivatinstrument i valutasäkringssyfte.
Fonden investerar utan några angivna begränsningar vad
gäller region-, lands- och branschsektor eller börsvärde
från de underliggande fonderna. Fonden kommer
generellt att sträva efter att bibehålla en exponering mot
tillgångsfördelningen mellan 45 procent och 65 procent för
aktier och aktierelaterade värdepapper globalt, 35 procent
till 55 procent för skuldförbindelser med fast eller rörlig
ränta, och 0 procent till 5 procent för alternativa strategier
inklusive råvaror eller fastigheter (vanligen via andelar i andra
öppna och begränsade UCI-fonder, inklusive börshandlade
fonder). Denna tillgångsfördelning kan överskrida dessa
intervall vid olika tillfällen baserat på marknadsvillkoren och
investeringsförvaltarens strategiska och taktiska synpunkter
på tillgångsfördelningen.
Fonden kan, som komplement, genom sina investeringar
i de underliggande fonderna, exponeras mot konvertibla
värdepapper, kreditlänkade värdepapper, skuldförbindelser
på vilka emittenten för närvarande (vid tidpunkten för köpet)
inte gör några kapital- eller räntebetalningar (nödlidande
skuldförbindelser) samt värdepapper i företag som
genomgår eller som just ska genomgå omorganisationer,
ekonomiska omstruktureringar eller gå i konkurs (företag som
ska omstruktureras).

Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc. och Franklin
Templeton International Services S.à r.l.

Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader.

Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att dela ut, kan det
även medföra en minskning av kapitalet.
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Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• en hög nivå på långsiktig totalavkastning som är konsekvent
med en måttlig risknivå,
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
• Risk med underliggande investeringsfonder
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med råvarurelaterad exponering
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med realtillgångar
• Risk med företag som omstruktureras
• Risk med mindre och medelstora företag
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc. och Franklin
Templeton International Services S.à r.l.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.
Viktig information till investerare Andelar i denna
fond erbjuds exklusivt till utvalda distributörer genom
en inbjudan som endast baseras på ett specifikt avtal
med förvaltningsbolaget. Andelar i denna fond är endast
tillgängliga för investerare som tecknar sig i fonden via sådana
distributörer. Kontakta Bolaget eller förvaltningsbolaget för
mer information.

FRANKLIN NEXTSTEP STABLE GROWTH FUND
Tillgångsklass Flertillgångsfond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att sträva
efter den högsta nivån för långsiktig totalavkastning.
Totalavkastning innefattar kapitaltillväxt och intäkter.
Placeringsinriktning Fonden avser att uppnå målet genom
att huvudsakligen investera nettotillgångarna i andelar
i UCITS-fonder och andra öppna och begränsade UCI-fonder
(inklusive börshandlade fonder), förvaltade av Franklin
Templetons organ samt andra förmögenhetsförvaltare
franklintempleton.lu

(”underliggande fonder”), som ger exponering mot aktier
oavsett börsvärde (inklusive mindre och medelstora företag)
samt skuldförbindelser med fast eller rörlig ränta (däribland
skuldförbindelser med god, sämre och ingen kreditvärdering
emitterade eller garanterade av stater och företag, förutsatt
att fonden inte kommer att investera mer än 10 procent av
tillgångarna i värdepapper som emitterats eller garanterats
av en stat eller statligt anknuten emittent med sämre
kreditvärdering vid tidpunkten för köpet) från emittenter
världen runt, inklusive tillväxtmarknader, där normalt mellan
25 procent till 50 procent av dem är belägna eller bedriver
sin huvudsakliga verksamhet i Asien. Fonden kan endast
använda finansiella derivatinstrument i valutasäkringssyfte.
Fonden investerar utan några angivna begränsningar vad
gäller region-, lands- och branschsektor eller börsvärde
från de underliggande fonderna. Fonden kommer
generellt att sträva efter att bibehålla en exponering mot
tillgångsfördelningen mellan 10 procent och 30 procent för
aktier och aktierelaterade värdepapper globalt samt mellan
70 procent och 90 procent för skuldförbindelser med fast eller
rörlig ränta. Denna tillgångsfördelning kan överskrida dessa
intervall vid olika tillfällen baserat på marknadsvillkoren och
investeringsförvaltarens strategiska och taktiska synpunkter
på tillgångsfördelningen.
Fonden kan, som komplement, genom sina investeringar
i de underliggande fonderna, exponeras mot konvertibla
värdepapper, kreditlänkade värdepapper, skuldförbindelser
på vilka emittenten för närvarande (vid tidpunkten för köpet)
inte gör några kapital- eller räntebetalningar (nödlidande
skuldförbindelser) samt värdepapper i företag som
genomgår eller som just ska genomgå omorganisationer,
ekonomiska omstruktureringar eller gå i konkurs (företag som
ska omstruktureras).
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• en hög nivå på långsiktig totalavkastning som är konsekvent
med en låg till måttlig risknivå,
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Risk med underliggande investeringsfonder
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
Franklin Templeton Investment Funds
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• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med företag som omstruktureras
• Risk med mindre och medelstora företag
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited
Investeringsförvaltaren har, under eget ansvar, helt eller delvis
delegerat det dagliga ansvaret för investeringsförvaltningen
och investeringsrådgivningstjänster för vissa eller alla
tillgångar i fonden till Franklin Advisers, Inc., som fungerar
som underförvaltare.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.
Viktig information till investerare Andelar i denna
fond erbjuds exklusivt till utvalda distributörer genom
en inbjudan som endast baseras på ett specifikt avtal
med förvaltningsbolaget. Andelar i denna fond är endast
tillgängliga för investerare som tecknar sig i fonden via sådana
distributörer. Kontakta Bolaget eller förvaltningsbolaget för
mer information.

FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens primära investeringsmål är att
uppnå höga löpande intäkter. Som sekundärt investeringsmål
strävar fonden efter värdestegring på lång sikt.
Placeringsinriktning Fonden investerar främst i skuldförbindelser globalt, inklusive i skuldförbindelser på tillväxtmarknader. Fonden kommer allokera minst 75 procent till
räntebärande värdepapper. För denna fond omfattar skuldförbindelser alla typer av värdepapper med fast och rörlig
ränta, inklusive banklån (via reglerade investeringsfonder
och finansiella derivatinstrument), obligationer, inteckningssäkrade och tillgångssäkrade värdepapper (inklusive säkerställda skuldförbindelser och dollarrullningstransaktioner
på inteckningar) och konvertibla värdepapper. Fonden kan
investera högst 100 procent av nettotillgångarna i skuldförbindelser med låg kreditvärdering, utan kreditvärdering och
med sämre kreditvärdering från emittenter världen runt samt
högst 100 procent av nettotillgångarna i värdepapper i företag som genomgår eller som just ska genomgå omorganisationer, ekonomiska omstruktureringar eller gå i konkurs. För
att försöka uppnå målet, kan fonden använda olika finansiella
derivatinstrument i säkringssyfte, effektiv portföljförvaltning
och i investeringssyfte, enligt de investeringsbegränsningar
som beskrivs mer ingående i bilaga B. Dessa finansiella derivatinstrument kan handlas antingen på reglerade marknader
eller på OTC-marknader, och kan bland annat omfatta swappar (som till exempel kreditswappar eller totalavkastningsswappar), terminer och korsvisa terminer (där endera av dem
kan leda till en negativ valutaexponering), terminskontrakt
(inklusive sådana på statligt emitterade värdepapper), samt
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optioner. Exempel på hur fonden använder finansiella derivatinstrument i investeringssyfte, vilka kan sakna korrelation
till fondens underliggande tillgångar, omfattar att skaffa sig
aktiva valutapositioner (som till exempel långa/korta innehav)
via terminer och korsvisa terminer, skaffa sig aktiva kreditpositioner via kreditswappar och skaffa sig aktiva räntepositioner via totalavkastningsswappar relaterade till räntebärande värdepapper. Fonden kan investera högst 10 procent
av nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och andra
UCI-fonder, högst 10 procent av nettotillgångarna i kreditlänkade värdepapper och högst 10 procent av nettotillgångarna
i nödlidande värdepapper. Fonden kan investera upp till 10
procent av sina nettotillgångar på det kinesiska fastlandet via
Bond Connect eller direkt (även kallat direkt i CIBM). Fonden
kan även tillfälligt eller som komplement, försöka finna investeringsmöjligheter i andra typer av överlåtbara värdepapper
som till exempel preferensaktier, stamaktier och andra aktiekopplade värdepapper och warranter.
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
exponeringsnivån som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 15 procent av fondens
nettotillgångar, med en maximinivå på 40 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• hög nivå på löpande intäkter och utsikter för värdestegring
i US-dollar genom att investera i skuldförbindelser och
finansiella derivatinstrument över hela världen
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Marknadsrisk
• Risk med värdepapperisering
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med swappavtal
• Risk med warranter
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Global exponering Value-at-Risk-metoden (relativt VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.

marknadsförhållanden, kan en strategi se en ökad fördelning
för att uppnå volatilitetsmålet.

Jämförelseindexet för relativt VaR är ett blandat
jämförelseindex bestående av följande komponenter
i Bloomberg Index: US High Yield (10 %), US MortgageBacked (10 %), US Government (10 %), US Credit
(Corporates) (10 %), US Commercial Mortgage-Backed
(5 %), Global Treasury ex-US (10 %), US Dollar Emerging
Markets Sovereign (10 %), Emerging Market Local Currency
Government (10 %) och Global High Yield (25 %).

Fonden avser att investera i ett brett urval av överlåtbara värdepapper, finansiella derivatinstrument och andra godkända
värdepapper och valutor. Sådana värdepapper kan omfatta,
men är inte begränsade till, aktierelaterade värdepapper (vilka
kan utgöras av stamaktier, preferensaktier, deltagarbevis,
aktierelaterade certifikat och konvertibla värdepapper i företag
i alla länder och börsvärden) och skuldförbindelser (vilka kan
omfatta alla variationer av räntebärande värdepapper med
fast och rörlig ränta med alla typer av löptid eller kreditvärdighet från utländska emittenter världen runt). Exponering mot
sådana värdepapper kan uppnås direkt eller genom användning av finansiella derivatinstrument för godkända finansiella
index. Investeringsförvaltaren kan besluta om att investera högst 100 procent av fondens nettotillgångar i skuldförbindelser emitterade eller garanterade av en enda stat
och dess lokala myndigheter i USA, Kanada, Australien,
Tyskland, Frankrike, Italien eller Storbritannien
i enlighet med tillämpliga riskspridningskrav i bilaga B
”Investeringsbegränsningar”. Fonden kan även investera
högst 10 procent av nettotillgångarna i andelar i UCITSfonder och andra öppna och begränsade UCI-fonder samt
börshandlade fonder.

Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till 65 procent.
Den förväntade hävstångsnivån är endast en bedömning
och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer. Den
beräkningsmetod för hävstången som används är summan av
de nominella värdena. Den omfattar den teoretiska exponering
som är förbunden med finansiella derivatinstrument men
omfattar inte fondens underliggande investeringar vilka
uppgår till 100 procent av de totala nettotillgångarna.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN SYSTEMATIC STYLE PREMIA FUND
Tillgångsklass Flertillgångsfond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens placeringsmål är att uppnå absolut
avkastning med liten eller ingen korrelation med traditionella
aktiemarknader. Fonden strävar efter att uppnå målet med en
årlig volatilitet som, under normala marknadsvillkor, ligger på
cirka 8 procent. Det finns inga garantier att fonden kommer
att uppnå sitt avkastningsmål, inte heller att den kommer att
uppnå volatilitetsmålet.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
investeringsmålet genom att fördela nettotillgångarna över
två relaterade riskpremiestrategier. Var och en av dessa går
ut på följande:
• Riskpremiestrategi som går från det generella till
det specifika – denna strategi strävar efter absolut
avkastning genom korta och långa positioner (däribland
syntetiska långa och korta) spritt över olika faktorer och
tillgångsklasser, inklusive men inte begränsat till aktier,
obligationer och valutor för att fånga upp riskpremier
knutna till ineffektiviteter på marknaden. Denna strategi
kommer huvudsakligen att uppnås genom investeringar
i indexterminer och valutaterminer.
• Lång/kort urvalsstrategi – Denna strategi strävar
i allmänhet efter att generera avkastning på investeringar
på de globala aktiemarknaderna genom att inneha långa
och korta positioner (däribland syntetiska långa och korta)
i aktier och stamaktieindex. Dessa strategier är vanligen
fokuserade på riskjusterad avkastning och drar nytta
av investeringsförvaltarens bedömningar för specifika
investeringsfaktorer på olika aktiemarknader, regioner
och sektorer.
Investeringsförvaltaren fördelar flexibelt mellan de två
strategierna. Under normala omständigheter skulle de två
strategierna ha ungefär samma viktning medan i föränderliga
franklintempleton.lu

Långa positioner drar nytta av en ökad kurs på underliggande
instrument eller tillgångsklasser, medan korta positioner
drar nytta av en minskning av samma kurs. Exponering
mot syntetiska korta eller långa positioner ska ske genom
användning av finansiella derivatinstrument.
Fonden använder finansiella derivatinstrument för säkring,
effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte. Dessa
finansiella derivatinstrument kan antingen handlas på
reglerade marknader eller på OTC-marknader och kan bland
annat omfatta (i) terminskontrakt, däribland terminer baserade
på aktier, aktieindex, börshandlade fonder, räntebärande
värdepapper, räntor och valutaterminer och optioner på
sådana, (ii) swappar, däribland valutor, index, räntor,
totalavkastningsswappar knutna till aktier, räntebärande
värdepapper och valutor samt kreditswappar och optioner på
sådana, och (iii) valutaterminer och valutaterminskontrakt.
De underliggande tillgångarna och investeringsstrategierna
för totalavkastningsswapparna som fonden kan investera
i, består av instrument i vilka fonden kan investera
i enlighet med investeringsmålet och placeringsinriktningen.
I synnerhet kan totalavkastningsswappar användas för att
få lång och kort exponering mot aktier och aktierelaterade
värdepapper. Användningen av finansiella derivatinstrument
kan leda till negativ exponering mot en specifik tillgångsklass,
avkastningskurva/löptid eller valuta. Fonden kan inneha
väsentliga belopp i likvida medel.
Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
exponeringsnivån som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 75 procent av fondens
nettotillgångar, med en maximinivå på 100 procent.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade nivån för exponeringen som kan vara föremål
för värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent
av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
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Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• absolut avkastning under ett antal olika
marknadsförhållanden med låg korrelation med traditionella
tillgångsklasser
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Marknadsrisk
• Risk med betydande hävstångseffekt
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med råvarurelaterad exponering
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Modellrisk
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med swappavtal
I syfte för artikel 6 av SFDR, anses det att hållbarhetsrisker
för närvarande inte är relevanta för investeringsbeslut som
tas med tanke på strategins natur och att hållbarhetsrisker
just nu sannolikt inte kommer ha väsentlig inverkan på
fondens avkastning.
Global exponering Value-at-Risk-metoden (absolut VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.
Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till 600 procent.
Den förväntade hävstångsnivån är endast en bedömning
och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer. Den
beräkningsmetod för hävstången som används är summan av
de nominella värdena. Den omfattar den teoretiska exponering
som är förbunden med finansiella derivatinstrument men
omfattar inte fondens underliggande investeringar vilka
uppgår till 100 procent av de totala nettotillgångarna.
Fondens förväntade hävstångsnivå på 600 procent som
beror på användning av finansiella derivatinstrument, så
som det framgår av fondens placeringsinriktning, kommer
huvudsakligen hänföras till ränteswappar, ränteterminer,
totalavkastningsswappar på aktier, aktieterminer
och valutaterminer.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.
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FRANKLIN TECHNOLOGY FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.
Placeringsinriktning Fonden investerar minst två tredjedelar
av de nettoinvesterade tillgångarna i aktier i amerikanska
och icke-amerikanska företag vilka förväntas dra nytta av
utvecklingen, främjandet och användningen av teknik- och
kommunikationstjänster och dithörande utrustning. Dessa
kan till exempel omfatta företag i följande branscher:
• kommunikations- och datorrelaterade tjänster som läggs ut
på entreprenad,
• tekniktjänster, däribland programvara för datorer,
datatjänster och internettjänster,
• elektronik, däribland datorer, datorprodukter och
elektroniska komponenter,
• telekommunikation, däribland nätverksuppbyggnad,
trådlösa och trådbundna tjänster och utrustning,
• medie- och informationstjänster, inklusive distribution
av information och innehållsleverantörer,
• halvledare och halvledarutrustning, och
• precisionsinstrument.
Fonden använder en tillväxtmetod som begagnar sig av en
analys av företagen som är intensiv, som väljer ut enskilda
aktier med individuell analys och som är grundläggande.
Investeringsförvaltaren beaktar även trender på bred
basis vid urvalet av investeringar. I allmänhet försöker
investeringsförvaltaren hitta företag som bedöms visa,
eller kommer att visa, bland annat några av följande
egenskaper: ledningskvalitet, kraftiga vinstutsikter, stark
marknadspositionering, höga eller ökande vinstmarginaler
och god avkastning på kapitalinvesteringen. Då
investeringsförvaltaren anser att faktorer gällande miljö, sociala
frågor och bolagsstyrning (ESG) är i synnerhet relevanta för
investeringar i tekniksektorn och kan bidra till skapandet av värde
för andelsägare, är ESG-överväganden en integrerad del av den
grundläggande investeringsanalysen. Investeringsförvaltaren
tillämpar i detta avseende en bindande egenutvecklad ESGmetod som tillämpas för minst 90 % av fondens portfölj för att
fastställa ett företags profil för relevanta frågor gällande miljö,
socialt ansvar och bolagsstyrning. Investeringsförvaltaren
utvärderar de företag som kan utgöra potentiella investeringar
för fonden (”fondens investeringsområde”) och tilldelar ett
sammantaget ESG-betyg baserat på kvantitativa och kvalitativa
indikatorer såsom cybersäkerhet och datasäkerhet, användning
av kontroversiella material, stöd till humankapital, mångfald och
inkludering såväl som miljöinverkan (koldioxidutsläpp, avfall och
vattenförbrukning). Betyget som investeringsförvaltaren tilldelar
emittenter baserat på den egenutvecklade ESG-metoden
omfattar fyra betyg: AAA (bäst i klassen/mycket bra), AA (bra),
A (ok) and B (i behov av förbättring). Investeringsförvaltarens
ESG-metod omfattar regelbunden dialog med företag, övervaka
väsentliga ESG-frågor och fullmaktsrösta. Företag med betyget
”B” eller de som saknar betyg, då företaget inte uppfyller
investeringsförvaltarens grundläggande kriterier, utesluts från
fondens portfölj.
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Fonden tillämpar även specifika ESG-uteslutningar
och kommer inte investera i företag som enligt
investeringsförvaltarens analys:
• Allvarligt överträder Förenta Nationernas Global Compactprinciper (utan positiva utsikter);
• Genererar mer än 10 % av intäkterna från produktionen
och/eller distribution av vapen;
• Är delaktiga i produktion, distribution eller grossistförsäljning
av dedicerade och/eller centrala komponenter i förbjudna
vapen14 (dvs. antipersonella minor, kemiska och biologiska
vapen samt klusterammunition);
• Tillverkar tobak eller tobaksprodukter, eller de vars intäkter
härledda från sådana produkter överskrider 5 procent;
• Genererar mer än 10 procent av sina intäkter från
kolutvinning eller kolbaserad kraftproduktion.
Vidare kommer fonden inte investera i utländska emittenter
som har ett olämpligt betyg enligt Freedom House Index15.
Som ett resultat av den tidigare omnämnda ESG-metoden och
uteslutningarna, är det viktade genomsnittliga ESG-betyget
för fondens portfölj högre än det genomsnittliga ESG-betyget
för fondens investeringsområde. ESG-betyget för varje
portföljföretag kommer granskas och uppdateras minst en
gång om året.
Fonden investerar i värdepapper i amerikanska och ickeamerikanska stora, väletablerade företag, samt i små och
medelstora företag som investeringsförvaltaren bedömer ger
goda tillväxtmöjligheter under utveckling.
Fonden kan även i enlighet med investeringsrestriktionerna,
investera (i) upp till 10 % av sina nettotillgångar i värdepapper
emitterade av privata företag och PIPE (Private Investments
in Public Equity) samt (ii) upp till 5 % av sina nettotillgångar
i SPAC-bolag (special purpose acquisition companies) under
förutsättning att de PIPE och SPAC-bolag som övervägs är
kvalificerade som överlåtbara värdepapper enligt styckena
(1) eller (2) a) i Artikel 41 i lagen av den 17 december 2010.
Fonden kan även investera i aktier eller skuldförbindelser
i alla typer av utländska eller amerikanska emittenter, samt
i amerikanska, europeiska eller globala depåbevis.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade nivån för exponeringen som kan vara föremål
för värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent
av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• investera i en fond som efterlever artikel 8 i SFDR
• värdestegring genom att investera i aktier
• tillväxtinvestering i tekniksektorn i USA och över
hela världen
(a) Vapen enligt (i) Konventionen om förbud mot användning, lagring,
produktion och överföring av antipersonella minor och deras destruktion och
(ii) Konventionen om förbud av klusterammunition och (b) vapen klassade
som antingen B- eller C-vapen enligt Förenta nationernas konvention om
biologisk vapen samt kemiska vapenkonventionen.
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• att investera på medellång till lång sikt.
Taxonomiförordningen I överensstämmelse med sin
ESG-metod, främjar fonden miljömässiga, sociala och
bolagsstyrningsegenskaper. Även om fonden inte åtar sig
att göra investeringar i aktiviteter som är förenliga med
taxonomin, miljömässigt hållbara och som bidrar till att nå mål
om att begränsa samt anpassa efter klimatförändringar, kan
det inte uteslutas att fondens underliggande investeringar
kan tillfälligt omfatta investeringar som strävar efter en positiv
inverkan på miljön via sitt fokus på mål om att begränsa
samt anpassa efter klimatförändringar och de kan, men
måste inte, vara förenliga med taxonomin. Investerare
bör notera att principen ”gör inte väsentlig skada” enligt
taxonomiförordningen tillämpas endast för de av fondens
underliggande investeringar som beaktar EU-kriterier för
miljömässigt hållbara aktiviteter. Fondens underliggande
investeringar som inte är i aktiviteter förenliga med taxonomin
och miljömässigt hållbara, beaktar inte EU-kriterierna för
miljömässigt hållbara aktiviteter enligt taxonomiförordningen.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Motpartsrisk
• Marknadsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Aktierisk
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Risk med PIPE
• Risk med privata företag utanför börsen
• Risk med mindre och medelstora företag
• Risk med SPAC-bolag
• Hållbarhetsrisk
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN UK EQUITY INCOME FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta brittiska pund (GBP)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att skapa
avkastning som överstiger den för FTSE All-Share Index,
tillsammans med investeringstillväxt under en period på tre
till fem år, och allt efter avdrag för avgifter och kostnader.
Det finns inga garantier om att fonden kommer uppnå sitt
avkastningsmål.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
investeringsmålet genom att primärt investera i aktier
Franklin Templeton Investment Funds

69

i stora företag som bildats eller som bedriver sin huvudsakliga
verksamhet i Storbritannien. Fonden investerar vanligtvis
i företag som ingår jämförelseindexet FTSE All Share Index,
men investeringsförvaltaren har stor frihet att avvika, även
väsentligt, från FTSE All Share Index värdepapper och
dess viktning. Fonden kan även investera i aktier i små och
medelstora företag. Fonden är aktivt förvaltad och strävar
efter att investera i företag i ett stort antal sektorer.
Fonden kan även, som komplement, investera
i skuldförbindelser utfärdade av stater och statsrelaterade
emittenter, såväl som överstatliga enheter organiserade eller
stödda av flera nationer och/eller företagsemittenter (bland
annat obligationer som kan konverteras till stamaktier).
Fonden kan även använda finansiella derivatinstrument,
dock endast i säkringssyfte och för effektiv portföljförvaltning.
Dessa finansiella derivatinstrument handlas på reglerade
marknader och kan bland annat omfatta terminer och
korsvisa terminer samt optioner, terminskontrakt inklusive
terminer eller optioner på sådana kontrakt, aktiekopplade
skuldförbindelser samt optioner.
Fonden kan även investera högst 10 procent av
nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och andra
UCI-fonder.
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• avkastning och värdestegring genom att investera i aktier
i företag som är belägna eller bedriver sin huvudsakliga
verksamhet i Storbritannien
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Risk med derivatinstrument
• Aktierisk
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med mindre och medelstora företag
Investerare ska vara medvetna om att även andra risker
kan föreligga för denna fond vid olika tillfällen. Se avsnittet
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”Risköverväganden” för en heltäckande beskrivning av
dessa risker.
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering
Investeringsförvaltare Martin Currie Investment
Management Ltd
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY
MARKET FUND
Informationen i avsnittet för den här fonden bör läsas
i samband med de särskilda bestämmelserna som gäller
för penningmarknadsfonder i avsnitten ”Allmän information
till investerare”, ”Bilaga B” och ”Bilaga D”, samt de allmänna
bestämmelserna i prospektet, om inget annat anges.
Fonden klassificeras som en kortfristig penningmarknadsfond
med rörligt substansvärde och har vederbörligen godkänts av
CSSF i enlighet med bestämmelserna i EU:s förordning om
penningmarknadsfonder (”MMFR”). Den här fonden har inte
bedömts av externa kreditvärderingsinstitut.
Tillgångsklass Penningmarknadsfond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att upprätthålla
en hög grad av kapitalbevarande och likviditet och samtidigt
maximera avkastningen i US-dollar.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
målen genom att investera i en portfölj med högkvalitativa
USD-noterade skuldförbindelser och skuldrelaterade
penningmarknadsinstrument.
Fonden investerar huvudsakligen i penningmarknadsinstrument av hög kvalitet som främst består av kortfristiga
skuldförbindelser med fast och rörlig ränta, företagscertifikat,
skuldebrev med rörlig ränta och bankcertifikat från kreditinstitut, vilka samtliga ska uppfylla kraven i förordningen
om penningmarknadsfonder. Fonden kan också, i mindre
utsträckning, investera i godtagbara värdepapperiseringar
och tillgångssäkrade företagscertifikat (”ABCP”) samt inlåningar och kontanter noterade i US-dollar.
Dessa investeringar ska vara noterade i US-dollar och upp
till 100 procent kan emitteras eller garanteras av suveräna
regeringar i OECD:s medlemsländer, överstatliga enheter,
inklusive de mest framträdande instrument som har
emitterats eller garanterats av den amerikanska regeringen
och dess myndigheter och närstående enheter, inklusive
men inte begränsat till amerikanska finansdepartementet,
USA:s centralbank, Federal National Mortgage Association
(FNMA), Government National Mortgage Association
(GNMA) och Federal Home Loan Mortgage Corporation
(Freddie Mac), Federal Home Loan Banks (FHLB) och
överstatliga organisationer som USA och minst en EU-stat
deltar i, inklusive men inte begränsat till Internationella
banken för återuppbyggnad och utveckling (IBRD eller
Världsbanken), Internationella finansieringsbolaget (IFC)
och Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB). Förutom
att de erhåller en gynnsam bedömning av sin kreditkvalitet
i enlighet med förvaltningsbolagets interna förfaranden för
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kreditkvalitetsbedömning ska alla investeringar vid tidpunkten
för inköpet som lägst ha ett långfristigt kreditbetyg på A eller
bättre av Standard & Poor’s Corporation (”S&P”) eller A2 eller
bättre av Moody’s Investors Service, Inc. (”Moody’s”) eller ett
motsvarande betyg av någon annan internationellt erkänd
statistisk kreditvärderingsorganisation, motsvarande ett
kortfristigt betyg på A-1 av S&P eller P-1 av Moody’s eller
motsvarande eller, om inget betyg finns, förklaras vara av
jämförbar kvalitet av investeringsförvaltaren.

skuldförbindelser och skuldrelaterade värdepapper,
penningmarknadsinstrument och kontanter noterade
i US-dollar
• att investera på kort sikt
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper

Fonden kommer att upprätthålla en viktad genomsnittlig löptid
på högst 60 dagar. Fonden innehar endast värdepapper som
vid förvärvstillfället har en ursprunglig eller återstående löptid
på högst 397 dagar.

• Marknadsrisk

Fonden kan använda finansiella derivatinstrument endast
i syfte att säkra de inneboende ränte- eller växelkursriskerna
i fondens andra investeringar. Fonden kan även investera
i återköpsavtal och omvända återköpsavtal inom gränserna
som beskrivs nedan, i syfte att investera likvida medel,
samt generera ytterligare kapital eller avkastning samt
begränsa risker, såväl som mindre än 10 procent av fondens
nettotillgångar i andelar eller aktier i andra kortfristiga
penningmarknadsfonder.

• Motpartsrisk

Exponering mot återköpsavtal Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för återköpsavtal uppgår till
10 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på
10 procent.
Användningen av återköpsavtal är endast tillfälligt medan
fonden kan förvänta sig variationer uppåt eller nedåt.
Sådana variationer kan beror på faktorer som, men inte
begränsat till, fondens totala nettotillgångar, efterfrågan från
den underliggande marknaden och säsongstrender på den
underliggande marknaden. Under perioder med liten eller
ingen efterfrågan på marknaden, kan andelen av fondens
nettotillgångar som är föremål för återköpsavtal vara 0 %,
medan det även kan finnas perioder med större efterfrågan,
och i detta fall kan denna andel närma sig 10 %.
Exponering mot omvända återköpsavtal Den förväntade
exponeringsnivån som kan bli föremål för omvända
återköpsavtal uppgår till 20 procent av fondens nettotillgångar,
med en maximinivå på 35 procent. Det sammanlagda
beloppet kontanter som tillhandahålls samma motpart
i omvända återköpsavtal ska inte överstiga 15 procent av
fondens tillgångar.
Användningen av omvända återköpsavtal är endast tillfällig
medan en fond kan förvänta sig variationer uppåt eller nedåt.
Sådana variationer kan beror på faktorer som, men inte
begränsat till, fondens totala nettotillgångar, efterfrågan från
den underliggande marknaden och säsongstrender på den
underliggande marknaden. Under perioder med liten eller
ingen efterfrågan på marknaden, kan andelen av fondens
nettotillgångar som är föremål för omvända återköpsavtal
vara 0 %, medan det även kan finnas perioder med större
efterfrågan, och i detta fall kan denna andel närma sig 35 %.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• löpande intäkter och hög grad av kapitalskydd genom att
investera i en portfölj med högkvalitativa USD-noterade
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Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Koncentrationsrisk
• Likviditetsrisk
• Risk med återköpstransaktioner och omvända återköpstransaktioner
• Risk med underliggande investeringsfonder
Andelar i penningmarknadsfonder är inte insättningar eller
åtaganden från, eller är inte garanterade eller godkända
av en bank och är inte försäkrade eller garanterade av
något annat organ eller myndighet. Värdet på andelar i en
penningmarknadsfond kan fluktuera.
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är intäkter och att
bevara säkerheten för kapitalbeloppet.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå målet
primärt genom placeringsprincipen att investera i skuldförbindelser emitterade eller garanterade av amerikanska regeringen och dess organ, inklusive köp av intecknings- och tillgångssäkrade värdepapper. Fonden kommer allokera minst
75 procent till räntebärande värdepapper. Fonden kan investera 100 procent av sina tillgångar i överlåtbara värdepapper
och penningmarknadsinstrument emitterade eller garanterade av den amerikanska staten, dess myndigheter eller
relaterade organ, i enlighet med tillämpliga riskspridningskrav
som framgår av bilaga B ”Investeringsbegränsningar”, däribland men inte begränsat till amerikanska finansdepartementet, USA:s centralbank, Government National Mortgage
Association (GNMA), och upp till 20 procent i både Federal
Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) och Federal
National Mortgage Association (FNMA).
Fonden kan använda finansiella derivatinstrument för effektiv
portföljförvaltning och räntesäkring. Sådana finansiella
derivatinstrument kan omfatta bland annat swappar,
terminskontrakt (forwards och futures), inklusive men inte
begränsat till ränteterminer.
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Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• en säkerhetsnivå för den inledande investeringen samt
intäkter genom att investera i skuldförbindelser från den
amerikanska regeringen och dess organ
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
• Risk med värdepapperisering
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Koncentrationsrisk
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med värdepappersutlåning
I syfte för artikel 6 av SFDR, anses det att hållbarhetsrisker
för närvarande inte är relevanta för investeringsbeslut som
tas med tanke på strategins natur och att hållbarhetsrisker
just nu sannolikt inte kommer ha väsentlig inverkan på
fondens avkastning.
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att ge så
höga löpande intäkter som möjligt i enlighet med en försiktig
investering, samtidigt som andelsägarnas kapital bevaras.
Placeringsinriktning Fonden använder ett brett urval av
investeringar för att effektivt förvalta portföljen och för att
minska investeringskostnaderna och hantera portföljrisker.
Dessa investeringar med ett mål på en genomsnittlig löptid
på mindre än tre (3) år omfattar primärt olika överlåtbara
värdepapper som till exempel skuldförbindelser emitterade
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av stater och företag och konvertibla skuldförbindelser samt
inteckningssäkrade skuldförbindelser med fast och rörlig ränta
(inklusive kommersiella inteckningssäkrade värdepapper
och obligationer med hypotekslån som säkerhet) och
tillgångssäkrade skuldförbindelser. Fonden kommer allokera
minst 75 procent till räntebärande värdepapper. Fonden
kan delta i dollarrullningstransaktioner på inteckningar.
Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument kan bland annat omfatta
terminskontrakt (forwards och futures), optioner på sådana
kontrakt, inklusive på statspapper, indexbaserade finansiella
derivat och swappar som till exempel ränteswappar,
totalavkastningsswappar på räntebärande instrument,
kreditswappar samt kreditswappar som refererar till ett
värdepapper, vilka omsätts antingen på reglerade marknader
eller på OTC-marknader.
Fonden investerar primärt i amerikanska emittenter men
kan investera högst 25 procent av nettotillgångarna (utan att
beakta kompletterande likvida tillgångar) i icke-amerikanska
emittenter och högst 20 procent av nettotillgångarna så att
de exponeras mot andra valutor än US-dollarn. Fonden
kan investera högst 20 procent av nettotillgångarna
i skuldförbindelser med låg och mindre god kreditvärdering.
Fonden kan investera 100 procent av tillgångarna
i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument
som emitteras eller garanteras av den amerikanska staten
i enlighet med tillämpliga riskspridningskrav enligt bilaga
B ”Investeringsbegränsningar”.
Fonden kan investera upp till 5 procent av sina nettotillgångar
på det kinesiska fastlandet via Bond Connect eller direkt
(även kallat direkt i CIBM).
Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 10 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 25 procent.
Exponering mot transaktioner med värdepappersutlåning
Den förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål
för transaktioner med värdepappersutlåning uppgår till
5 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på
50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• höga intäkter med bevarat kapital genom att investera
i räntebärande värdepapper från amerikanska emittenter
med en löptid på mindre än tre år
• att investera på medellång sikt
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Valutarisk
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• Marknadsrisk
• Risk med värdepapperisering
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Koncentrationsrisk
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med swappavtal
Global exponering Value-at-Risk-metoden (absolut VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.
Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till
100 procent. Den förväntade hävstångsnivån är endast en
bedömning och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer.
Den beräkningsmetod för hävstången som används är
summan av de nominella värdena. Den omfattar den
teoretiska exponering som är förbunden med finansiella
derivatinstrument men omfattar inte fondens underliggande
investeringar vilka uppgår till 100 procent av de totala
nettotillgångarna.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.
Placeringsinriktning Fonden investerar främst i aktier
i amerikanska företag vilka uppvisar en accelererande
tillväxt, ökad lönsamhet eller en tillväxt eller en vinstpotential
över genomsnittet jämfört med ekonomin på det hela taget.
Aktier ger vanligen ägaren rätt att ta del av ett företags
allmänna rörelseresultat. De omfattar stamaktier, konvertibla
värdepapper och warranter på värdepapper.
Fonden investerar främst i företag med små, medelstora
och stora börsvärden med en stark tillväxtpotential i ett
brett urval av sektorer. Vid urvalet av aktier, använder
investeringsförvaltaren en grundläggande analysprocess som
väljer ut enskilda aktier med individuell analys med inriktning
på företag som bedöms ha hållbara tillväxtegenskaper och
som uppfyller kriterierna för tillväxt, kvalitet och värdering.
Investeringsförvaltaren fokuserar på sektorer som har en
exceptionell tillväxtpotential och på snabbväxande, innovativa
företag inom dessa sektorer.
Dessutom utöver en solid ledning och sund ekonomisk
redovisning väger investeringsförvaltare även in faktorer
gällande miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) som
en integrerad del av sin grundläggande investeringsanalys
och beslutsprocess. Investeringsförvaltaren tillämpar i detta
avseende en bindande egenutvecklad ESG-metod som
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tillämpas för minst 90 % av fondens portfölj för att fastställa
ett företags profil för relevanta frågor gällande miljö, socialt
ansvar och bolagsstyrning. Investeringsförvaltaren utvärderar
de företag som kan utgöra potentiella investeringar för fonden
(”fondens investeringsområde”) och tilldelar ett sammantaget
ESG-betyg baserat på kvantitativa och kvalitativa indikatorer
såsom datasäkerhet, könsfördelning och -integrering, såväl
som miljöinverkan (mätt enligt växthusgasutsläpp och
koldioxidavtryck). Betyget som investeringsförvaltaren tilldelar
emittenter baserat på den egenutvecklade ESG-metoden
omfattar fyra betyg: AAA (bäst i klassen/mycket bra), AA (bra),
A (ok) and B (i behov av förbättring). Investeringsförvaltarens
ESG-metod omfattar regelbunden dialog med företag,
övervaka väsentliga ESG-frågor och fullmaktsrösta. Företag
med betyget ”B” eller de som saknar betyg, då företaget inte
uppfyller investeringsförvaltarens grundläggande kriterier,
utesluts från fondens portfölj.
Fonden tillämpar även specifika ESG-uteslutningar och kommer
inte investera i företag som enligt investeringsförvaltarens
analys:
• Allvarligt överträder Förenta Nationernas Global Compactprinciper (utan positiva utsikter);
• Genererar mer än 10 % av intäkterna från produktionen
och/eller distribution av vapen;
• Är delaktiga i produktion, distribution eller grossistförsäljning
av dedicerade och/eller centrala komponenter i förbjudna
vapen16 (dvs. antipersonella minor, kemiska och biologiska
vapen samt klusterammunition);
• Tillverkar tobak eller tobaksprodukter, eller de vars intäkter
härledda från sådana produkter överskrider 5 procent;
• Genererar mer än 10 procent av sina intäkter från
kolutvinning eller kolbaserad kraftproduktion.
Vidare kommer fonden inte investera i utländska emittenter
som har ett olämpligt betyg enligt Freedom House Index17.
Som ett resultat av den tidigare omnämnda ESG-metoden och
uteslutningarna, är det viktade genomsnittliga ESG-betyget
för fondens portfölj högre än det genomsnittliga ESG-betyget
för fondens investeringsområde. ESG-betyget för varje
portföljföretag kommer granskas och uppdateras minst en
gång om året.
Även om investeringsförvaltaren försöker finna investeringar
i ett stort antal sektorer, kan fonden vid olika tillfällen äga
betydande innehav i särskilda sektorer som till exempel
teknik (inklusive elektronik, tekniktjänster, bioteknik och
hälsovårdsteknik). Fonden kan även i enlighet med
investeringsrestriktionerna, investera (i) upp till 5 % av sina
nettotillgångar i värdepapper emitterade av privata företag
och PIPE (Private Investments in Public Equity) samt (ii) upp
till 5 % av sina nettotillgångar i SPAC-bolag (special purpose
acquisition companies) under förutsättning att de PIPE och
SPAC-bolag som övervägs är kvalificerade som överlåtbara
(a) Vapen enligt (i) Konventionen om förbud mot användning, lagring,
produktion och överföring av antipersonella minor och deras destruktion och
(ii) Konventionen om förbud av klusterammunition och (b) vapen klassade
som antingen B- eller C-vapen enligt Förenta nationernas konvention om
biologisk vapen samt kemiska vapenkonventionen.
16

17

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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värdepapper enligt styckena (1) eller (2) a) i Artikel 41 i lagen
av den 17 december 2010.

Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade nivån för exponeringen som kan vara föremål
för värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent
av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.

Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.

Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:

TEMPLETON ALL CHINA EQUITY FUND

• investera i en fond som efterlever artikel 8 i SFDR
• värdestegring genom att investera i aktier (koncentrerat till
aktier från amerikanska emittenter)
• en tillväxtinvestering i sektorer som visar en tillväxt eller en
tillväxtpotential över genomsnittet jämfört med ekonomin
på det hela taget
• att investera på medellång till lång sikt.
Taxonomiförordningen I överensstämmelse med sin
ESG-metod, främjar fonden miljömässiga, sociala och
bolagsstyrningsegenskaper. Även om fonden inte åtar sig att
göra investeringar i aktiviteter som är förenliga med taxonomin,
miljömässigt hållbara och som bidrar till att nå mål om att
begränsa samt anpassa efter klimatförändringar, kan det inte
uteslutas att fondens underliggande investeringar kan tillfälligt
omfatta investeringar som strävar efter en positiv inverkan på
miljön via sitt fokus på mål om att begränsa samt anpassa efter
klimatförändringar och de kan, men måste inte, vara förenliga
med taxonomin. Investerare bör notera att principen ”gör
inte väsentlig skada” enligt taxonomiförordningen tillämpas
endast för de av fondens underliggande investeringar som
beaktar EU-kriterier för miljömässigt hållbara aktiviteter.
Fondens underliggande investeringar som inte är i aktiviteter
förenliga med taxonomin och miljömässigt hållbara, beaktar
inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara aktiviteter enligt
taxonomiförordningen.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Aktierisk
• Likviditetsrisk
• Risk med PIPE
• Risk med privata företag utanför börsen
• Risk med mindre och medelstora företag
• Risk med SPAC-bolag
• Hållbarhetsrisk
• Risk med warranter
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Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att uppnå
långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i aktier
emitterade av kinesiska bolag på både inhemska (börser
på Fastlandskina) och utländska marknader (börser utanför
Fastlandskina) såväl som Hongkong.
Placeringsinriktning Fonden investerar primärt i aktier
samt i depåbevis i företag (i) vilka har bildats i Fastlandskina
eller Hongkong och/eller (ii) vilka bedriver sin huvudsakliga
verksamhet i Fastlandskina eller Hongkong och/eller (iii)
vilka är noterade på erkända börser på kapitalmarknaderna
i Fastlandskina eller Hongkong. Fonden kan även investera
i aktier i företag utanför Fastlandskina eller Hongkong, men
som härleder en betydande del av sina intäkter eller vinster
från Fastlandskina eller Hongkong eller som har en betydande
del av sina tillgångar förlagda till Fastlandskina eller
Hongkong. Under normala marknadsförhållanden investerar
fonden huvudsakligen i stamaktier, såväl som depåbevis.
Eftersom investeringsförvaltaren anser att ESG-faktorer
(miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) kan ha en väsentlig
inverkan på företagets nuvarande och framtida värde,
kommer ESG-överväganden vara en integrerad del av den
fundamentala fundamental nerifrån-och-upp-analysen.
Analysteamet utvärderar rutinmässigt väsentliga ESG-frågor
i enlighet med internt fastställda ramar. I förtydligande
syfte, investeringsförvaltaren tillämpar inte några bindande
ESG-kriterier eller uttryckliga ESG-uteslutningar.
Eftersom investeringsmålet mer sannolikt uppnås genom
en placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar,
kan fonden även försöka finna investeringsmöjligheter
i andra typer av överlåtbara värdepapper som till exempel
preferensaktier, värdepapper som är konvertibla till
stamaktier och skuldförbindelser från företag och stater vilka
är noterade i US-dollar och i andra valutor. Fonden kan även
investera högst 10 procent av nettotillgångarna i andelar
i UCITS-fonder och andra UCI-fonder.
Fonden kan investera upp till 100 procent av nettotillgångarna
i kinesiska A-aktier (genom Shanghai-Hong Kong Stock
Connect eller Shenzhen-Hong Kong Stock Connect,
genom kvalificerad utländsk investerares (QFI) portföljer,
direktinvesteringar i kinesiska A-aktier via QFI-kanalen,
UCI-fonder och/eller alla andra tillåtna medel tillgängliga
för fonden enligt gällande lagar och förordningar) samt
i kinesiska B-aktier.
Fonden kan använda finansiella derivatinstrument
i säkringssyfte och för effektiv portföljförvaltning. Dessa
finansiella derivatinstrument kan handlas antingen på
reglerade marknader eller på OTC-marknader, och kan bland
annat omfatta swappar (till exempel totalavkastningsswappar
franklintempleton.lu

på aktierelaterade index, enskilda börsnoterade aktier eller
korgar med enskilda börsnoterade aktier), terminskontrakt
(forwards och futures) inklusive de på aktieindex, såväl som
optioner och warrants.
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När investeringsförvaltaren anser att det råder
ofördelaktiga marknadsförhållanden för investerare, då kan
investeringsförvaltaren i tillfälligt defensivt syfte investera upp
till 40 procent av fondens tillgångar i likvida medel eller andra
penningsmarknadsinstrument.

Investeringsmål Fondens investeringsmål är att generera
totalavkastning genom långsiktig kapitaltillväxt såväl som
avkastning. Fonden strävar även efter att erbjuda ett visst
skydd mot nedgångar och volatilitet.

Exponering mot transaktioner med värdepappersutlåning
Den förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål
för transaktioner med värdepappersutlåning uppgår till
5 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på
50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring genom att investera i aktier i kinesiska
företag som handlas på börser i och utanför Fastlandskina,
såväl som Hongkong
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Kinesisk marknadsrisk
• Koncentrationsrisk
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Aktierisk
• Risk med gränsmarknader
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
Investerare ska vara medvetna om att även andra risker
kan föreligga för denna fond vid olika tillfällen. Se avsnittet
”Risköverväganden” för en heltäckande beskrivning av
dessa risker.
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Templeton Asset Management Ltd
och Templeton Investment Counsel, LLC
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.
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Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)

Placeringsinriktning Fonden investerar primärt i överlåtbara aktier och aktierelaterade värdepapper samt i
depåbevis i företag (i) vilka har bildats i Asien och/eller
(ii) vilka bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Asien
och/eller (iii) vilka är noterade på erkända fondbörser på
kapitalmarknaderna i Asien. Med Asien avses följande
länder men utan begränsning till dessa: Hongkong,
Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Fastlandskina,
Pakistan, Filippinerna, Singapore, Sri Lanka, Taiwan och
Thailand och undantaget Australien, Nya Zeeland och Japan.
Fonden kan även investera i aktier i företag utanför Asien men
som härleder en betydande del av sina intäkter eller vinster
från Asien eller som har en betydande del av sina tillgångar
förlagda till Asien. Under normala marknadsförhållanden,
investerar fonden primärt i stamaktier.
Eftersom investeringsförvaltaren anser att ESG-faktorer
(miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) kan ha en väsentlig
inverkan på företagets nuvarande och framtida värde,
kommer ESG-överväganden vara en integrerad del av den
fundamentala fundamental nerifrån-och-upp-analysen.
Analysteamet utvärderar rutinmässigt väsentliga ESG-frågor
i enlighet med internt fastställda ramar. I förtydligande syfte,
investeringsförvaltaren tillämpar inte några bindande ESGkriterier eller uttryckliga ESG-uteslutningar.
Eftersom investeringsmålet mer sannolikt uppnås genom en
placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar, kan
fonden försöka finna investeringsmöjligheter i andra typer av
överlåtbara värdepapper som till exempel preferensaktier,
värdepapper som är konvertibla till stamaktier och
skuldförbindelser från företag och stater vilka är noterade
i US-dollar och i andra valutor. Fonden kan även investera
högst 10 procent av nettotillgångarna i andelar i UCITSfonder och andra UCI-fonder.
Fonden kan investera upp till 20 % av nettotillgångarna
i kinesiska A-aktier (genom Shanghai-Hong Kong Stock
Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, genom
kvalificerad utländsk investerares (QFI) portföljer, UCI-fonder
och/eller alla andra tillåtna medel tillgängliga för fonden enligt
gällande lagar och förordningar) samt i kinesiska B-aktier.
Fonden kan ytterligare använda finansiella derivatinstrument
i säkringssyfte och för effektiv portföljförvaltning. Dessa
finansiella derivatinstrument kan bland annat omfatta swappar
(till exempel totalavkastningsswappar på aktierelaterade
index, enskilda börsnoterade aktier eller korgar med enskilda
börsnoterade aktier), terminskontrakt (forwards och futures)
inklusive de på aktieindex, såväl som optioner (inklusive
warrants) som antingen handlas på reglerade marknader
eller på OTC-marknader.
När investeringsförvaltaren anser att det råder ofördelaktiga marknadsförhållanden för investerare, då kan
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investeringsförvaltaren i tillfälligt defensivt syfte investera upp
till 40 procent av fondens tillgångar i likvida medel eller andra
penningsmarknadsinstrument.
Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (finansierade) uppgår till 20 procent av fondens
nettotillgångar, med en maximinivå på 40 procent.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• totalavkastning genom att investera i aktier i företag i Asien,
inklusive tillväxtmarknader
• ett visst skydd mot nedgångar och volatilitet
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Motpartsrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Aktierisk
• Risk med gränsmarknader
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
Investerare ska vara medvetna om att även andra risker
kan föreligga för denna fond vid olika tillfällen. Se avsnittet
”Risköverväganden” för en heltäckande beskrivning av
dessa risker.
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Templeton Asset Management Ltd.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON ASIAN BOND FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens huvudsakliga investeringsmål
är att, i enlighet med en försiktig investeringsförvaltning,
maximera totalavkastningen som består av en kombination
av ränta, värdestegring och valutavinster.
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Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
målet genom att främst investera i en portfölj bestående
av skuldförbindelser med fast och rörlig ränta och
skuldförbindelser emitterade av stater och statsrelaterade
emittenter, och företag belägna i Asien. Fonden kan även
köpa skuldförbindelser emitterade av överstatliga juridiska
personer som bildats eller understöds av ett flertal nationella
regeringar, som till exempel Världsbanken eller Europeiska
investeringsbanken.
För statliga emittenter tillämpar fonden en egenutvecklad
betygsmetod för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG)
för att bedöma varje land som emitterar statsobligationer
som är befintliga eller potentiella investeringar för fonden.
Investeringsförvaltarens metod fångar inte endast upp landets
nuvarande ESG-betyg baserat på ett antal underkategorier,
utan desto viktigare, eventuell förväntad förbättring eller
försämring av landets ESG-praxis. Investeringsförvaltaren
anser att detta tvåfaldiga test bäst representerar ett lands
investeringsvärdighet och även främjar ESG genom
att investera i företag som förväntas förbättra sig ur ett
ESG-perspektiv.
ESG-metoden tillämpas för 100 procent av emittenterna
av statsobligationer som finns i fondens portfölj och är
bindande för portföljsammansättningen. Som ett inledande
steg i denna metod betygsätter investeringsförvaltaren
varje land som emitterar statspapper och som kan utgöra
potentiella investeringar för fonden enligt en skala på
0–100 (100 är högsta) inom olika ESG-delkategorier som
investeringsförvaltaren anser har en väsentlig inverkan på
makroekonomiska förhållanden.
Inom ESG-underkategorierna tar metoden hjälp av
grundläggande betyg från ett antal erkända indexleverantörer.
Investeringsförvaltaren kommer därefter använda interna
egenutvecklade analyser som ett framåtblickande
komplement till dessa grundläggande nuvarande betyg.
Syftet är att bedöma huruvida investeringsförvaltaren
förväntar sig att länder kommer förbättras eller försämras
inom varje underkategori.
Som en del av analysprocessen betonas prognosticerade
betyg om hur förhållanden kommer förändras på medellång
sikt. Det ges preferens till länder med högre ESG-poäng eller
med en prognos på neutral till förbättrad ESG-poäng.
För företagsemittenter använder fonden ESG-betyg
enligt externa leverantörer (MSCI) och omvandlar
dessa betyg till en skala på 0–100 (där 100 är högst).
ESG-metoden tillämpas för 100 procent av emittenterna
av företagsobligationer som finns i fondens portfölj och är
bindande för portföljsammansättningen.
Det viktade genomsnittliga grundläggande ESG-betyget för
statliga och företagsemittenter i fondens portfölj är högre än
det genomsnittliga grundläggande ESG-betyget för fondens
respektive investeringsområde.
Investeringsförvaltaren övervakar länder och företagsemittenter som (i) är under lägsta ESG-tröskelvärdet
(den lägsta 20 procenten av länder med ESG-betyg
och den lägsta 20 procenten av företagsemittenter med
ESG-betyg) och (ii) vad det gäller statliga emittenter som
visar på väsentligt sjunkande betyg med avsikten att utvärdera potentiell desinvestering av statsobligationer emitterade
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av länder som inte visar någon förbättring över tid. När
arrangemanget för en befintlig position inte är genomförbar
på grund av rättsliga eller regelmässiga begränsningar eller
exceptionella marknadsförhållanden, då kommer investeringsteamet att sträva efter att minska positionen så snart
som praktiskt möjligt eller rättsligt tillåtet, alltefter omständigheterna. Länder eller företagsemittenter som är föremål för
internationella ekonomiska sanktioner, däribland sanktioner
från Förenta nationerna, Europeiska unionen eller United
States Office of Foreign Assets Control, är uteslutna från
fondens investeringsområde.
Länderna och företagsemittenterna i fondens investeringsområde, ESG-underkategorier, viktningar för miljö, sociala
frågor och bolagsstyrning samt globala referensindex som
används för betygsättning ses över minst två gånger per år
och kan förändras med tiden.
Fonden kan även använda finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument kan handlas antingen
på reglerade marknader eller på OTC-marknader, och kan
bland annat omfatta swappar (som till exempel kreditswappar
eller totalavkastningsswappar på räntebärande instrument),
terminer och korsvisa terminer, terminskontrakt (inklusive
sådana på statligt emitterade värdepapper), samt optioner.
ESG-metoden tillämpas på det nominella värdet för
derivat som används för långa positioner i räntor, valutor
eller kreditexponeringar. Användningen av finansiella
derivatinstrument kan leda till negativ exponering mot en
specifik avkastningskurva/löptid, valuta eller kredit. Fonden
kan även, i enlighet med investeringsbegränsningarna,
investera i värdepapper knutna till tillgångar eller valutor
i vilket asiatiskt land som helst eller i värdepapper som
härleder sitt värde från ett annat värdepapper. Fonden
kan även köpa intecknings- och tillgångssäkrade
värdepapper och konvertibla obligationer. Den kan investera
i skuldförbindelser med god och mindre god kreditvärdighet
emitterade av asiatiska emittenter inklusive nödlidande
värdepapper. Fonden kan köpa räntebärande värdepapper
och skuldförbindelser noterade i vilken valuta som helst
samt inneha värdepapper i den utsträckning sådana
värdepapper är resultatet av en konvertering eller utbyte av
en preferensaktie eller en skuldförbindelse. Fonden kan även
delta i dollarrullningstransaktioner på inteckningar. Fonden
kan investera upp till 40 procent av sina nettotillgångar på det
kinesiska fastlandet via Bond Connect eller direkt (även kallat
direkt i CIBM).
Fonden kan investera högst 33 procent av nettotillgångarna,
antingen direkt eller genom användning av finansiella
derivatinstrument, i skuldförbindelser och obligationer med
fast och rörlig ränta emitterade av stater och statsrelaterade
emittenter belägna utanför Asien vilka påverkas av den
ekonomiska och finansiella dynamiken i Asien. Fonden
kan investera högst 25 procent av nettotillgångarna
i skuldförbindelser som emitterats eller garanteras av en
enda statlig emittent (däribland dess regering, offentliga
eller lokala myndigheter) med sämre kreditvärdering vid
tidpunkten för köpet. Fonden kan även investera högst
10 procent av nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och
andra UCI-fonder.
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Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• investera i en fond som efterlever artikel 8 i SFDR
• totalavkastning på investeringen som består av
ränteintäkter, värdestegring och valutavinster genom att
investera i skuldförbindelser från emittenter belägna i Asien
• att investera på medellång till lång sikt.
Taxonomiförordningen I överensstämmelse med sin
ESG-metod, främjar fonden miljömässiga, sociala och
bolagsstyrningsegenskaper. Även om fonden inte åtar sig
att göra investeringar i aktiviteter som är förenliga med
taxonomin, miljömässigt hållbara och som bidrar till att nå mål
om att begränsa samt anpassa efter klimatförändringar, kan
det inte uteslutas att fondens underliggande investeringar
kan tillfälligt omfatta investeringar som strävar efter en positiv
inverkan på miljön via sitt fokus på mål om att begränsa
samt anpassa efter klimatförändringar och de kan, men
måste inte, vara förenliga med taxonomin. Investerare
bör notera att principen ”gör inte väsentlig skada” enligt
taxonomiförordningen tillämpas endast för de av fondens
underliggande investeringar som beaktar EU-kriterier för
miljömässigt hållbara aktiviteter. Fondens underliggande
investeringar som inte är i aktiviteter förenliga med taxonomin
och miljömässigt hållbara, beaktar inte EU-kriterierna för
miljömässigt hållbara aktiviteter enligt taxonomiförordningen.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Likviditetsrisk
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• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Hållbarhetsrisk
• Risk med swappavtal
Global exponering Value-at-Risk-metoden (relativt VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.
Referensnormen för relativt VaR är JPMorgan Government Bond
Index-Emerging Markets Broad Diversified Asia Index (100 %).
Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till
200 procent. Den förväntade hävstångsnivån är endast en
bedömning och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer.
Den beräkningsmetod för hävstången som används är
summan av de nominella värdena. Den omfattar den
teoretiska exponering som är förbunden med finansiella
derivatinstrument men omfattar inte fondens underliggande
investeringar vilka uppgår till 100 procent av de totala
nettotillgångarna.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Investeringsförvaltaren har, under eget ansvar, helt eller delvis
delegerat det dagliga ansvaret för investeringsförvaltningen
och investeringsrådgivningstjänster för vissa eller alla
tillgångar i fonden till Templeton Asset Management Ltd., som
fungerar som underförvaltare.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND

av nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och andra
UCI-fonder.
Fonden kan investera upp till 20 % av nettotillgångarna
i kinesiska A-aktier (genom Shanghai-Hong Kong Stock
Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, genom
kvalificerad utländsk investerares (QFI) portföljer, UCI-fonder
och alla andra tillåtna medel tillgängliga för fonden enligt
gällande lagar och förordningar) samt i kinesiska B-aktier.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring genom att investera i värdepapper i företag
i Asien, inklusive tillväxtmarknader
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Kinesisk marknadsrisk
• Koncentrationsrisk
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:

Tillgångsklass Aktiefond

• Risk med säkring av klass

Basvaluta US-dollar (USD)

• Motpartsrisk

Investeringsmål Fondens investeringsmål är att uppnå
långsiktig kapitaltillväxt.

• Aktierisk

Placeringsinriktning Fonden tillämpar Templetons
traditionella investeringsmetod. Metoden för aktieurvalet är
att välja ut enskilda aktier med individuell analys och den
är långsiktig, värdeorienterad med stark emfas på omsorg
och disciplin.

• Risk med värdepappersutlåning

Fonden investerar primärt i överlåtbara värdepapper samt
i depåbevis i företag (i) vilka har bildats i Asien eller (ii) vilka
bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Asien eller (iii) vilka
är noterade på erkända fondbörser på kapitalmarknaderna
i Asien. Med Asien avses följande länder men utan
begränsning till dessa: Hongkong, Indien, Indonesien, Korea,
Malaysia, Fastlandskina, Pakistan, Filippinerna, Singapore,
Sri Lanka, Taiwan och Thailand och undantaget Australien,
Nya Zeeland och Japan. Fonden kan även investera i aktier
i företag utanför Asien men som härleder en betydande
del av sina intäkter eller vinster från Asien eller som har en
betydande del av sina tillgångar förlagda till Asien. Under
normala marknadsförhållanden, investerar fonden primärt
i stamaktier.

Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

Eftersom investeringsmålet mer sannolikt uppnås genom
en placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar,
kan fonden sträva efter investeringsmöjligheter i andra
typer av överlåtbara värdepapper, inklusive räntebärande
värdepapper. Fonden kan även investera högst 10 procent
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• Risk med gränsmarknader
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Templeton Asset Management Ltd.

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens huvudsakliga investeringsmål
är att ge långsiktig värdetillväxt.
Placeringsinriktning Fonden investerar primärt i överlåtbara
värdepapper samt i depåbevis i små företag (i) vilka har bildats
i Asien eller (ii) vilka bedriver sin huvudsakliga verksamhet
i Asien. Med Asien avses följande länder men utan
begränsning till dessa: Bangladesh, Kambodja, Hongkong,
Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Fastlandskina, Pakistan,
Filippinerna, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand och
Vietnam. Dessutom, beträffande fondens investeringsmål, är
asiatiska småföretag sådana som vid det inledande köpet har
franklintempleton.lu

ett börsvärde inom ramen för företagens börsvärden i MSCI
AC Asia ex-Japan Small Cap Index (indexet). Så snart ett
värdepapper kvalificerar sig för ett inledande köp, fortsätter
det att vara kvalificerat för ytterligare köp så länge som
fonden äger det.
Eftersom investeringsmålet mer sannolikt uppnås genom
en placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar,
kan fonden även investera i deltagarbevis och andra typer
av överlåtbara värdepapper, inklusive aktier, aktierelaterade
och räntebärande värdepapper från emittenter över hela
världen. Fonden kan även investera högst 10 procent
av nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och andra
UCI-fonder.
Fonden kan investera upp till 20 % av nettotillgångarna
i kinesiska A-aktier (genom Shanghai-Hong Kong Stock
Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, genom
kvalificerad utländsk investerares (QFI) portföljer, UCI-fonder
och alla andra tillåtna medel tillgängliga för fonden enligt
gällande lagar och förordningar) samt i kinesiska B-aktier.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring genom investeringar i aktier i små företag
belägna i Asien
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Kinesisk marknadsrisk
• Koncentrationsrisk
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Motpartsrisk
• Aktierisk
• Risk med gränsmarknader
• Risk med deltagarbevis
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med mindre och medelstora företag
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Templeton Asset Management Ltd.
och Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

franklintempleton.lu

TEMPLETON BRIC FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.
Placeringsinriktning Fonden investerar primärt i aktier
i företag (i) som bildats enligt lagarna eller som har sitt säte
i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (inklusive Hongkong och
Taiwan) (”BRIC-länderna”) eller (ii) som härleder övervägande
delen av sina intäkter eller vinster från BRIC-länderna eller
har huvuddelen av sina tillgångar i BRIC-länderna.
Eftersom investeringsmålet mer sannolikt uppnås genom en
placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar, kan
fonden sträva efter investeringsmöjligheter i andra typer av
överlåtbara värdepapper, inklusive skuldförbindelser och räntebärande värdepapper samt i penningmarknadsinstrument.
Fonden kan även investera högst 10 procent av nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och andra UCI-fonder.
Fonden kan investera upp till 20 % av nettotillgångarna
i kinesiska A-aktier (genom Shanghai-Hong Kong Stock
Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, genom
kvalificerad utländsk investerares (QFI) portföljer, UCI-fonder
och alla andra tillåtna medel tillgängliga för fonden enligt
gällande lagar och förordningar) samt i kinesiska B-aktier.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som anges
ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som strävar efter:
• värdestegring genom att investera i värdepapper i företag
i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, inklusive Hongkong
och Taiwan
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Kinesisk marknadsrisk
• Koncentrationsrisk
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Motpartsrisk
• Aktierisk
• Risk med oreglerade marknader
• Risk med ryska och östeuropeiska marknader
• Risk med värdepappersutlåning
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
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Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited
Investeringsförvaltaren har, under eget ansvar, helt eller delvis
delegerat det dagliga ansvaret för investeringsförvaltningen
och investeringsrådgivningstjänster för vissa eller alla
tillgångar i fonden till Templeton Asset Management Ltd., som
fungerar som underförvaltare.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON CHINA A-SHARES FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)

finansiella derivatinstrument kan vara omsatta antingen på
reglerade marknader eller på OTC-marknader, och kan bland
annat omfatta terminskontrakt som aktieindexterminer såväl
som optioner som aktieindexoptioner.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade nivån för exponeringen som kan vara föremål
för värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent
av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring genom att investera i aktier i företag med säte
i Fastlandskina och/eller som handlas på kinesiska börser

Investeringsmål Fondens investeringsmål är att uppnå
långsiktig kapitaltillväxt genom att huvudsakligen investera
i kinesiska A-aktier, aktier i kinesiska företag börsnoterade på
kinesiska fastlandet.

• att investera på medellång till lång sikt.

Placeringsinriktning Fonden strävar efter att nå målet
genom placeringsprincipen att primärt investera i kinesiska
A-aktier, företagsaktier noterade i RMB (i) som bildats enligt
lagarna eller som har sitt säte i Fastlandskina (ii) som härleder
övervägande delen av sina intäkter från varor och tjänster som
säljs eller tillverkas, eller har huvuddelen av sina tillgångar
i Kina och (iii) noterade på kinesiska börser som Shanghai
Stock Exchange och Shenzhen Stock Exchange.

• Koncentrationsrisk

Fonden kan investera i kinesiska A-aktier genom ShanghaiHong Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, genom kvalificerad utländsk investerar (QFI)-kanal,
UCI-fonder och/eller alla andra tillåtna medel tillgängliga för
fonden enligt gällande lagar och förordningar samt i kinesiska
B-aktier. Observera att fonden inte kommer investera
70 procent eller mer av nettotillgångarna i kinesiska A-aktier
enbart via QFI-kanalen.

• Motpartsrisk

Eftersom investeringsförvaltaren anser att ESG-faktorer
(miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) kan ha en väsentlig
inverkan på företagets nuvarande och framtida värde,
kommer ESG-överväganden vara en integrerad del av den
fundamentala fundamental nerifrån-och-upp-analysen.
Analysteamet utvärderar rutinmässigt väsentliga ESG-frågor
i enlighet med internt fastställda ramar. I förtydligande
syfte, investeringsförvaltaren tillämpar inte några bindande
ESG-kriterier eller uttryckliga ESG-uteslutningar.

Investerare ska vara medvetna om att även andra risker
kan föreligga för denna fond vid olika tillfällen. Se avsnittet
”Risköverväganden” för en heltäckande beskrivning av
dessa risker.

Eftersom investeringsmålet mer sannolikt kommer
uppnås genom en placeringsinriktning som är flexibel
och anpassningsbar kan fonden även sträva efter
investeringsmöjligheter i andra typer av överlåtbara
värdepapper som stats- och företagspapper samt
räntebärande värdepapper, i aktier i företag noterade
utanför Fastlandskina, däribland men inte begränsat till
Hongkong och USA (begränsat till 30 procent av fondens
totala nettotillgångar), såväl som i amerikanska och globala
depåbevis. Fonden kan vidare investera i tidsbunden inlåning,
likvida medel och penningmarknadsinstrument och upp till
10 procent av nettotillgångarna i andelar i företag för kollektiva
investeringar som UCITS-fonder eller andra UCI-fonder.

Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

Fonden kan använda finansiella derivatinstrument
i säkringssyfte och för effektiv portföljförvaltning. Dessa
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Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Aktierisk
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepappersutlåning

Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Templeton Asset Management Ltd.
och Templeton Investment Counsel, LLC

TEMPLETON CHINA FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att nå målet
genom placeringsprincipen att primärt investera i aktier
i företag (i) som bildats enligt lagarna eller som har sitt
säte i Fastlandskina, Hongkong eller Taiwan eller (ii) som
härleder övervägande delen av sina intäkter från varor och
tjänster som säljs eller tillverkas, eller har huvuddelen av sina
tillgångar i Kina, Hongkong eller Taiwan.
franklintempleton.lu

Fonden kan även investera i aktier i företag (i) för vilka den
huvudsakliga marknaden för värdepappershandel är Kina,
Hongkong eller Taiwan eller (ii) vilka är knutna till tillgångar
eller valutor i Kina, Hongkong eller Taiwan.
Eftersom investeringsmålet mer sannolikt uppnås genom en
placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar, kan
fonden även försöka finna investeringsmöjligheter i andra
typer av värdepapper som till exempel preferensaktier,
värdepapper som är konvertibla till stamaktier och
skuldförbindelser från företag och stater vilka är noterade
iUS-dollar och i andra valutor.
Fonden kan investera upp till 20 % av nettotillgångarna
i kinesiska A-aktier (genom Shanghai-Hong Kong Stock
Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, genom
kvalificerad utländsk investerares (QFI) portföljer, UCI-fonder
och alla andra tillåtna medel tillgängliga för fonden enligt
gällande lagar och förordningar) samt i kinesiska B-aktier.
Fonden kan även investera högst 10 procent av nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och andra UCI-fonder.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring genom att investera i aktier i Kina
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Kinesisk marknadsrisk
• Koncentrationsrisk
• Risk med tillväxtmarknader

Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå målet
genom att primärt investera i börsnoterade aktier från
emittenter som bildats enligt lagarna i, eller vars huvudsakliga
verksamhet är förlagd till länder i östra Europa, samt de nya
oberoende OSS-staterna, dvs. de länder i Europa och Asien
som tidigare var en del av det forna Sovjetunionen (”regionen”).
Fonden kan även investera i värdepapper som emitterats av
regeringarna i ovannämnda länder och i privatiseringscertfikat
i företag som är belägna eller som bedriver huvuddelen av sin
verksamhet i regionen. Östeuropa består av följande länder:
Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien,
Cypern, Tjeckien, Grekland, Ungern, f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien, Malta, Montenegro, Polen, Rumänien, Ryssland,
Serbien, Slovakien, Slovenien och Turkiet. De nya oberoende
OSS-staterna som tidigare utgjorde en del av det forna
Sovjetunionen, utom själva Ryssland, består av: Armenien,
Azerbajdzjan, Vitryssland, Estland, Georgien, Kazakstan,
Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan,
Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan. Investeringsförvaltaren
förväntar sig att fonden primärt investerar i företag (i) för vilka
den huvudsakliga aktiemarknaden återfinns i regionen förutsatt
att företagen är börsnoterade eller (ii) som härleder minst
50 procent av intäkter eller vinster från varor som tillverkas
och säljs, från investeringar som gjorts eller från tjänster
som utförts i regionen eller (iii) som har minst 50 procent av
tillgångarna förlagda till regionen. Fonden investerar primärt i
aktier i publikt omsatta företag. Företräde ges till länder med
fungerande aktiemarknader där utländska investeringar tillåts
och vederbörliga förvaringsmöjligheter föreligger.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:

• Valutarisk

• värdestegring genom att investera i Östeuropa, inklusive
tillväxtmarknader

• Likviditetsrisk

• att investera på medellång till lång sikt.

Andra risker som kan vara relevanta för fonden:

Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:

• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Aktierisk
• Risk med värdepappersutlåning
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

• Koncentrationsrisk
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Motpartsrisk
• Aktierisk

Investeringsförvaltare Templeton Asset Management Ltd.

• Likviditetsrisk

Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

• Risk med ryska och östeuropeiska marknader

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.
franklintempleton.lu

• Risk med värdepappersutlåning
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton International
Services S.à.r.l.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.
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Mer information I samband med invasionen av Rysslands
invasion av Ukraina och resultaten från de sanktioner och
åtgärder från stater och marknadsmotparter för vissa ryska
emittenter och tillgångar, ges följande kompletterande
information:
• för att fonden ska kunna fungera korrekt, kommer ryska
tillgångar som innehas av fonden per den 25 februari 2022
att separeras från de likvida tillgångarna inom fonden och
allokeras till sju andelsklasser som skapats i detta syfte,
förbehållet lokala myndighetsgodkännanden och med
ikraftträdande runt den 4 november 2022 (de ”begränsade
andelsklasserna”) och de kommer förvaltas i syftet att
de ska realiseras i andelsägarnas bästa intresse. Andelar
i sådana nya klasser som är upptagna i tabellen nedan
kommer tilldelas till andelsägare, med förbehåll för lokala
myndighetsgodkännande, på eller runt den 4 november
2022 på ett sådant sätt att det återspeglar de respektive
procentuella andelarna av fondens totala substansvärde
per den 25 februari 2022. De begränsade andelsklasserna
är stängda för teckning, inlösen och byten.
Begränsade
andelsklasser
A (acc) EUR RC
A (Ydis) EUR RC
I (acc) EUR RC
N (acc) EUR RC
W (acc) EUR RC
X (acc) EUR RC
A (acc) USD RC
• efter allokeringen av de ryska tillgångarna till de begränsade
andelsklasserna som endast ska emitteras till befintliga
andelsägare på eller runt den 4 november 2022, kommer
den likvida delen av fondens portfölj inte längre ha någon
exponering mot ryska tillgångar och fonden kommer inte
göra några ytterligare investeringar i ryska eller vitryska
tillgångar tills annat meddelas.

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att, i enlighet
med en försiktig investeringsförvaltning, maximera en
totalavkastning som består av en kombination av ränta,
värdestegring och valutavinster.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
målet genom att främst investera i en portfölj bestående
av skuldförbindelser med fast och rörlig ränta (inklusive
värdepapper med mindre god kreditvärdering) och
skuldförbindelser emitterade av stater och statsrelaterade
emittenter belägna i utvecklings- eller tillväxtmarknadsländer.
Fonden kan även köpa skuldförbindelser emitterade
av överstatliga juridiska personer som bildats eller
understöds av ett flertal nationella regeringar, som till exempel
Världsbanken eller Europeiska investeringsbanken. Fonden
kan investera mindre än 30 procent av sina nettotillgångar på
det kinesiska fastlandet via Bond Connect eller direkt (även
kallat direkt i CIBM).
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För statliga emittenter tillämpar fonden en egenutvecklad
betygsmetod för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG)
för att bedöma varje land som emitterar statsobligationer
som är befintliga eller potentiella investeringar för fonden.
Investeringsförvaltarens metod fångar inte endast upp landets
nuvarande ESG-betyg baserat på ett antal underkategorier, utan
desto viktigare, eventuell förväntad förbättring eller försämring
av landets ESG-praxis. Investeringsförvaltaren anser att detta
tvåfaldiga test bäst representerar ett lands investeringsvärdighet
och även främjar ESG genom att investera i företag som
förväntas förbättra sig ur ett ESG-perspektiv.
ESG-metoden tillämpas för 100 procent av emittenterna
av statsobligationer som finns i fondens portfölj och är
bindande för portföljsammansättningen. Som ett inledande
steg i denna metod betygsätter investeringsförvaltaren
varje land som emitterar statspapper och som kan utgöra
potentiella investeringar för fonden enligt en skala på
0–100 (100 är högsta) inom olika ESG-delkategorier som
investeringsförvaltaren anser har en väsentlig inverkan på
makroekonomiska förhållanden.
Inom ESG-underkategorierna tar metoden hjälp av
grundläggande betyg från ett antal erkända indexleverantörer.
Investeringsförvaltaren kommer därefter använda interna
egenutvecklade analyser som ett framåtblickande komplement
till dessa grundläggande nuvarande betyg. Syftet är att bedöma
huruvida investeringsförvaltaren förväntar sig att länder
kommer förbättras eller försämras inom varje underkategori.
Som en del av analysprocessen betonas prognosticerade
betyg om hur förhållanden kommer förändras på medellång
sikt. Det ges preferens till länder med högre ESG-poäng eller
med en prognos på neutral till förbättrad ESG-poäng.
För företagsemittenter använder fonden ESG-betyg
enligt externa leverantörer (MSCI) och omvandlar dessa
betyg till en skala på 0–100 (där 100 är högst). ESGmetoden tillämpas för 100 procent av emittenterna av
företagsobligationer som finns i fondens portfölj och är
bindande för portföljsammansättningen.
Det viktade genomsnittliga grundläggande ESG-betyget för
statliga och företagsemittenter i fondens portfölj är högre än
det genomsnittliga grundläggande ESG-betyget för fondens
respektive investeringsområde.
Investeringsförvaltaren övervakar länder och företagsemittenter som (i) är under lägsta ESG-tröskelvärdet
(den lägsta 20 procenten av länder med ESG-betyg
och den lägsta 20 procenten av företagsemittenter med
ESG-betyg) och (ii) vad det gäller statliga emittenter som visar
på väsentligt sjunkande betyg med avsikten att utvärdera potentiell desinvestering av statsobligationer emitterade av länder
som inte visar någon förbättring över tid. När arrangemanget
för en befintlig position inte är genomförbar på grund av rättsliga
eller regelmässiga begränsningar eller exceptionella marknadsförhållanden, då kommer investeringsteamet att sträva efter att
minska positionen så snart som praktiskt möjligt eller rättsligt til�låtet, alltefter omständigheterna. Länder eller företagsemittenter
som är föremål för internationella ekonomiska sanktioner, däribland sanktioner från Förenta nationerna, Europeiska unionen
eller United States Office of Foreign Assets Control, är uteslutna
från fondens investeringsområde.

franklintempleton.lu

Länderna och företagsemittenterna i fondens investeringsområde, ESG-underkategorier, viktningar för miljö, sociala
frågor och bolagsstyrning samt globala referensindex som
används för betygsättning ses över minst två gånger per år
och kan förändras med tiden.
Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument för säkring,
effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte. Dessa finansiella
derivatinstrument kan handlas antingen på reglerade marknader
eller på OTC-marknader, och kan bland annat omfatta swappar
(som till exempel kreditswappar eller totalavkastningsswappar
på räntebärande instrument), terminer och korsvisa terminer,
terminskontrakt (inklusive sådana på statligt emitterade
värdepapper), samt optioner. ESG-metoden tillämpas på det
nominella värdet för derivat som används för långa positioner
i räntor, valutor eller kreditexponeringar. Användningen av
finansiella derivatinstrument kan leda till negativ exponering mot
en specifik avkastningskurva/löptid, valuta eller kredit. Fonden
kan även, i enlighet med investeringsbegränsningarna, köpa
intecknings- och tillgångssäkrade värdepapper samt investera
i värdepapper knutna till tillgångar eller valutor i ett utvecklingseller tillväxtmarknadsland eller i värdepapper som härleder
sitt värde från ett annat värdepapper. Dessutom kan fonden
köpa preferensaktier, stamaktier och andra aktiekopplade
värdepapper, warranter och skuldförbindelser som är utbytbara
eller konvertibla till stamaktier och som är noterade i valfri valuta.
Fonden kan inneha högst 10 procent av nettotillgångarna i
nödlidande värdepapper. Fonden kan köpa räntebärande
värdepapper, skuldförbindelser och aktier noterade i valfri
valuta. Fonden kan även investera högst 10 procent av
nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och andra UCI-fonder.
Fonden kan investera högst 33 procent av nettotillgångarna,
antingen direkt eller genom användning av finansiella
derivatinstrument, i skuldförbindelser och dito med fast och
rörlig ränta emitterade av stater och statsrelaterade emittenter
belägna utanför utvecklings- eller tillväxtmarknadsländer, vilka
påverkas av den ekonomiska och finansiella dynamiken i
utvecklings- eller tillväxtmarknadsländer. Fonden kan investera
högst 25 procent av nettotillgångarna i skuldförbindelser
som emitterats eller garanteras av en enda statlig emittent
(däribland dess regering, offentliga eller lokala myndigheter)
med sämre kreditvärdering vid tidpunkten för köpet.

Taxonomiförordningen I överensstämmelse med sin
ESG-metod, främjar fonden miljömässiga, sociala och
bolagsstyrningsegenskaper. Även om fonden inte åtar sig
att göra investeringar i aktiviteter som är förenliga med
taxonomin, miljömässigt hållbara och som bidrar till att nå mål
om att begränsa samt anpassa efter klimatförändringar, kan
det inte uteslutas att fondens underliggande investeringar
kan tillfälligt omfatta investeringar som strävar efter en positiv
inverkan på miljön via sitt fokus på mål om att begränsa
samt anpassa efter klimatförändringar och de kan, men
måste inte, vara förenliga med taxonomin. Investerare
bör notera att principen ”gör inte väsentlig skada” enligt
taxonomiförordningen tillämpas endast för de av fondens
underliggande investeringar som beaktar EU-kriterier för
miljömässigt hållbara aktiviteter. Fondens underliggande
investeringar som inte är i aktiviteter förenliga med taxonomin
och miljömässigt hållbara, beaktar inte EU-kriterierna för
miljömässigt hållbara aktiviteter enligt taxonomiförordningen.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med nödlidande värdepapper
• Risk med utdelningspolicy

Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.

• Risk med gränsmarknader

Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.

• Hållbarhetsrisk

Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:

Global exponering Value-at-Risk-metoden (relativt VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.

• investera i en fond som efterlever artikel 8 i SFDR
• intäktsnivåer som om möjligt ligger över genomsnittet,
värdestegring och valutavinster genom att investera
i räntebärande värdepapper på tillväxtmarknader
• att investera på medellång till lång sikt.
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• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Risk med swappavtal
• Risk med warranter

Referensnormen för relativt VaR är en blandad referensnorm
som består av J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index
Global (EMBIG) (50 %) och J.P. Morgan Government Bond
Index-Emerging Markets (GBI-EM) (50 %).
Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till 200 procent. Den förväntade hävstångsnivån är endast en bedömning och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer. Den
beräkningsmetod för hävstången som används är summan
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av de nominella värdena. Den omfattar den teoretiska exponering som är förbunden med finansiella derivatinstrument
men omfattar inte fondens underliggande investeringar vilka
uppgår till 100 procent av de totala nettotillgångarna.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC
INCOME FUND
Tillgångsklass Flertillgångsfond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att maximera,
i enlighet med en försiktig investeringsförvaltning, en kombination av värdestegring och ränteintäkter.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå målet
genom att främst investera i en spridd portfölj bestående av
aktier, skuldförbindelser med fast och rörlig ränta inklusive
skuldförbindelser med låg och mindre god kreditvärdering,
och skuldförbindelser emitterade av stater, statsrelaterade
emittenter och företag vilka är belägna, bildade eller bedriver
sin huvudsakliga verksamhet i utvecklings- eller tillväxtmarknadsländer. Dessa länder omfattar men är inte begränsade till
Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko, Peru, Tjeckien, Egypten,
Ungern, Marocko, Polen, Ryssland, Sydafrika, Turkiet, Kina,
Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Filippinerna, Taiwan och
Thailand. Fonden kan investera mindre än 30 procent av sina
nettotillgångar på det kinesiska fastlandet via Bond Connect
eller direkt (även kallat direkt i CIBM).
Fonden kommer vanligen att investera minst 25 procent
av nettotillgångarna i tillväxtmarknadsaktier och minst
25 procent av nettotillgångarna i skuldförbindelser på
tillväxtmarknader, men andelen av nettotillgångarna som
fördelas till var och en av dem kan variera efter hand
beroende på investeringsförvaltarens bedömning av den
relativa attraktionen hos varje tillgångsklass.
Fonden kan även använda finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Finansiella derivatinstrument kan användas för att skapa
större likviditet, binda högre avkastning eller för att genomföra
valuta- och räntetransaktioner vilka ger en ekonomisk
exponering som ett alternativ till transaktioner på de fysiska
marknaderna. Fonden avser inte investera i finansiella
derivatinstrument i stor omfattning. Dessa finansiella
derivatinstrument kan handlas antingen på reglerade
marknader eller på OTC-marknader, och kan bland annat
omfatta swappar (som till exempel kreditswappar eller
totalavkastningsswappar på räntebärande instrument),
terminer och korsvisa terminer, terminskontrakt (inklusive
sådana på statligt emitterade värdepapper), samt optioner.
Användningen av finansiella derivatinstrument kan leda
till negativ exponering mot en specifik avkastningskurva/
löptid, valuta eller kredit. Fonden kan även, i enlighet
med investeringsbegränsningarna, köpa intecknings- och
tillgångssäkrade värdepapper samt investera i värdepapper
eller strukturerade produkter (som till exempel deltagarbevis
eller aktiekopplade bevis) där värdepapperet är knutet
till eller härleder sitt värde från ett annat värdepapper
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eller är kopplat till tillgångar eller valutor i ett utvecklingseller tillväxtmarknadsland. Dessutom kan fonden köpa
preferensaktier, stamaktier och andra aktiekopplade
värdepapper, warranter och skuldförbindelser som är
utbytbara eller konvertibla till stamaktier och som är noterade
i valfri valuta. Fonden kan köpa räntebärande värdepapper,
skuldförbindelser och aktier noterade i valfri valuta. Fonden
kan även investera högst 10 procent av nettotillgångarna
i andelar i UCITS-fonder och andra UCI-fonder och högst
10 procent av nettotillgångarna i nödlidande värdepapper.
Fonden kan även investera i värdepapper som emitterats
av stater och statsrelaterade emittenter eller företag
belägna utanför tillväxtmarknadsländer men som härleder
en betydande del av intäkterna eller vinsten från, eller
som har en betydande del av tillgångarna förlagda till eller
som påverkas av den ekonomiska/finansiella dynamiken
i tillväxtmarknadsländer. Fonden kan investera högst
25 procent av nettotillgångarna i skuldförbindelser som
emitterats eller garanteras av en enda statlig emittent
(däribland dess regering, offentliga eller lokala myndigheter)
med sämre kreditvärdering vid tidpunkten för köpet.
Fonden kan investera upp till 20 % av nettotillgångarna
i kinesiska A-aktier (genom Shanghai-Hong Kong Stock
Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, genom
kvalificerad utländsk investerares (QFI) portföljer, UCI-fonder
och alla andra tillåtna medel tillgängliga för fonden enligt
gällande lagar och förordningar) samt i kinesiska B-aktier.
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 3 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 5 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• att maximera en kombination av värdestegring och
ränteintäkter genom att investera på tillväxtmarknader
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
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• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med gränsmarknader
• Risk med oreglerade marknader

och alla andra tillåtna medel tillgängliga för fonden enligt
gällande lagar och förordningar) samt i kinesiska B-aktier.
Exponering mot transaktioner med värdepappersutlåning
Den förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål
för transaktioner med värdepappersutlåning uppgår till
5 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på
50 procent.

• Risk med värdepappersutlåning

Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:

• Risk med värdepapperisering

• värdestegring genom att investera på tillväxtmarknader

• Risk med strukturerade skuldförbindelser

• att investera på medellång till lång sikt.

• Risk med swappavtal

Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:

Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

• Kinesisk marknadsrisk

Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.

• Risk med tillväxtmarknader

Investeringsförvaltaren har, under eget ansvar, helt eller delvis
delegerat det dagliga ansvaret för investeringsförvaltningen
och investeringsrådgivningstjänster för vissa eller alla
tillgångar i fonden till Templeton Asset Management Ltd., som
fungerar som underförvaltare.

• Valutarisk

Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

• Risk med säkring av klass
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• Motpartsrisk

Tillgångsklass Aktiefond

• Risk med räntebärande värdepapper

Basvaluta US-dollar (USD)

• Aktierisk

Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.

• Risk med gränsmarknader

• Risk med deltagarbevis

Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå målet
genom att primärt investera i aktier, och som komplement
i skuldförbindelser emitterade av företag som bildats eller
som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i länder under
utveckling eller tillväxtländer, samt i skuldförbindelser
som är emitterade av regeringar i länder under utveckling
eller tillväxtländer.
Fonden kan även investera i företag som härleder
en betydande del av sina intäkter eller vinster från
tillväxtekonomier, eller som har en betydande del av sina
tillgångar förlagda till tillväxtekonomier. Fonden kan även
investera i aktier och skuldförbindelser från emittenter som
är knutna till tillgångar eller valutor i tillväxtländer. Fonden
investerar primärt i stamaktier.
Eftersom investeringsmålet mer sannolikt uppnås genom
en placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar,
kan fonden sträva efter investeringsmöjligheter i andra
typer av värdepapper, som till exempel preferensaktier,
deltagarbevis, värdepapper som är konvertibla till stamaktier
samt företags- och statsobligationer. Fonden kan även
investera högst 10 procent av nettotillgångarna i andelar
i UCITS-fonder och andra UCI-fonder.
Fonden kan investera upp till 20 % av nettotillgångarna
i kinesiska A-aktier (genom Shanghai-Hong Kong Stock
Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, genom
kvalificerad utländsk investerares (QFI) portföljer, UCI-fonder
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• Koncentrationsrisk

• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper

• Risk med oreglerade marknader
• Risk med deltagarbevis
• Risk med ryska och östeuropeiska marknader
• Risk med värdepappersutlåning
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Templeton Asset Management Ltd.
och Franklin Templeton Investment Management Limited
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL
CURRENCY BOND FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att, i enlighet
med en försiktig investeringsförvaltning, maximera en
totalavkastning som består av en kombination av ränta,
värdestegring och valutavinster.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå målet
genom att främst investera i en portfölj med skuldvärdepapper och skuldförbindelser med fast och rörlig ränta i
lokal valuta (inklusive men inte begränsat till inflations-/
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indexknutna skuldinstrument och nollkupongsobligationer)
oavsett löptid eller kreditvärderingskategori (inklusive värdepapper som har god och sämre kreditvärdering samt saknar
värdering), emitterade av stater (inklusive kommunala, nationella och regionala dito), statsrelaterade organ (inklusive
överstatliga organisationer eller enheter bildade eller understödda av åtskilliga nationella regeringar, som till exempel
Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling
eller Europeiska investeringsbanken) och företagsemittenter i utvecklings- eller tillväxtmarknadsländer och när de är
belägna utanför tillväxtmarknadsländer, som påverkas av den
ekonomiska och finansiella dynamiken i utvecklings- eller
tillväxtmarknadsländer, som investeringsförvaltaren anser
visar på en högre nivå av, eller på väg mot bättre hållbarhetsmetoder vid förvärvstillfället. Fonden kan investera upp till
30 procent av sina nettotillgångar på det kinesiska fastlandet
via Bond Connect eller direkt (även kallat direkt i CIBM).
Fonden tillämpar en egenutvecklad betygsmetod för miljö,
sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) för att bedöma varje
land som emitterar statsobligationer som är befintliga eller
potentiella investeringar för fonden. Investeringsförvaltarens
metod fångar inte endast upp landets nuvarande ESG-betyg
baserat på ett antal underkategorier, utan desto viktigare,
eventuell förväntad förbättring eller försämring av landets
ESG-praxis. Investeringsförvaltaren anser att detta tvåfaldiga
test bäst representerar ett lands investeringsvärdighet och
även främjar ESG genom att investera i företag som förväntas
förbättra sig ur ett ESG-perspektiv.
ESG-metoden tillämpas för 100 procent av emittenterna
av statsobligationer som finns i fondens portfölj och är
bindande för portföljsammansättningen. Som ett inledande
steg i investeringsförvaltarens metod utvärderar den länder
som emitterar statsobligationer som kan vara potentiella
investeringar för fonden (”fondens investeringsområde”).
Varje land i fondens investeringsområde får ett betyg
på en skala mellan 0–100 (där 100 är det högsta) i olika
ESG-underkategorier som investeringsförvaltaren har
fastställt som kategorier med en väsentlig inverkan på
makroekonomiska förhållanden.
Inom ESG-underkategorierna tar metoden hjälp av
grundläggande betyg från ett antal erkända indexleverantörer.
Investeringsförvaltarens team kommer därefter använda
interna egenutvecklade analyser som ett framåtblickande
komplement till dessa grundläggande nuvarande betyg.
Syftet är att bedöma huruvida investeringsförvaltaren
förväntar sig att länder kommer förbättras eller försämras
inom varje underkategori.
Fonden får inte investera i länder som betraktas som de
som gör sämst ifrån sig avseende dessa värden. Detta är
en bindande begränsning och implementeras med hjälp av
efterlevnadsbegränsningar för statliga emittenter som anses
släpa efter. Som ett resultat exkluderar fonden från sin portfölj
statsobligationer från länder som finns inom den sämsta
20 procenten i investeringsområdet.
Som en del av analysprocessen betonas prognosticerade
betyg om hur förhållanden kommer förändras på medellång
sikt. Det ges preferens till länder med högre ESG-poäng
eller med en prognos på neutral till förbättrad ESG-poäng.
Det viktade genomsnittliga grundläggande ESG-betyget för
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fondens portfölj är högre än det genomsnittliga grundläggande
ESG-betyget för dess investeringsområde, med undantag för
den sämsta 20 procenten.
Investeringsförvaltaren investerar i statsobligationer i länder
som vid förvärvstillfället: (1) ligger över investeringsförvaltarens
lägsta ESG-tröskelvärde (dvs. som är bland de 80 bästa
procenten av länder med ESG-betyg baserat på
investeringsförvaltarens egenutvecklade betygssystem);
och (2) visar på förväntad förbättring eller stillastående
ESG-betyg om de inte finns bland de bästa 50 procenten av
länder med ESG-betyg baserat på investeringsförvaltarens
egenutvecklade betygssystem. Om ett land inte längre
uppfyller kriterierna ovan då kommer investeringsförvaltaren
att utvärdera potentiell desinvestering där ingen förbättring
kan förväntas komma i framtiden. När arrangemanget
för en befintlig position inte är genomförbar på grund av
rättsliga eller regelmässiga begränsningar eller exceptionella
marknadsförhållanden, då kommer investeringsteamet att
sträva efter att minska positionen så snart som praktiskt
möjligt eller rättsligt tillåtet, alltefter omständigheterna. Länder
som är föremål för internationella ekonomiska sanktioner,
däribland sanktioner från Förenta nationerna, Europeiska
unionen eller United States Office of Foreign Assets Control,
är uteslutna från fondens investeringsområde.
Länderna i fondens investeringsområde, ESG-underkategorier,
viktningar för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning samt
globala referensindex som används för betygsättning ses över
minst två gånger per år och kan förändras med tiden.
Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument kan antingen handlas
på reglerande marknader eller på en OTC-marknad, och
kan bland annat omfatta swappar, (däribland valuta-,
flervaluta-, ränte-, inflations-, varians- och volatilitetsswappar,
totalavkastningsswappar hänförliga till räntor eller valuta
samt kreditswappar), terminer, valutaterminskontrakt eller
korsvisa terminer och terminskontrakt (däribland men inte
begränsat till terminer på räntor, obligationer, valutor, aktier,
råvaror och dithörande index), samt optioner på dem.
ESG-metoden tillämpas på det nominella värdet för derivat
som används för långa positioner i räntor, valutor eller
statliga kreditexponeringar. Användningen av finansiella
derivatinstrument kan leda till negativ exponering mot
en specifik avkastningskurva/löptid, valuta eller statlig kredit.
Fonden kan även investera i penningmarknadsinstrument
(inklusive amerikanska statsobligationer noterade i US-dollar)
samt kreditkopplade instrument där värdepapperet är knutet
till eller härleder sitt värde från ett annat värdepapper eller
är kopplat till tillgångar eller valutor i ett annat land. Fonden
kan investera högst 10 procent av nettotillgångarna i andelar
i UCI-företag som till exempel UCITS-fonder, börshandlade
fonder (ETF:er) samt och andra UCI-fonder. Dessutom
kan fonden köpa preferensaktier, stamaktier och andra
aktiekopplade värdepapper, warranter och skuldförbindelser
som är utbytbara eller konvertibla till stamaktier och som är
noterade i valfri valuta. Fonden kan inneha högst 10 procent
av nettotillgångarna i nödlidande värdepapper.
Investeringsförvaltaren kan sträva efter att behålla likviditeten
när den tror att kontanter utgör ett bättre relativt värde jämfört
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med investeringsmöjligheter, eller skaffa sig en temporär
defensiv position när marknaderna eller ekonomin i länder
där fonden investerar uppvisar en omfattande volatilitet,
en utdragen allmän nedgång eller när andra negativa villkor
kan föreligga.
Under dessa omständigheter kan fonden investera en
betydande del av nettotillgångarna i noterade kortfristiga
valutainvesteringar, kontanter eller kontantersättningar och
kan vara oförmögna att följa investeringsmålet.

Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med nödlidande värdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med gränsmarknader

Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.

• Risk med strukturerade skuldförbindelser

Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (finansierade) uppgår till 3 procent av fondens
nettotillgångar, med en maximinivå på 5 procent.

• Risk med warranter

Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:

Referensnormen för relativt VaR är JP Morgan Government
Bond Index EM Global Diversified Index.

• investera i en fond som efterlever artikel 8 i SFDR
• intäktsnivåer som om möjligt ligger över genomsnittet,
värdestegring och valutavinster genom att investera
i räntebärande värdepapper på tillväxtmarknader
• att investera på medellång till lång sikt.
Taxonomiförordningen I överensstämmelse med sin
ESG-metod, främjar fonden miljömässiga, sociala och
bolagsstyrningsegenskaper. Även om fonden inte åtar sig
att göra investeringar i aktiviteter som är förenliga med
taxonomin, miljömässigt hållbara och som bidrar till att nå mål
om att begränsa samt anpassa efter klimatförändringar, kan
det inte uteslutas att fondens underliggande investeringar
kan tillfälligt omfatta investeringar som strävar efter en positiv
inverkan på miljön via sitt fokus på mål om att begränsa
samt anpassa efter klimatförändringar och de kan, men
måste inte, vara förenliga med taxonomin. Investerare
bör notera att principen ”gör inte väsentlig skada” enligt
taxonomiförordningen tillämpas endast för de av fondens
underliggande investeringar som beaktar EU-kriterier för
miljömässigt hållbara aktiviteter. Fondens underliggande
investeringar som inte är i aktiviteter förenliga med taxonomin
och miljömässigt hållbara, beaktar inte EU-kriterierna för
miljömässigt hållbara aktiviteter enligt taxonomiförordningen.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
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• Hållbarhetsrisk
• Risk med swappavtal
Global exponering Value-at-Risk-metoden (relativt VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.

Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till
200 procent. Den förväntade hävstångsnivån är endast en
bedömning och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer.
Den beräkningsmetod för hävstången som används är
summan av de nominella värdena. Den omfattar den
teoretiska exponering som är förbunden med finansiella
derivatinstrument men omfattar inte fondens underliggande
investeringar vilka uppgår till 100 procent av de totala
nettotillgångarna.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc. och
Templeton Asset Management Ltd.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER
COMPANIES FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att uppnå
långsiktig kapitaltillväxt.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
målet primärt genom placeringsinriktningen att investera
i aktier samt i depåbevis i (i) små företag inregistrerade på
tillväxtmarknader, (ii) små företag som bedriver en betydande
del av sin verksamhet på tillväxtmarknader, och (iii) små
företag som har en betydande del av sina ägarintressen
i företag till vilka punkt (i) hänvisar. Beträffande fondens
investeringsmål, är småföretag på tillväxtmarknader sådana
som vanligen vid det inledande köpet har ett börsvärde
inom ramen för företagens börsvärden i MSCI Emerging
Markets Small Cap Index (indexet). Så snart ett värdepapper
kvalificerar sig för ett inledande köp, fortsätter det att vara
kvalificerat för ytterligare köp så länge som fonden äger det.
Som komplement kan fonden även investera i deltagarbevis
och i skuldförbindelser i tillväxtmarknadsländer, vilka kan
vara lågt värderade eller inte värderade alls, och i överlåtbara
värdepapper från emittenter som är belägna i utvecklade
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länder. Fonden kan även investera högst 10 procent av
nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och andra
UCI-fonder.
Fonden kan investera upp till 20 % av nettotillgångarna
i kinesiska A-aktier (genom Shanghai-Hong Kong Stock
Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, genom
kvalificerad utländsk investerares (QFI) portföljer, UCI-fonder
och alla andra tillåtna medel tillgängliga för fonden enligt
gällande lagar och förordningar) samt i kinesiska B-aktier.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring genom att investera i små företag på
tillväxtmarknader
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Motpartsrisk
• Aktierisk
• Risk med gränsmarknader
• Risk med deltagarbevis

och som visar på hållbarhetskriterier som är goda eller under
förbättring, så som definierat av investeringsförvaltarens
bindande ESG-betygsmetod beskriven nedan. Fonden
strävar efter att investera i företag som härleder en betydande
del av sina intäkter eller vinster från tillväxtekonomier, eller
som har en betydande del av sina tillgångar förlagda till
tillväxtekonomier och/eller som är knutna till tillgångar eller
valutor i tillväxtländer.
Att beakta hållbarhet utgör en grundläggande och
nödvändig del i varje företags investeringstes. ESG-faktorer
erbjuder ett hållbarhetsmått och denna bedömning av ett
företag utförs tillsammans med traditionell finansiell och
ekonomisk analys. Fonden utför en noggrann och komplett
ESG-bedömning av varje företag som vilar på tre pelare
och mäter: (i) Anpassning av produkter och/eller tjänster till
positiva miljö- och/eller sociala resultatområden, (ii) Avsiktligen
bevara eller förbättra ESG-avtrycket från företagets operativa
modell, och (iii) Övergångspotential för förbättring genom
investeringsförvaltarens engagemang som aktiva ägare. 100 %
av företagen i vilka fonden investerar genomgår denna ESGbedömning och investeringsförvaltaren tilldelar ett övergripande
egenutvecklat betyg för varje företag innan investering. Fonden
kommer endast investera i företag med ett lägsta betyg på A
som enligt intern ESG-bedömning och utesluta företag med
betyget BBB eller lägre. Med tanke på bottom-up- och den
övertygelsebaserade strategin kommer fonden vanligtvis ha en
högre viktning för företag med betyg på AA eller AAA baserat
på denna bedömning. De tre pelarna i denna ESG-bedömning
beskrivs i detalj nedan tillsammans med de ESG-uteslutningar
som fonden tillämpar och detta rensar investeringsområdet så
att vanligtvis endast cirka 20 procent finns kvar.
• Anpassning – Investeringsförvaltaren är ute efter företag
vars produkter och/eller tjänster bidrar till ett eller flera av
de sex positiva sociala och/eller miljöresultatsområden
kopplande till FN:s SDG.
|

• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med mindre och medelstora företag
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Templeton Asset Management Ltd.
och Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON EMERGING MARKETS
SUSTAINABILITY FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fonden har ett investeringsmål om
kapitalstegring och omfördelning av kapital mot hållbarhet via
investeringar i företag som visar på positiva hållbarhetsbidrag.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
målet genom att primärt investera i en diversifierad portfölj
med aktier i företag som är belägna eller som bedriver sin
huvudsakliga verksamhet i utvecklings- eller tillväxtländer
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De sex positiva resultatmålen är: (i) grundläggande
behov (varor och tjänster kända för att bidra väsentligt till
utveckling), (ii) välmående (förbättrad hälsa, utbildning,
rättvisa och lika möjligheter för alla), (iii) anständigt
arbete (skapande av säkra, socialt inkluderande
arbetsförhållanden för alla), (iv) hälsosamma
ekosystem (bevara ekologiskt sunda landskap och
hav för människor och natur), (v) klimatstabilitet
(lösningar för att tämja jordens temperaturökning) och
(vi) resurssäkerhet (bevarande av naturresurser genom
effektiv och cirkulär användning).

• Avsiktligen – Investeringsförvaltaren kommer bedöma
hur ett företags praxis är avsedd att förbättra och
bevara ESG-avtrycket från dess verksamhetsmodell.
Investeringsförvaltaren utför en väsentlighetsbaserad
ESG-bedömning för att ge ett betyg. Följande är exempel
på ESG-frågor som kan vägas in när ett företag bedöms:
|

Miljööverväganden kan omfatta frågor som resurseffektivitet, hantering av koldioxidutsläpp, avfallsförebyggande och återvinning, föroreningsförebyggande och
-kontroll.

|

Sociala övervägande kan omfatta frågor som arbetsnormer, rättvisa löner och mångfald samt könsbalans,
hälso- och säkerhetspraxis och produktsäkerhet.
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Överväganden beträffande styrning kan omfatta frågor
som lämpliga redovisningsnormer, undvika intressekonflikter, styrelsens effektivitet, kapitalfördelning, aktieägares rättigheter och kvaliteten på informationsupplysning.

• Övergång – Investeringsförvaltaren kommer bedöma
förbättringspotentialen i de två föregående nämnda
pelarna genom sitt engagemang som aktiva ägare. Dessa
kommer vara fokuserade på engagemang med specifika
mål baserat på förbättringens omfattning.
Fonden tillämpar även specifika ESG-uteslutningar
och kommer inte investera i företag som enligt
investeringsförvaltarens analys:
• Upprepningsvis och allvarligt överträder Förenta
Nationernas Global Compact-principerna;
• Tillverkar kärnvapen eller kontroversiella vapen definierade
som antipersonella minor, kemiska och biologiska vapen,
utarmat uran och klusterammunition eller de som tillverkar
komponenter avsedda för sådana vapen. Företag som
härleder mer än 5 procent av sina intäkter från alla andra
vapen kommer också uteslutas;
• Tillverkar tobak eller tobaksprodukter, eller de vars intäkter
härledda från sådana produkter överskrider 5 procent;
• Härleder mer än 5 procent av sina intäkter från kolutvinning
eller okonventionell olja och gasutvinning;
• Härleder mer än 5 procent av sina intäkter från hasardspel
eller vuxenunderhållning;
• Alla företag som är angivna som uteslutna på Norges Bank
Investment Managements (NBIM) uteslutningslista.
För att mäta i vilken mån fondens hållbarhetsmål uppnås,
mäter fonden portföljens exponering mot företag som
bidrar till positiva sociala och/eller miljöresultatsområden
inom grundläggande behov, välmående, anständigt arbete,
hälsosamma ekosystem, klimatstabilitet och resurssäkerhet, och den underliggande exponeringen mot FN:s SDG.
Investeringsförvaltarna kan även göra jämförelser mot dessa
resultat genom lämpliga mått när de finns tillgängliga, såsom
antal personer eller procent av befolkningen som gynnas
av nödvändigheter, central utveckling, levnadsstandard och
jobbskapande såväl som kvantitet eller mått för energibevande, kolminskning och naturresurskvalitet och bevaring.
Som en fundamental bottom up-förvaltning genereras
investeringsanalysen huvudsakligen internt och gynnas av
den centrala rollen för analytiker och portföljförvaltare hos
Franklin Templeton inom ett brett antal globala, regional och
enskilda landsstrategier för att skapa investeringsidéer för
denna strategi. Investeringsförvaltarna strävar efter att inte
endast implementera hållbarhetsteser i analyser, utan även
att upprätthålla dem under portföljsammansättningen och
-underhåll. I detta ingår att arbeta aktivt med investerade
företag för att övervaka och främja ansvarsfull praxis som
stödjer miljö- och sociala resultat. Investeringsförvaltaren
är ute efter företag som är goda förvaltare, eller under
förbättring, i enlighet med aktieägarnas intressen och
investeringsförvaltarens styrningsbedömningar omfattar
regelbunden dialog med företag, övervaka väsentliga ESGfrågor samt fullmaktsrösta.
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Eftersom investeringsmålet mer sannolikt uppnås genom
en placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar,
kan fonden även sträva efter investeringsmöjligheter i andra
typer av värdepapper, som till exempel preferensaktier,
deltagarbevis, värdepapper som är konvertibla till stamaktier,
amerikanska och globala depåbevis samt företags- och
statsobligationer. Fonden kan även investera högst
10 procent av nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och
andra UCI-fonder.
Fonden kan investera upp till 20 % av nettotillgångarna
i kinesiska A-aktier (genom Shanghai-Hong Kong Stock
Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, genom
kvalificerad utländsk investerares (QFI) portföljer, UCI-fonder
och/eller alla andra tillåtna medel tillgängliga för fonden enligt
gällande lagar och förordningar) samt i kinesiska B-aktier.
Fonden kan ytterligare använda finansiella derivatinstrument
i säkringssyfte och/eller för effektiv portföljförvaltning. Dessa
finansiella derivatinstrument kan inkludera, bland annat,
swappar, terminskontrakt (forwards och futures) inklusive de
på aktieindex, såväl som optioner (inklusive warrants).
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade nivån för exponeringen som kan vara föremål
för värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent
av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• investera i en fond som efterlever artikel 9 i SFDR
• för kapitalstegring och omfördelning av kapital mot
hållbarhet via investeringar i företag som visar på positiva
hållbarhetsbidrag.
• att investera på medellång till lång sikt
Taxonomiförordningen I linje med dess ESG-investeringsmetod och mål om hållbara investeringar, avser fonden att
investera i en eller flera investeringar som bidrar till begränsning av och anpassning efter klimatförändringar. Så som
beskrivet i fondens placeringsinriktning bedöms de aktier
fonden innehar avseende deras förmåga att bidra till målen
ovan. Processen och bedömningen utförs på investeringsförvaltarens nivå och bygger på en analys mot EU:s tekniska
screeningkriterier för hållbara ekonomiska aktiviteter och
säkerställer att godtagbara aktiviteter uppfyller kriterierna,
och även att de inte utgör väsentlig skada för de kvarvarande
taxonomimålen samtidigt som efterlevnad av de lägsta sociala skydden säkerställs. Då fonden är inriktad på att investera
på tillväxtmarknader, kommer investeringsteamet, utöver att
använda vanliga ESG-dataleverantörer, att även enligt behov
föra dialog med de företag man investerar i för att erhålla
ESG-relaterad information direkt som en del i åtagandet om
bästa ansträngning för att erhålla källdata för att uppfylla de
tekniska screeningkriterierna.
På datumet för detta prospekt är det emellertid fortfarande
inte möjligt att åta sig att fonden ska vara förenlig med
taxonomiförordningen, då investeringsförvaltaren inte är
i en ställning där den kan specificera den exakta andelen
av fondens underliggande investeringar som beaktar EU:s
kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter,
däribland möjliggörande eller omställande aktiviteter,
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inom betydelsen för taxonomiförordningen. Det förväntas
emellertid att åtminstone en liten andel av investeringarna
kommer vara i miljömässigt hållbara aktiviteter förenliga med
taxonomin (bland annat investeringar i möjliggörande och
omställande aktiviteter).
Investeringsförvaltaren följer och granskar situationen aktivt
och när fler lämpliga, tillräckligt förlitliga och verifierbara
data om fondens investeringar och relevanta tekniska
kriterier blir tillgängliga, sker en ny värdering och detta
prospekt uppdateras därefter för att exakt visa i vilken
utsträckning fondens investeringar är i miljömässigt hållbara
aktiviteter förenliga med taxonomin, däribland andelarna för
investeringar i möjliggörande och omställande aktiviteter som
väljs ut för fonden.
Dessutom i linje med sin ESG-metod kan fonden inneha
hållbara investeringar som förväntas bidra till andra miljömål,
bland annat användning och skydd av vatten- och havsresurser
samt övergången till en cirkulär ekonomi. Det förväntas
att i framtiden kommer de tekniska screeningkriterierna
att fastställas enligt taxonomiförordningen för att fastställa
de villkor enligt vilka en ekonomisk aktivitet kvalificerar sig
som att den bidrar väsentligt till dessa mål. Just nu finns
det inga sådana kriterier tillgängliga, och därför kan dessa
investeringar, även om de kvalificerar sig som ”hållbara
investeringar” enligt SFDR, just nu klassificeras som
miljömässigt hållbara investeringar enligt de nuvarande
villkoren i taxonomiförordningen.
Risköverväganden Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Kinesisk marknadsrisk
• Koncentrationsrisk
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Aktierisk
• Risk med gränsmarknader
• Likviditetsrisk
• Risk med oreglerade marknader
• Risk med deltagarbevis
• Risk med ryska och östeuropeiska marknader
• Risk med värdepappersutlåning
• Hållbarhetsrisk
• Risk med warranter
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Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Templeton Asset Management Ltd.
och Franklin Templeton Investment Management Limited
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON EUROLAND FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
investeringsmålet primärt genom placeringsprincipen att
investera i aktier och skuldförbindelser från alla emittenter i ett
EMU-medlemsland (länder i euroområdet), däribland företag
och regeringar, vare sig de är euronoterade eller noterade
i relevant nationell valuta, och i aktier och skuldförbindelser
noterade i euro från någon annan emittent.
För att uppfylla kraven i en fransk aktiesparplan, Plan
d’Epargne en Actions (PEA), investerar fonden minst
75 procent av nettotillgångarna i aktier emitterade av företag
som har sitt säte i EU.
Eftersom investeringsmålet mer sannolikt uppnås genom en
placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar, kan
fonden sträva efter investeringsmöjligheter i andra typer av
överlåtbara värdepapper, som till exempel preferensaktier
och värdepapper som är konvertibla till stamaktier från
emittenter angivna ovan.
Fonden kan även i mindre omfattning investera i strukturerade
skuldebrev som till exempel aktiekopplade skuldförbindelser.
Fonden kan ytterligare använda finansiella derivatinstrument
i säkringssyfte och för effektiv portföljförvaltning. Dessa
finansiella derivatinstrument kan bland annat omfatta
terminskontrakt (forwards och futures), bland annat på aktier,
aktieindex, räntor och valutor, terminer såväl som optioner
(såsom aktieoptioner och aktieindexoptioner som handlas
på reglerade marknader). Användningen av finansiella
derivatinstrument kan leda till negativ exponering mot en
specifik tillgångsklass, avkastningskurva/löptid eller valuta.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade nivån för exponeringen som kan vara föremål
för värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent
av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring genom att investera i undervärderade aktier
emitterade av EMU-medlemsländer
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
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• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Risk med derivatinstrument
• Aktierisk
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investment
Management Limited
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att erbjuda en
kombination av löpande intäkter och långsiktig värdestegring.

värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• intäkter och värdestegring genom att investera i aktier
i företag belägna i ett europeiskt land
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Risk med derivatinstrument
• Risk med utdelningspolicy
• Aktierisk
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med warranter

Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
investeringsmålet genom att främst investera i aktier och
aktierelaterade värdepapper (inklusive warranter och
konvertibla värdepapper) i företag oavsett börsvärde vilka
har bildats eller bedriver sin huvudsakliga verksamhet i de
europeiska länderna. Fonden strävar särskilt efter intäkter
genom att investera i aktier som investeringsförvaltaren
bedömer ger attraktiv avkastning vid köptillfället och vilka
bedöms ha utsikter för en framtida attraktiv avkastning.

Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

Eftersom investeringsmålen mer sannolikt uppnås
genom en placeringsinriktning som är flexibel och
anpassningsbar, kan fonden även som komplement söka
efter investeringsmöjligheter i aktiekopplade värdepapper
i ovannämnda företag samt i aktier, aktiekopplade och
aktierelaterade värdepapper i företag som inte uppfyller de
krav som anges ovan.

Tillgångsklass Aktiefond

Fonden kan även använda finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument kan vara omsatta
antingen på reglerade marknader eller på OTC-marknader
och kan bland annat omfatta terminer och korsvisa terminer
samt optioner, terminskontrakt inklusive terminer eller
optioner på sådana kontrakt, aktiekopplade skuldförbindelser
samt optioner.
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
franklintempleton.lu

Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investment
Management Limited
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND
Basvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå investeringsmålet genom att främst investera i aktier och aktierelaterade värdepapper (inklusive warranter och konvertibla värdepapper) i företag oavsett börsvärde. Vid urvalet av aktier
använder investeringsförvaltaren en aktiv grundläggande
analysprocess som väljer ut enskilda aktier med individuell
analys i strävan efter att finna enskilda värdepapper som
bedöms ha överlägsna risk-/avkastningsegenskaper.
Fonden investerar främst nettotillgångarna i aktier från
emittenter som bildats eller som bedriver sin huvudsakliga
verksamhet i de europeiska länderna.
Eftersom investeringsmålen mer sannolikt uppnås genom en
placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar, kan
fonden även söka efter investeringsmöjligheter i andra typer
av överlåtbara värdepapper som inte uppfyller de krav som
anges ovan.
Franklin Templeton Investment Funds
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Exponering mot transaktioner med värdepappersutlåning
Den förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål för
transaktioner med värdepappersutlåning uppgår till 5 procent
av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring genom att investera i aktier i företag belägna
i ett europeiskt land
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Aktierisk
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med warranter
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investment
Management Limited
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta Euro (EUR)

av överlåtbara värdepapper som inte uppfyller de krav som
anges ovan.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring genom att investera i aktier i små eller
medelstora företag belägna i ett europeiskt land
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Valutarisk
• Risk med mindre och medelstora företag
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Aktierisk
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med warranter
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investment
Management Limited
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.

TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND

Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
investeringsmålet genom att främst investera i aktier och
aktierelaterade värdepapper (inklusive warranter och
konvertibla värdepapper) i små och medelstora europeiska
företag. Vid urvalet av aktier använder investeringsförvaltaren
en aktiv grundläggande analysprocess som väljer ut
enskilda aktier med individuell analys i strävan efter att
finna enskilda värdepapper som bedöms ha överlägsna
risk-/avkastningsegenskaper.

Basvaluta US-dollar (USD)

Fonden investerar främst nettotillgångarna i värdepapper
från emittenter som bildats eller bedriver sin huvudsakliga
verksamhet i de europeiska länderna och som har ett
börsvärde över 100 miljoner euro och under 8 miljarder euro
eller motsvarande i lokala valutor vid tidpunkten för köpet.
Eftersom investeringsmålen mer sannolikt uppnås genom en
placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar, kan
fonden även söka efter investeringsmöjligheter i andra typer
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Tillgångsklass Aktiefond
Investeringsmål Fondens huvudsakliga investeringsmål är
att ge långsiktig värdetillväxt.
Placeringsinriktning Fonden investerar främst i aktier
i företag (i) som bildats i gränsmarknadsländer, eller (ii) vilka
bedriver sin huvudsakliga verksamhet i gränsmarknadsländer
i hela börsvärdesspektrat. Gränsmarknadsländer är
mindre, inte lika utvecklade och i mindre grad tillgängliga
än tillväxtmarknadsländer, men med ”investerbara”
aktiemarknader och omfattar de som definierats som
gränsmarknader av Internationella finansieringsbolaget samt
vilka ingår i gränsmarknadsrelaterade index (inklusive men
inte begränsat till: MSCI Frontier Emerging Markets Select
Countries Capped Index, Merrill Lynch Frontier Index, S&P
Frontier Broad Market Index), till exempel Bahrain, Bulgarien,
Egypten, Kazakstan, Nigeria, Pakistan, Qatar, Vietnam etc.
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Eftersom investeringsmålet mer sannolikt uppnås genom
en placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar,
kan fonden även investera i deltagarbevis och andra typer
av överlåtbara värdepapper, inklusive aktier, aktierelaterade
och räntebärande värdepapper från emittenter över hela
världen samt i finansiella derivatinstrument i säkringssyfte
och för effektiv portföljförvaltning. Dessa finansiella
derivatinstrument kan bland annat omfatta terminer och
finansiella terminskontrakt eller optioner på sådana kontrakt,
aktierelaterade skuldförbindelser som handlas antingen på
en reglerad marknad eller på en OTC-marknad.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring genom att investera i aktier i företag belägna
i länder som definierats som gränsmarknader
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisk
• Valutarisk
• Risk med gränsmarknader
• Likviditetsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden.
• Risk med säkring av klass
• Motpartsrisk
• Risk med derivatinstrument
• Aktierisk
• Risk med deltagarbevis
• Risk med värdepappersutlåning
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited

Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå målet
genom att främst investera i aktier och statsobligationer
emitterade av juridiska personer världen runt, inklusive
tillväxtmarknader.
Investeringsförvaltaren förväntar sig att större delen av fondens
portfölj vanligen är investerad i aktier eller aktiekopplade
värdepapper, inklusive skuldförbindelser eller preferensaktier
konvertibla eller utbytbara till aktier, främst utvalda på
basis av värdepapperens värdestegringspotential. Fonden
strävar efter intäkter genom att investera i skuldförbindelser
med fast eller rörlig ränta (inklusive upp till 5 procent av
fondens nettotillgångar i värdepapper med mindre god
kreditvärdighet) och i skuldförbindelser emitterade av stater
och statsrelaterade emittenter eller företag över hela världen.
Fonden kan även köpa skuldförbindelser emitterade av
överstatliga juridiska personer som bildats eller understöds av
ett flertal nationella regeringar, som till exempel Världsbanken
eller Europeiska investeringsbanken. Fonden kan investera
mindre än 30 procent av sina nettotillgångar på det kinesiska
fastlandet via Bond Connect eller direkt (även kallat direkt
i CIBM). Fonden kan köpa aktier, räntebärande värdepapper
och skuldförbindelser. Oavsett ovanstående kommer aldrig
investeringsförvaltaren att investera mer än 40 procent av
fondens nettotillgångar i räntebärande värdepapper.
Fonden kan även använda finansiella derivatinstrument
i säkringssyfte och för effektiv portföljförvaltning. Dessa
finansiella derivatinstrument kan handlas antingen på (i)
reglerade marknader, som till exempel terminskontrakt
(inklusive terminskontrakt på statspapper), samt optioner
eller (ii) på OTC-marknader, som till exempel valutor,
valutakursrelaterade och ränterelaterade swappar
och terminer.
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:

Investeringsförvaltaren har, under eget ansvar, helt eller delvis
delegerat det dagliga ansvaret för investeringsförvaltningen
och investeringsrådgivningstjänster för vissa eller alla
tillgångar i fonden till Franklin Templeton Investments (ME)
Limited, som fungerar som underförvaltare.

• värdestegring och intäkter genom tillgång till en portfölj
med både aktier och räntebärande värdepapper via en
enda fond

Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

• Kreditrisk

TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND
Tillgångsklass Blandfond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att sträva efter
värdestegring och löpande intäkter, i enlighet med en försiktig
investeringsförvaltning.
franklintempleton.lu

• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Risk med räntebärande värdepapper
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
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• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Risk med derivatinstrument
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med tillväxtmarknader
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Placeringsinriktning Templeton Investment Counsel, LLC och
Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens huvudsakliga investeringsmål
är att, i enlighet med en försiktig investeringsförvaltning,
maximera totalavkastningen som består av en kombination
av ränta, värdestegring och valutavinster.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
målet genom att främst investera i en portfölj bestående
av skuldförbindelser med fast eller rörlig ränta (inklusive
värdepapper med mindre god kreditvärdering) och
skuldförbindelser emitterade av stater och statsrelaterade
emittenter världen runt. Fonden kan även, i enlighet med
investeringsbegränsningarna, investera i skuldförbindelser
(inklusive värdepapper med mindre god kreditvärdighet)
emitterade av företag. Fonden kan även köpa
skuldförbindelser emitterade av överstatliga juridiska
personer som bildats eller understöds av ett flertal nationella
regeringar, som till exempel Världsbanken eller Europeiska
investeringsbanken. Fonden kan investera upp till 30 procent
av sina nettotillgångar på det kinesiska fastlandet via Bond
Connect eller direkt (även kallat direkt i CIBM).
Fonden tillämpar en egenutvecklad betygsmetod för miljö,
sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) för att bedöma varje
land som emitterar statsobligationer som är befintliga eller
potentiella investeringar för fonden. Investeringsförvaltarens
metod fångar inte endast upp landets nuvarande ESG-betyg
baserat på ett antal underkategorier, utan desto viktigare,
eventuell förväntad förbättring eller försämring av landets
ESG-praxis. Investeringsförvaltaren anser att detta tvåfaldiga
test bäst representerar ett lands investeringsvärdighet och
även främjar ESG genom att investera i företag som förväntas
förbättra sig ur ett ESG-perspektiv.
ESG-metoden tillämpas för 100 procent av emittenterna
av statsobligationer som finns i fondens portfölj och är
bindande för portföljsammansättningen. Som ett inledande
steg i investeringsförvaltarens metod utvärderar den länder
som emitterar statsobligationer som kan vara potentiella
investeringar för fonden (”fondens investeringsområde”).
Varje land i fondens investeringsområde får ett betyg
på en skala mellan 0–100 (där 100 är det högsta) i olika
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ESG-underkategorier som investeringsförvaltaren har
fastställt som kategorier med en väsentlig inverkan på
makroekonomiska förhållanden.
Inom ESG-underkategorierna tar metoden hjälp av
grundläggande betyg från ett antal erkända indexleverantörer.
Investeringsförvaltaren kommer därefter använda interna
egenutvecklade analyser som ett framåtblickande
komplement till dessa grundläggande nuvarande betyg.
Syftet är att bedöma huruvida investeringsförvaltaren
förväntar sig att länder kommer förbättras eller försämras
inom varje underkategori.
Som en del av analysprocessen betonas prognosticerade
betyg om hur förhållanden kommer förändras på medellång
sikt. Det ges preferens till länder med högre ESG-poäng
eller med en prognos på neutral till förbättrad ESG-poäng.
Det viktade genomsnittliga grundläggande ESG-betyget för
fondens portfölj är högre än det genomsnittliga grundläggande
ESG-betyget för dess investeringsområde.
Investeringsförvaltaren övervakar länder som (i) är under
lägsta ESG-tröskelvärdet (den lägsta 20 procenten av länder
med ESG-betyg) (ii) visar på väsentligt sjunkande betyg
med avsikten att utvärdera potentiell desinvestering av
statsobligationer emitterade av länder som inte visar någon
förbättring över tid. När arrangemanget för en befintlig position
inte är genomförbar på grund av rättsliga eller regelmässiga
begränsningar eller exceptionella marknadsförhållanden, då
kommer investeringsteamet att sträva efter att minska positionen
så snart som praktiskt möjligt eller rättsligt tillåtet, alltefter
omständigheterna. Länder som är föremål för internationella
ekonomiska sanktioner, däribland sanktioner från Förenta
nationerna, Europeiska unionen eller United States Office of
Foreign Assets Control, är uteslutna från investeringsområdet.
Länderna i fondens investeringsområde, ESG-underkategorier, viktningar för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning
samt globala referensindex som används för betygsättning
ses över minst två gånger per år och kan förändras med
tiden.
Fonden kan även använda finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument kan handlas antingen
på reglerade marknader eller på OTC-marknader, och kan
bland annat omfatta swappar (som till exempel kreditswappar
eller totalavkastningsswappar på räntebärande instrument),
valutaterminer och korsvisa valutaterminer, terminskontrakt
(inklusive sådana på statligt emitterade värdepapper),
samt optioner. ESG-metoden tillämpas på det nominella
värdet för derivat som används för långa positioner i räntor,
valutor eller kreditexponeringar. Användningen av finansiella
derivatinstrument kan leda till negativ exponering mot en
specifik avkastningskurva/löptid, valuta eller kredit. Fonden
kan även investera i värdepapper eller strukturerade
produkter (som exempelvis kreditlänkade värdepapper) där
värdepapperet är knutet till eller härleder sitt värde från ett
annat värdepapper eller är kopplat till tillgångar eller valutor
i ett annat land. Fonden kan inneha högst 10 procent av
nettotillgångarna i nödlidande värdepapper. Fonden kan köpa
räntebärande värdepapper och skuldförbindelser noterade
i alla valutor, däribland konvertibla obligationer, samt inneha
värdepapper i den utsträckning som sådana värdepapper är
resultatet av en konvertering eller utbyte av en preferensaktie
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eller en skuldförbindelse. Fonden kan även investera högst
10 procent av nettotillgångarna i andelar i fondföretag
och andra företag för kollektiva investeringar i uteslutande
syfte för kontanthantering. ESG-metoden tillämpas inte för
fondföretag/UCI företag för kollektiva investeringar som
används i kontanthanteringssyften. Den del av portföljen som
inte är noterad i euro kan säkras mot euron. Under normala
marknadsförhållanden strävar fonden efter att bibehålla en
nettoexponering på minst 85 procent mot euron.
Fondens namn återspeglar fondens basvaluta som är euro,
och implicerar inte nödvändigtvis att en viss proportion av
fondens nettoinvesterade tillgångar är noterade i euro.

• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Hållbarhetsrisk
• Risk med swappavtal
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.

Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.

Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND

• investera i en fond som efterlever artikel 8 i SFDR
• att maximera totalavkastningen från investeringen
som består av en kombination av ränta, värdestegring
och valutavinster
• att investera på medellång till lång sikt.
Taxonomiförordningen I överensstämmelse med sin ESGmetod, främjar fonden miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsegenskaper. Även om fonden inte åtar sig att göra
investeringar i aktiviteter som är förenliga med taxonomin,
miljömässigt hållbara och som bidrar till att nå mål om att
begränsa samt anpassa efter klimatförändringar, kan det inte
uteslutas att fondens underliggande investeringar kan tillfälligt
omfatta investeringar som strävar efter en positiv inverkan på
miljön via sitt fokus på mål om att begränsa samt anpassa
efter klimatförändringar och de kan, men måste inte, vara
förenliga med taxonomin. Investerare bör notera att principen
”gör inte väsentlig skada” enligt taxonomiförordningen tillämpas endast för de av fondens underliggande investeringar
som beaktar EU-kriterier för miljömässigt hållbara aktiviteter.
Fondens underliggande investeringar som inte är i aktiviteter
förenliga med taxonomin och miljömässigt hållbara, beaktar
inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara aktiviteter enligt
taxonomiförordningen.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
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Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens huvudsakliga investeringsmål
är att, i enlighet med en försiktig investeringsförvaltning,
maximera totalavkastningen som består av en kombination
av ränta, värdestegring och valutavinster.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
målet genom att främst investera i en portfölj bestående
av skuldförbindelser med fast eller rörlig ränta (inklusive
värdepapper med mindre god kreditvärdering) och
skuldförbindelser emitterade av stater och statsrelaterade
emittenter världen runt. Fonden kan även, i enlighet med
investeringsbegränsningarna, investera i skuldförbindelser
(inklusive värdepapper med mindre god kreditvärdighet)
emitterade av företag. Fonden kan även köpa skuldförbindelser
emitterade av överstatliga juridiska personer som bildats eller
understöds av ett flertal nationella regeringar, som till exempel
Världsbanken eller Europeiska investeringsbanken. Fonden
kan investera mindre än 30 procent av sina nettotillgångar på
det kinesiska fastlandet via Bond Connect eller direkt (även
kallat direkt i CIBM).
Fonden tillämpar en egenutvecklad betygsmetod för miljö,
sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) för att bedöma varje
land som emitterar statsobligationer som är befintliga eller
potentiella investeringar för fonden. Investeringsförvaltarens
metod fångar inte endast upp landets nuvarande ESG-betyg
baserat på ett antal underkategorier, utan desto viktigare,
eventuell förväntad förbättring eller försämring av landets
ESG-praxis. Investeringsförvaltaren anser att detta tvåfaldiga
test bäst representerar ett lands investeringsvärdighet och
även främjar ESG genom att investera i företag som förväntas
förbättra sig ur ett ESG-perspektiv.
ESG-metoden tillämpas för 100 procent av emittenterna
av statsobligationer som finns i fondens portfölj och är
bindande för portföljsammansättningen. Som ett inledande
steg i investeringsförvaltarens metod utvärderar den länder
som emitterar statsobligationer som kan vara potentiella
investeringar för fonden (”fondens investeringsområde”).
Varje land i fondens investeringsområde får ett betyg
på en skala mellan 0–100 (där 100 är det högsta) i olika
ESG-underkategorier som investeringsförvaltaren har
Franklin Templeton Investment Funds

95

fastställt som kategorier med en väsentlig inverkan på
makroekonomiska förhållanden.
Inom ESG-underkategorierna tar metoden hjälp av
grundläggande betyg från ett antal erkända indexleverantörer.
Investeringsförvaltaren kommer därefter använda interna
egenutvecklade analyser som ett framåtblickande
komplement till dessa grundläggande nuvarande betyg.
Syftet är att bedöma huruvida investeringsförvaltaren
förväntar sig att länder kommer förbättras eller försämras
inom varje underkategori.
Som en del av analysprocessen betonas prognosticerade
betyg om hur förhållanden kommer förändras på medellång
sikt. Det ges preferens till länder med högre ESG-poäng
eller med en prognos på neutral till förbättrad ESG-poäng.
Det viktade genomsnittliga grundläggande ESG-betyget för
fondens portfölj är högre än det genomsnittliga grundläggande
ESG-betyget för dess investeringsområde.
Investeringsförvaltaren övervakar länder som (i) är under
lägsta ESG-tröskelvärdet (den lägsta 20 procenten av länder
med ESG-betyg) (ii) visar på väsentligt sjunkande betyg
med avsikten att utvärdera potentiell desinvestering av
statsobligationer emitterade av länder som inte visar någon
förbättring över tid. När arrangemanget för en befintlig position
inte är genomförbar på grund av rättsliga eller regelmässiga
begränsningar eller exceptionella marknadsförhållanden,
då kommer investeringsteamet att sträva efter att minska
positionen så snart som praktiskt möjligt eller rättsligt tillåtet,
alltefter omständigheterna. Länder som är föremål för
internationella ekonomiska sanktioner, däribland sanktioner
från Förenta nationerna, Europeiska unionen eller United
States Office of Foreign Assets Control, är uteslutna
från investeringsområdet.
Länderna i fondens investeringsområde, ESG-underkategorier,
viktningar för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning samt
globala referensindex som används för betygsättning ses över
minst två gånger per år och kan förändras med tiden.
Fonden kan även använda finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument kan handlas antingen på
reglerade marknader eller på OTC-marknader, och kan bland
annat omfatta swappar (som till exempel ränteswappar,
kreditswappar eller totalavkastningsswappar på räntebärande
instrument), valutaterminer och korsvisa valutaterminer,
terminskontrakt (inklusive sådana på statligt emitterade
värdepapper), samt optioner. ESG-metoden tillämpas på det
nominella värdet för derivat som används för långa positioner
i räntor, valutor eller kreditexponeringar. Användningen av
finansiella derivatinstrument kan leda till negativ exponering
mot en specifik avkastningskurva/löptid, valuta eller kredit.
Fonden kan även investera i värdepapper eller strukturerade
produkter (som exempelvis kreditlänkade värdepapper,
inteckningssäkrade och tillgångssäkrade värdepapper) där
värdepapperet är knutet till eller härleder sitt värde från ett
annat värdepapper eller är kopplat till tillgångar eller valutor
i ett annat land. Fonden kan inneha högst 10 procent av
nettotillgångarna i nödlidande värdepapper. Fonden kan
köpa räntebärande värdepapper och skuldförbindelser
noterade i alla valutor, däribland konvertibla obligationer,
samt inneha värdepapper i den utsträckning som sådana
värdepapper är resultatet av en konvertering eller utbyte
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av en preferensaktie eller en skuldförbindelse. Fonden
kan även investera högst 10 procent av nettotillgångarna
i andelar i fondföretag och andra företag för kollektiva
investeringar. ESG-metoden tillämpas inte för fondföretag/
företag för kollektiva investeringar som används
i kontanthanteringssyften.
Fonden kan investera högst 25 procent av nettotillgångarna
i skuldförbindelser som emitterats eller garanteras av en
enda statlig emittent (däribland dess regering, offentliga
eller lokala myndigheter) med sämre kreditvärdering vid
tidpunkten för köpet.
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 3 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 5 procent.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• investera i en fond som efterlever artikel 8 i SFDR
• att maximera totalavkastningen från investeringen som
består av en kombination av ränta, värdestegring och
valutavinster
• att investera på medellång till lång sikt.
Taxonomiförordningen I överensstämmelse med sin
ESG-metod, främjar fonden miljömässiga, sociala och
bolagsstyrningsegenskaper. Även om fonden inte åtar sig
att göra investeringar i aktiviteter som är förenliga med
taxonomin, miljömässigt hållbara och som bidrar till att nå mål
om att begränsa samt anpassa efter klimatförändringar, kan
det inte uteslutas att fondens underliggande investeringar
kan tillfälligt omfatta investeringar som strävar efter en positiv
inverkan på miljön via sitt fokus på mål om att begränsa
samt anpassa efter klimatförändringar och de kan, men
måste inte, vara förenliga med taxonomin. Investerare
bör notera att principen ”gör inte väsentlig skada” enligt
taxonomiförordningen tillämpas endast för de av fondens
underliggande investeringar som beaktar EU-kriterier för
miljömässigt hållbara aktiviteter. Fondens underliggande
investeringar som inte är i aktiviteter förenliga med taxonomin
och miljömässigt hållbara, beaktar inte EU-kriterierna för
miljömässigt hållbara aktiviteter enligt taxonomiförordningen.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med tillväxtmarknader
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• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Hållbarhetsrisk
• Risk med swappavtal
Global exponering Value-at-Risk-metoden (relativt VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.
Referensnormen för relativt VaR är en blandad referensnorm
som består av J.P. Morgan Government Bond Index Broad
(JGBI Broad) (50 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond
Index Global (EMBIG) (25 %) och J.P. Morgan Government
Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (25 %).
Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till
200 procent. Den förväntade hävstångsnivån är endast en
bedömning och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer.
Den beräkningsmetod för hävstången som används är
summan av de nominella värdena. Den omfattar den
teoretiska exponering som är förbunden med finansiella
derivatinstrument men omfattar inte fondens underliggande
investeringar vilka uppgår till 100 procent av de totala
nettotillgångarna.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att bidra till
begränsning av klimatförändringar och anpassning, så som
det betraktas i Parisavtalet om klimatförändringar, samtidigt
som man strävar efter kapitalstegring.
Föreslaget jämförelseindex/alternativa instrument
Fondens föreslagna jämförelseindex för att mäta
investeringsmålet om hållbarhet är MSCI ACWI Climate
Change Index, som strävar efter en koldioxidintensitet som
är minst 30 procent lägre än det breda marknadsindexet och
integrerar en årlig utfasning på minst 7 procent i genomsnitt
samt kurvan som krävs för att begränsa global uppvärmning
på högst 1,5 grader enligt den mellanstatliga panelen för
klimatförändringar. I syfte att efterleva EU:s förordning om
klimatomställning tillämpar jämförelseindexet uteslutningar
och justerade viktningar för det breda överordnade
marknadsindexet MSCI All Country World Index. I syfte
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att uppnå de långsiktiga globala uppvärmningsmålen
i Parisavtalet om klimatet, strävar fonden efter utfasning
genom att främst investera i lösningar för att minska
växthusgasutsläppen och därefter genom investeringar
i företag som åtar sig att jämställa sin egen kurva mot
utfasning av koldioxid med målet på 1,5 grader.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå målet
genom att främst investera i aktier i globala företag som
erbjuder lösningar för att begränsa och/eller anpassa sig
efter klimatförändringsrisker eller som är på väg att göra
sin verksamhet mer motståndskraftig mot långsiktiga risker
som medföljer klimatförändring och resursutarmning. Enligt
vår syn är sådana företag bättre förberedda finansiellt
och konkurrensmässigt för en omställning till en ekonomi
med låga koldioxidutsläpp och mer begränsade resurser.
Investeringsförvaltaren använder djupgående analys för att
välja ut aktier som den anser är undervärderade baserat
på sådana faktorer som förväntade långsiktiga vinster och
värdet på företagstillgångar.
Fonden strävar efter att uppnå målet om begränsning av
klimatförändring och anpassning genom att investera i företag
som minskar utsläppen, förbättrar resurseffektiviteten och
begränsar de fysiska konsekvenserna med klimatförändring så
att fondportföljens koldioxidavtryck är i linje med Parisavtalet
om klimatet antaget i december 2015. Företag som gynnas
finansiellt och konkurrensmässigt av övergången till en global
koldioxidsnål ekonomi kan delas in i tre breda kategorier:
− Lösningsleverantörer: (>50 % av fondens nettotillgångar) företag som härleder mer än 50 procent av sina
intäkter (eller alternativa mått såsom tillgångar) från
produkter och tjänster som direkt eller indirekt minskar
globala utsläpp, förbättrar resurseffektiviteten, och/eller
skyddar mot fysiska förändringar från klimatförändringar.
Lösningsaktiviteterna som vanligtvis knyts till ett av
följande teman: Förnybar energi, energieffektivitet, vatten- och avfallshantering, hållbar transport och hållbart
skogs- och jordbruk. Faktorer som driver aktieurvalet
omfattar investeringsförvaltarens syn på procentandel
av intäkter och vinster från lösningar, ett företags nettoinverkan på utsläppen av växthusgaser och resursförbrukning samt dess styrning av möjligheter som uppstår
genom omställningen till låga koldioxidutsläpp.
− Företag under omställning: (<50 % av fondens
nettotillgångar) företag som har måttliga till höga utsläpp
eller resursintensitet och som gör branschledande
ansträngningar för att minska dem. Sådana företag
kommer ha en prognostiserad koldioxidsintensitet
under genomsnittet tack vare tidigare minskningar av
växthusgasutsläpp och kvantitativa minskningsmål,
eller så kommer de ha lösningsintäkter som är över det
genomsnittligt prognostiserade. Faktorer som driver
värdepappersurvalet omfattar investeringsförvaltarens
syn på ett företags förmåga att uppnå koldioxids- och
resursintensitet i linje med de långsiktiga globala
uppvärmningsmålen i Parisavtalet om klimatet,
kvaliteten på upplysningar om växthusgasutsläpp,
exponering mot minskad klimatpåverkan och
anpassningslösningar samt företags styrning av risker
och möjligheter som uppstår genom övergången till en
koldioxidsnål ekonomi.
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− Motståndskraftiga företag: (<50 % av fondens
nettotillgångar) företag som redan har relativt låg
koldioxid och resursintensitet. Sådana företag kommer
ha koldioxid eller resursintensitet som ligger på den
undre halvan av det breda globala investeringsområdet.
Faktorer som driver värdepappersurvalet är samma
som för företag under omställning.
För att mäta i vilken mån fondens hållbarhetsmål uppnås,
mäter fonden exponeringen mot minskad klimatpåverkan och
leverantörer av anpassningslösningar, andelen av portföljen
med en ökning av lösningsintäkter och som rapporterar
koldioxid som undvikits, skapande av förnybar energi,
procenten av företag med kvantitativa mål för minskande
av växthusgasutsläpp samt det viktade genomsnittliga
minskningsmålet, portföljens koldioxidavtryckskurva,
exponering mot fossila bränslen, exponering mot företag
med produkter och verksamheter med höga koldioxidutsläpp
och andelen av portföljen med ett koldioxidavtryck
under förbättring.
Fonden strävar efter att investera i företag som är goda
förvaltare av sin inverkan på social och miljöutveckling.
ESG-frågor (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) vägs in
tillsammans med traditionella finansiella mått för att identifiera ansvarsfulla och goda förvaltare av kapital och erbjuda
en mer omfattande syn på det långsiktiga värdet, risker och
hållbar avkastningspotential för en investering. De interna
ramarna för ESG-bedömning som tillämpas för alla företag får
hjälp av flera olika leverantörer av ESG-analyser och -data,
bland annat Carbon Disclosure Project (CDP), MSCI och
Sustainalytics. ESG-frågor som utvärderas omfattar frågor
som 1) Miljömässiga – hur ett företag hanterar sin inverkan
på miljön (energianvändning, klimatförändring, avfall, förorening, bevarande av naturresurser), 2) Sociala – hur ett företag
hanterar sina relationer med anställda, leverantörer, kunder
och samhällen där det bedriver verksamhet (mänskliga rättigheter, arbetsrätt, medarbetarengagemang, samhällsrelationer, dataskydd och -integritet, kön och mångfald) samt
3) Bolagsstyrning – hur ett företags översikt är strukturerad
för att säkerställa ansvarsfull och effektiv ledning (företagets
ledarskap, graden för oberoende styrelseledamöter, chefers
löner, oberoende granskningar och interna kontroller, aktieägarrättigheter). Investeringsförvaltarens ESG-metod omfattar
även regelbunden dialog med företag, övervaka väsentliga
ESG-frågor och fullmaktsrösta.
Fonden investerar inte i producenter av fossila bränslen,
tillverkare av kontroversiella vapen (dvs. antipersonella
minor, kärnvapen, kemiska och biologiska vapen och
klusterammunition) och företag vars intäkter till 5 procent
eller mer genereras från tobak eller kontroversiella
vapen eller kärnkraftsproduktion. Fonden kommer inte
investera i företag som överträder Förenta Nationernas
Global Compact-principer, internationella normer
gällande mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter,
miljöstandarder och stadgar om korruptionsbekämpning
enligt investeringsförvaltarens analys.
Eftersom investeringsmålet mer sannolikt uppnås genom en
placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar, kan
fonden även försöka finna investeringsmöjligheter i andra
typer av värdepapper som till exempel preferensaktier, värdepapper som är konvertibla till stamaktier och räntebärande
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instrument. Fonden kan vidare investera i tidsbunden inlåning, likvida medel och penningmarknadsinstrument. Fonden
kan även investera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i
andelar i fondföretag, börshandlade fonder och andra företag
för kollektiva investeringar.
Fonden kan ytterligare använda finansiella derivatinstrument
i säkringssyfte och för effektiv portföljförvaltning. Dessa
finansiella derivatinstrument kan inkludera, bland annat,
swappar, valutaterminer, terminskontrakt (bland annat
på aktier, aktieindex, räntor och valutor), aktie- och
aktieindexoptioner, aktierelaterade skuldförbindelser samt
optioner (inklusive täckta köpoptioner och warranter).
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade nivån för exponeringen som kan vara föremål
för värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent
av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• investera i en fond som efterlever artikel 9 i SFDR
• investera i aktier i globala företag som erbjuder
lösningar för att begränsa och/eller anpassa sig efter
klimatförändringsrisk, samtidigt som man strävar efter
kapitalstegring
• att investera på medellång till lång sikt.
Taxonomiförordningen I linje med dess ESG-metod och
mål om hållbara investeringar, avser fonden att investera
i en eller flera investeringar som bidrar till begränsning av
och anpassning efter klimatförändringar. Så som beskrivet
i fondens placeringsinriktning bedöms de aktier fonden innehar
avseende om de bidrar till lösningar på klimatförändringar.
Denna bedömning utförs på investeringsförvaltarens nivå
med uppgifter från företag för att bedöma varje företag
avseende potentiella godtagbara aktiviteter samt tillämpar de
tekniska bedömningsstegen för ”väsentligt bidrag” och ”gör
inte väsentlig skada” samt ”lägsta sociala skydd”. För att ta itu
med brister i uppgifterna kompletterar investeringsförvaltarna
denna bedömning med följande:
• Utvärdera ”gör inte väsentlig skada” med tillgängliga data
från utvalda ESG-dataleverantörer.
• Använda tillgängliga analyser från utvalda ESG-dataleverantörer för att bidra till att utvärdera efterlevnad av FN:s
Global Compact samt efterlevnad av mänskliga och arbetsrättigheter som omfattas av ”lägsta sociala skydd”.
• När det inte finns tillgängliga data från ESG-dataleverantörer
i linje med investeringsförvaltarens åtagande om bästa
ansträngningar, kommer man eftersträva att föra dialog
med företag för att behandla bristen på uppgifter som
behövs för att bedöma förenlighet.
På datumet för detta prospekt är det emellertid fortfarande
inte möjligt att åta sig att fonden ska vara förenlig med
taxonomiförordningen, då investeringsförvaltaren inte är
i en ställning där den kan specificera den exakta andelen
av fondens underliggande investeringar som beaktar EU:s
kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter,
däribland möjliggörande eller omställande aktiviteter,
inom betydelsen för taxonomiförordningen. Det förväntas
franklintempleton.lu

emellertid att åtminstone en liten andel av investeringarna
kommer vara i miljömässigt hållbara aktiviteter förenliga med
taxonomin (bland annat investeringar i möjliggörande och
omställande aktiviteter).
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Investeringsförvaltaren följer och granskar situationen
aktivt och när lämpliga, tillräckligt förlitliga och verifierbara
data om fondens investeringar och relevanta tekniska
kriterier blir tillgängliga, sker en ny värdering och detta
prospekt uppdateras därefter för att exakt visa i vilken
utsträckning fondens investeringar är i miljömässigt hållbara
aktiviteter förenliga med taxonomin, däribland andelarna för
investeringar i möjliggörande och omställande aktiviteter som
väljs ut för fonden.

Investeringsmål Fondens investeringsmål är att erbjuda en
kombination av löpande intäkter och långsiktig värdestegring.

Dessutom i linje med sin ESG-metod kan fonden inneha
hållbara investeringar som förväntas bidra till andra miljömål,
bland annat användning och skydd av vatten- och havsresurser
samt övergången till en cirkulär ekonomi. Det förväntas
att i framtiden kommer de tekniska screeningkriterierna
att fastställas enligt taxonomiförordningen för att fastställa
de villkor enligt vilka en ekonomisk aktivitet kvalificerar sig
som att den bidrar väsentligt till dessa mål. Just nu finns
det inga sådana kriterier tillgängliga, och därför kan dessa
investeringar, även om de kvalificerar sig som ”hållbara
investeringar” enligt SFDR, just nu klassificeras som
miljömässigt hållbara investeringar enligt de nuvarande
villkoren i taxonomiförordningen.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Valutarisk
• Marknadsrisk
• Hållbarhetsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Risk med derivatinstrument
• Risk med tillväxtmarknader
• Aktierisk
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Templeton Investment
Management Limited
Investeringsförvaltaren har, under eget ansvar, helt eller delvis
delegerat det dagliga ansvaret för investeringsförvaltningen
och investeringsrådgivningstjänster för vissa eller alla
tillgångar i fonden till Franklin Templeton Investments Corp.
och Templeton Global Advisors Limited som agerar som
extern förvaltare.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.
franklintempleton.lu

Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)

Placeringsinriktning Under normala marknadsvillkor
investerar fonden i en spridd portfölj bestående av aktier
över hela världen. Fonden strävar efter intäkter genom att
investera i de aktier som investeringsförvaltaren bedömer
ger attraktiv avkastning. Investeringsförvaltaren strävar efter
värdestegring genom att försöka finna undervärderade eller
missgynnade värdepapper som ger intäkter eller möjligheter
till framtida värdestegring. Värdestegring eftersträvas genom
att investera i aktier i företag i olika branscher över hela
världen, inklusive tillväxtmarknader.
Eftersom investeringsmålet mer sannolikt uppnås genom
en placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar,
kan fonden även sträva efter investeringsmöjligheter
i andra typer av överlåtbara värdepapper, som till exempel
skuldförbindelser och räntebärande värdepapper.
Fonden kan vidare använda finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte. Dessa
finansiella derivatinstrument kan handlas antingen på reglerade
marknader eller på OTC-marknader, och kan bland annat
omfatta swappar (som till exempel kreditswappar eller totalavkastningsswappar på aktieindex), terminer och korsvisa terminer, terminskontrakt (inklusive terminer på aktier, aktieindex,
räntor, valutor och på statligt emitterade värdepapper), samt
optioner (inklusive täckta köpoptioner). Fonden kan även köpa
deltagarbevis, eller aktiekopplade skuldebrev där värdepapperet
är knutet till eller härleder sitt värde från ett annat värdepapper
eller är kopplat till tillgångar eller valutor i ett annat land.
Investeringsförvaltaren kan skaffa sig ett tillfälligt defensivt
kontantinnehav vid bedömningen att de värdepappersmarknader eller länder där fonden investerar erfar omåttlig volatilitet eller långvariga tillbakagångar eller andra negativa
omständigheter.
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring och löpande intäkter från aktieinvesteringar
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Franklin Templeton Investment Funds
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Andra risker som kan vara relevanta för fonden:

• att investera på medellång till lång sikt.

• Kinesisk marknadsrisk

Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:

• Motpartsrisk

• Risk med tillväxtmarknader

• Risk med derivatinstrument

• Valutarisk

• Risk med utdelningspolicy

• Marknadsrisk

• Risk med tillväxtmarknader

Andra risker som kan vara relevanta för fonden:

• Aktierisk

• Kinesisk marknadsrisk

• Likviditetsrisk

• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper

• Risk med deltagarbevis

• Motpartsrisk

• Risk med värdepappersutlåning

• Aktierisk

• Risk med strukturerade skuldförbindelser

• Likviditetsrisk

• Risk med swappavtal

• Risk med värdepappersutlåning

Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

Investeringsförvaltare Templeton Investment Counsel, LLC

Investeringsförvaltare Templeton Global Advisors Limited

Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON GLOBAL FUND

TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND

Tillgångsklass Aktiefond

Tillgångsklass Räntebärande fond

Basvaluta US-dollar (USD)

Basvaluta US-dollar (USD)

Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.

Investeringsmål Fondens huvudsakliga investeringsmål är
att uppnå höga löpande intäkter. Fondens sekundära mål
är att sträva efter värdestegring, men endast när en sådan
strävan följer det huvudsakliga investeringsmålet.

Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå målet
genom att investera i aktier i företag världen runt, inklusive
tillväxtmarknader. Fonden investerar främst i stamaktier.
Eftersom investeringsmålet mer sannolikt uppnås genom en
placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar, kan
fonden även försöka finna investeringsmöjligheter i andra
typer av värdepapper som till exempel preferensaktier,
värdepapper som är konvertibla till stamaktier och
räntebärande instrument, vilka är noterade i US-dollar och
i andra valutor.
Fonden kan vidare använda finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument kan bland annat omfatta
terminskontrakt (bland annat terminer på aktier, aktieindex,
räntor och valutor), såväl som optioner. Användningen av
finansiella derivatinstrument kan leda till negativ exponering
mot en specifik tillgångsklass, avkastningskurva/löptid
eller valuta.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• värdestegring genom att investera i undervärderade
värdepapper i en väl spridd global aktiefond
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Placeringsinriktning Fonden investerar främst i skuldförbindelser (inklusive skuldförbindelser med mindre god kreditvärdering) från emittenter världen runt, inklusive emittenter
på tillväxtmarknader. För denna fond ska skuldförbindelser
omfatta alla typer av värdepapper med fast eller rörlig ränta,
(inklusive banklån via reglerade investeringsfonder enligt de
begränsningar som anges nedan), obligationer, inteckningsoch tillgångssäkrade värdepapper (inklusive säkerställda
skuldförbindelser) och konvertibla värdepapper. Fonden kan
investera mindre än 30 procent av sina nettotillgångar på det
kinesiska fastlandet via Bond Connect eller direkt (även kallat
direkt i CIBM). Fonden kan även använda finansiella derivatinstrument för säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte. Dessa finansiella derivatinstrument kan handlas
antingen på reglerade marknader eller på OTC-marknader,
och kan bland annat omfatta swappar (som till exempel kreditswappar eller totalavkastningsswappar på räntebärande
instrument), terminer och korsvisa terminer, terminskontrakt
(inklusive sådana på statligt emitterade värdepapper), samt
optioner. Användningen av finansiella derivatinstrument kan
leda till negativ exponering mot en specifik avkastningskurva/
löptid, valuta eller kredit. Dessutom kan fonden investera i
aktier, kreditlänkade värdepapper och penningmarknadsinstrument och kan söka efter exponering mot lån med rörlig
ränta genom reglerade investeringsfonder. Fonden kan
investera högst 10 procent av nettotillgångarna i andelar i
UCITS- fonder och andra UCI-fonder och högst 10 procent
av nettotillgångarna i nödlidande värdepapper.
franklintempleton.lu

Fonden kan investera högst 25 procent av nettotillgångarna
i skuldförbindelser som emitterats eller garanteras av en
enda statlig emittent (däribland dess regering, offentliga
eller lokala myndigheter) med sämre kreditvärdering vid
tidpunkten för köpet.
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• höga intäktsnivåer och värdestegring genom tillgång till en
portfölj av högavkastande skuldförbindelser från emittenter
över hela världen
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med företag som omstruktureras
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med värdepapperisering
• Risk med swappavtal
Global exponering Value-at-Risk-metoden (relativt VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.
Referensnormen för relativt VaR är en blandad referensnorm
som består av J.P. Morgan Global High Yield Index (50 %),
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG)
(25 %) och J.P. Morgan Government Bond Index- Emerging
Markets (GBI-EM) (25 %).
Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till 120 procent.
Den förväntade hävstångsnivån är endast en bedömning
och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer. Den
beräkningsmetod för hävstången som används är summan av
franklintempleton.lu

de nominella värdena. Den omfattar den teoretiska exponering
som är förbunden med finansiella derivatinstrument men
omfattar inte fondens underliggande investeringar vilka
uppgår till 100 procent av de totala nettotillgångarna.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.
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Tillgångsklass Blandfond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är att
maximera löpande intäkter samtidigt som utsikterna för
värdestegring bibehålls.
Placeringsinriktning Under normala marknadsvillkor
investerar fonden i en spridd portfölj bestående av
skuldförbindelser och aktier världen runt. Fonden strävar
efter att investera i en portfölj bestående av skuldförbindelser
med fast och rörlig ränta och skuldförbindelser emitterade
av stater och statsrelaterade emittenter eller företag
världen runt, inklusive tillväxtmarknader samt aktier som
investeringsförvaltaren bedömer ger en attraktiv avkastning.
Fonden kan investera mindre än 30 procent av sina
nettotillgångar på det kinesiska fastlandet via Bond Connect
eller direkt (även kallat direkt i CIBM). Fonden kan även
köpa skuldförbindelser emitterade av överstatliga juridiska
personer som bildats eller understöds av ett flertal nationella
regeringar, som till exempel Världsbanken eller Europeiska
investeringsbanken. Fonden kan investera i skuldförbindelser
med god och mindre god kreditvärdighet emitterade av
amerikanska och andra emittenter inklusive nödlidande
värdepapper. Fonden kan även använda finansiella
derivatinstrument för säkring, effektiv portföljförvaltning
och i investeringssyfte. Dessa finansiella derivatinstrument
kan handlas antingen på reglerade marknader eller på
OTC-marknader, och kan bland annat omfatta swappar (som
till exempel kreditswappar eller totalavkastningsswappar på
räntebärande instrument), terminer och korsvisa terminer,
terminskontrakt (inklusive terminer på aktier, aktieindex,
räntor, valutor och på statligt emitterade värdepapper), samt
optioner. Användningen av finansiella derivatinstrument kan
leda till negativ exponering mot en specifik avkastningskurva/
löptid, valuta eller kredit. Fonden kan investera högst
10 procent av nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder och
andra UCI-fonder. Fonden kan investera i skuldförbindelser
med fast eller rörlig ränta antingen direkt eller indirekt genom
reglerade investeringsfonder (enligt de begränsningar som
anges ovan). Investeringsförvaltaren kan skaffa sig ett
tillfälligt defensivt kontantinnehav vid bedömningen att de
värdepappersmarknader eller länder där fonden investerar
erfar omåttlig volatilitet eller långvariga tillbakagångar eller
andra negativa omständigheter.
Fonden kan investera högst 25 procent av nettotillgångarna
i skuldförbindelser som emitterats eller garanteras av en
enda statlig emittent (däribland dess regering, offentliga
eller lokala myndigheter) med sämre kreditvärdering vid
tidpunkten för köpet.
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Fonden kan investera sammanlagt högst 10 procent av
nettotillgångarna i kinesiska A-aktier (via Shanghai-Hong
Kong Stock Connect eller Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect) och i kinesiska B-aktier.
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• en kombination av löpande intäkter och värdestegring
genom tillgång till en portfölj med både aktier och
räntebärande värdepapper via en enda fond
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Valutarisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med swappavtal
Global exponering Value-at-Risk-metoden (relativt VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.
Jämförelseindex för relativt VaR är ett blandat jämförelseindex
som består av MSCI All Country World Index (50 %), Bloomberg
Multiverse Index (25 %), Bloomberg Global High-Yield Index
(12,5 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global
(EMBIG) (6,25 %) och J.P. Morgan Government Bond IndexEmerging Markets (GBI-EM) (6,25 %).
Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till 120 procent.
Den förväntade hävstångsnivån är endast en bedömning
och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer. Den
beräkningsmetod för hävstången som används är summan av
de nominella värdena. Den omfattar den teoretiska exponering
som är förbunden med finansiella derivatinstrument men
omfattar inte fondens underliggande investeringar vilka
uppgår till 100 procent av de totala nettotillgångarna.
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Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc. och
Templeton Investment Counsel, LLC
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
målet genom att investera i aktier i mindre företag världen
runt, inklusive tillväxtmarknader. Fonden investerar
främst i stamaktier i sådana företag. Beträffande fondens
investeringsmål är mindre företag sådana som vanligen
vid det inledande köpet har ett börsvärde inom ramen för
företagens börsvärden i MSCI All Country World Small
Cap Index (”indexet”). Fonden kan fortsätta att inneha
värdepapper som har vuxit till ett börsvärde som överstiger
ramen för börsvärden för företag som ingår i indexet.
Så snart ett värdepapper kvalificerar sig för ett inledande köp,
fortsätter det att vara kvalificerat för ytterligare köp så länge
som fonden äger det.
Fonden kan även investera i skuldförbindelser i mindre
företag världen runt, inklusive på tillväxtmarknaderna.
Skuldförbindelser representerar skyldigheten hos en
emittent att betala tillbaka lån när återbetalningsvillkoren för
kapitalbelopp och ränta är tydligt angivna, jämte långivarens
rättigheter i låneavtalet. Dessa värdepapper omfattar
obligationer, skuldförbindelser och förlagsbevis.
Eftersom investeringsmålet mer sannolikt uppnås genom en
placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar, kan
fonden även försöka finna investeringsmöjligheter i företag
med större börsvärden samt i andra typer av värdepapper
som till exempel preferensaktier, värdepapper som är
konvertibla till stamaktier och räntebärande instrument, vilka
är noterade i US-dollar och i andra valutor.
Fonden kan ytterligare använda finansiella derivatinstrument
i säkringssyfte och för effektiv portföljförvaltning. Dessa
finansiella derivatinstrument kan inkludera, bland annat,
swappar, valutaterminer, terminskontrakt (bland annat
på aktier, aktieindex, räntor och valutor), aktie- och
aktieindexoptioner, aktierelaterade skuldförbindelser samt
optioner (inklusive warrants).
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• långsiktig värdestegring genom att investera i undervärderade
aktier och små företag belägna över hela världen
• att investera på medellång till lång sikt.
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Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
• Risk med mindre och medelstora företag
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Motpartsrisk
• Risk med derivatinstrument
• Risk med tillväxtmarknader
• Aktierisk
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med warranter
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Templeton Investment Counsel, LLC
Investeringsförvaltaren har, under eget ansvar, helt eller
delvis delegerat det dagliga ansvaret för investeringsförvaltningen och investeringsrådgivningstjänster för vissa eller alla
tillgångar i fonden till Franklin Templeton Investments Corp.,
som fungerar som extern förvaltare.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens huvudsakliga investeringsmål
är att, i enlighet med en försiktig investeringsförvaltning,
maximera totalavkastningen som består av en kombination
av ränta, värdestegring och valutavinster.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
målet genom att främst investera i en portfölj bestående
av skuldförbindelser med fast och rörlig ränta inklusive
skuldförbindelser (däribland värdepapper med mindre god
kreditvärdering) emitterade av stater och statsrelaterade
emittenter eller företag världen runt. Fonden kan även
köpa skuldförbindelser emitterade av överstatliga juridiska
personer som bildats eller understöds av ett flertal nationella
regeringar, som till exempel Världsbanken eller Europeiska
investeringsbanken.
Fonden tillämpar en egenutvecklad betygsättningsmetod
gällande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG), för
att bedöma emittenter av statsobligationer. Denna är härledd
från en sammansättning delkategorier som bedöms vara
väsentliga för makroekonomiska resultat. Analytikerteamet
delar ut poäng för alla investerade länder genom att
överlappa sina bedömningar med ett jämförelseindex
skapat av globala index för aktuella poäng. Som en del av
analysprocessen betonas prognosticerade nummer om hur
förhållanden kommer att förändras på medellång sikt. Det
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ges preferens till länder med högre ESG-poäng eller med
en prognos på neutral till förbättrad ESG-poäng. De ESGdelkategorier, viktningar och globala index som tillämpas kan
förändras med tiden. Investeringsförvaltaren tillämpar ESGbetygsättningsmetoden på alla potentiella och nuvarande
innehav, men det kan avvikas från resultaten från denna
metod vid portföljsammansättningen.
Fonden kan även använda finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Dessa finansiella derivatinstrument kan handlas antingen
på reglerade marknader eller på OTC-marknader, och kan
bland annat omfatta swappar (som till exempel kredit- och
ränteswappar eller totalavkastningsswappar på räntebärande
instrument), terminer och korsvisa terminer, terminskontrakt
(inklusive sådana på statligt emitterade värdepapper), samt
optioner. Användningen av finansiella derivatinstrument kan
leda till negativ exponering mot en specifik avkastningskurva/
löptid, valuta eller kredit. Fonden kan även, i enlighet med
investeringsbegränsningarna, investera i värdepapper eller
strukturerade produkter (såsom exempelvis kreditlänkade
värdepapper, kommersiella inteckningssäkrade värdepapper
och värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet
samt säkerställda låneobligationer) där värdepapperet är
knutet till eller härleder sitt värde från ett annat värdepapper
eller är kopplat till tillgångar eller valutor i ett annat land.
Fonden kan även köpa intecknings- och tillgångssäkrade
värdepapper och konvertibla obligationer. Fonden kan
investera mindre än 30 procent av sina nettotillgångar på
det kinesiska fastlandet via Bond Connect eller direkt (även
kallat direkt i CIBM). Fonden kan inneha högst 10 procent av
nettotillgångarna i nödlidande värdepapper. Fonden kan köpa
räntebärande värdepapper och skuldförbindelser noterade
i alla valutor samt inneha värdepapper i den utsträckning som
sådana värdepapper är resultatet av en konvertering eller
utbyte av en preferensaktie eller en skuldförbindelse. Fonden
kan även investera högst 10 procent av nettotillgångarna
i andelar i UCITS-fonder och andra UCI-fonder. Fonden
kan även delta i dollarrullningstransaktioner på inteckningar.
Fonden kan även använda terminskontrakt på amerikanska
statsobligationer som en hjälp att hantera riskerna med
räntor och andra marknadsfaktorer, för att öka likviditeten
och snabbt och effektivt se till att nya kontanter investeras
på värdepappersmarknaderna eller, om kontanter behövs
för att uppfylla andelsägarnas önskemål om inlösen,
för att flytta fondens tillgångar från exponeringen mot
marknaden. Som komplement kan fonden skaffa sig
exponering mot obligationsmarknadsindex genom att
investera i indexbaserade finansiella derivatinstrument
och kreditswappar.
Fonden kan investera högst 25 procent av nettotillgångarna
i skuldförbindelser som emitterats eller garanteras av en
enda statlig emittent (däribland dess regering, offentliga
eller lokala myndigheter) med sämre kreditvärdering vid
tidpunkten för köpet.
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
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Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 5 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 10 procent.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• att maximera totalavkastningen från investeringen
som består av en kombination av ränta, värdestegring
och valutavinster
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med värdepappersutlåning
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Risk med swappavtal
Global exponering Value-at-Risk-metoden (relativt VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.
Jämförelseindex för relativt VaR är ett blandat jämförelseindex
som består av Bloomberg Multiverse Index (50 %),
Bloomberg Global High-Yield Index (25 %), J.P. Morgan
Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (12,5 %)
och J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets
(GBI-EM) (12,5 %).
Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till 200 procent.
Den förväntade hävstångsnivån är endast en bedömning
och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer. Den
beräkningsmetod för hävstången som används är summan av
de nominella värdena. Den omfattar den teoretiska exponering
som är förbunden med finansiella derivatinstrument men
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omfattar inte fondens underliggande investeringar vilka
uppgår till 100 procent av de totala nettotillgångarna.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN II FUND
Tillgångsklass Räntebärande fond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens huvudsakliga investeringsmål
är att, i enlighet med en försiktig investeringsförvaltning,
maximera totalavkastningen som består av en kombination
av ränta, värdestegring och valutavinster.
Placeringsinriktning Fonden strävar efter att uppnå
målet genom att främst investera i en portfölj bestående
av skuldförbindelser med fast och rörlig ränta inklusive
skuldförbindelser (däribland värdepapper med mindre god
kreditvärdering) emitterade av stater och statsrelaterade
emittenter eller företag världen runt. Fonden kan även
köpa skuldförbindelser emitterade av överstatliga juridiska
personer som bildats eller understöds av ett flertal
nationella regeringar, som till exempel Världsbanken eller
Europeiska investeringsbanken.
Fonden tillämpar en egenutvecklad betygsättningsmetod
gällande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG), för
att bedöma emittenter av statsobligationer. Denna är härledd
från en sammansättning delkategorier som bedöms vara
väsentliga för makroekonomiska resultat. Analytikerteamet
delar ut poäng för alla investerade länder genom att
överlappa sina bedömningar med ett jämförelseindex
skapat av globala index för aktuella poäng. Som en del
av analysprocessen betonas prognosticerade nummer
om hur förhållanden kommer att förändras på medellång
sikt. Det ges preferens till länder med högre ESG-poäng
eller med en prognos på neutral till förbättrad ESG-poäng.
De ESG-delkategorier, viktningar och globala index som
tillämpas kan förändras med tiden. Investeringsförvaltaren
tillämpar ESG-betygsättningsmetoden på alla potentiella och
nuvarande innehav, men det kan avvikas från resultaten från
denna metod vid portföljsammansättningen.
Fonden kan även använda finansiella derivatinstrument för
säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.
Användning av finansiella derivatinstrument i investeringssyften och mätt enligt metoden som framgår av koden ”Code
on Unit Trust and Mutual Funds” i Hongkong, är begränsad till
50 procent. Dessa finansiella derivatinstrument kan handlas
antingen på reglerade marknader eller på OTC-marknader,
och kan bland annat omfatta swappar (som till exempel
kredit- och ränteswappar eller totalavkastningsswappar på
räntebärande instrument), terminer och korsvisa terminer,
terminskontrakt (inklusive sådana på statligt emitterade värdepapper), samt optioner. Användningen av finansiella derivatinstrument kan leda till negativ exponering mot en specifik
avkastningskurva/löptid, valuta eller kredit. Fonden kan även,
i enlighet med investeringsbegränsningarna, investera i värdepapper eller strukturerade produkter (såsom exempelvis
kreditlänkade värdepapper, kommersiella inteckningssäkrade
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värdepapper och värdepapper med privata hypotekslån som
säkerhet samt säkerställda låneobligationer) där värdepapperet är knutet till eller härleder sitt värde från ett annat värdepapper eller är kopplat till tillgångar eller valutor i ett annat
land. Fonden kan även köpa intecknings- och tillgångssäkrade värdepapper och konvertibla obligationer. Fonden kan
investera mindre än 30 procent av sina nettotillgångar på det
kinesiska fastlandet via Bond Connect eller direkt (även kallat
direkt i CIBM). Fonden kan inneha högst 10 procent av nettotillgångarna i nödlidande värdepapper. Fonden kan köpa
räntebärande värdepapper och skuldförbindelser noterade
i alla valutor samt inneha värdepapper i den utsträckning som
sådana värdepapper är resultatet av en konvertering eller
utbyte av en preferensaktie eller en skuldförbindelse. Fonden
kan även investera högst 10 procent av nettotillgångarna i
andelar i UCITS-fonder och andra UCI-fonder. Fonden kan
även delta i dollarrullningstransaktioner på inteckningar.
Fonden kan även använda terminskontrakt på amerikanska
statsobligationer som en hjälp att hantera riskerna med
räntor och andra marknadsfaktorer, för att öka likviditeten
och snabbt och effektivt se till att nya kontanter investeras
på värdepappersmarknaderna eller, om kontanter behövs
för att uppfylla andelsägarnas önskemål om inlösen,
för att flytta fondens tillgångar från exponeringen mot
marknaden. Som komplement kan fonden skaffa sig
exponering mot obligationsmarknadsindex genom att
investera i indexbaserade finansiella derivatinstrument och
kreditswappar.
Fonden kan investera högst 25 procent av nettotillgångarna
i skuldförbindelser som emitterats eller garanteras av en
enda statlig emittent (däribland dess regering, offentliga
eller lokala myndigheter) med sämre kreditvärdering vid
tidpunkten för köpet.
Fonden kan även göra utdelningar från kapitalet, realiserade
och orealiserade nettokapitalvinster och intäkter före avdrag
av kostnader. Även om detta kan möjliggöra mer intäkter att
dela ut, kan det även medföra en minskning av kapitalet.
Exponering mot totalavkastningsswappar Den förväntade
nivån för exponeringen som kan bli föremål för totalavkastningsswappar (ofinansierade) uppgår till 5 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 10 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:
• att maximera totalavkastningen från investeringen som
består av en kombination av ränta, värdestegring och
valutavinster
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Motpartsrisk
• Kreditrisk
• Risk med räntebärande värdepapper
• Risk med derivatinstrument
• Risk med tillväxtmarknader
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• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
Andra risker som kan vara relevanta för fonden:
• Kinesisk marknadsrisk
• Risk med säkring av klass
• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
• Risk med kreditlänkade värdepapper
• Risk med utdelningspolicy
• Risk med strukturerade skuldförbindelser
• Risk med swappavtal
Global exponering Value-at-Risk-metoden (relativt VaR)
används för att beräkna fondens globala exponering.
Jämförelseindex för relativt VaR är ett blandat jämförelseindex
som består av Bloomberg Multiverse Index (50 %),
Bloomberg Global High-Yield Index (25 %), J.P. Morgan
Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (12,5 %)
och J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets
(GBI-EM) (12,5 %).
Fondens förväntade hävstångsnivå bör uppgå till 200 procent.
Den förväntade hävstångsnivån är endast en bedömning
och kan bli föremål för högre hävstångsnivåer. Den
beräkningsmetod för hävstången som används är summan av
de nominella värdena. Den omfattar den teoretiska exponering
som är förbunden med finansiella derivatinstrument men
omfattar inte fondens underliggande investeringar vilka
uppgår till 100 procent av de totala nettotillgångarna.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.
Placeringsinriktning Fonden investerar främst i aktier inklusive stamaktier och preferensaktier i företag belägna över
hela världen, inklusive tillväxtmarknader.
Aktier ger vanligen ägaren rätt att ta del av ett företags
allmänna rörelseresultat. Fonden investerar även
i amerikanska, europeiska och globala depåbevis. Det är
bevis som vanligen emitterats av en bank eller ett fondbolag
som ger innehavaren rätt att få värdepapper emitterade av
ett utländskt eller inhemskt företag. Depåbevis eliminerar inte
valutarisker och ekonomiska risker för underliggande aktier
i ett företag som verkar i ett annat land.
Beroende på gällande marknadsvillkor, kan fonden
även investera högst 25 procent av nettotillgångarna
i skuldförbindelser i företag och regeringar över hela världen.
Skuldförbindelser representerar en skyldighet för emittenten
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att betala tillbaka ett penninglån, och vanligen betalning av
ränta. Dessa omfattar obligationer, skuldebrev (inklusive
aktiekopplade skuldebrev) och förlagsbevis.
Fonden kan ytterligare använda finansiella derivatinstrument
i säkringssyfte och för effektiv portföljförvaltning. Dessa
finansiella derivatinstrument kan bland annat omfatta
terminskontrakt (forwards och futures), bland annat på aktier,
aktieindex, räntor och valutor, terminer såväl som optioner
(såsom aktieoptioner och aktieindexoptioner). Användningen
av finansiella derivatinstrument kan leda till negativ
exponering mot en specifik tillgångsklass, avkastningskurva/
löptid eller valuta.
Vid val av aktieinvesteringar fokuserar investeringsförvaltaren
på marknadskursen på ett företags värdepapper
i förhållande till värderingen på företagets långsiktiga vinster,
tillgångsvärde och kassaflödespotential, samt på andra
åtgärder som investeringsförvaltaren bedömer vara lämpliga
för att fastställa ett företags värde.
Fondens namn återspeglar fondens basvaluta som är euro,
och implicerar inte nödvändigtvis att en viss proportion av
fondens nettoinvesterade tillgångar är i euro.
Fonden kan investera högst 10 procent av nettotillgångarna
i kinesiska A-aktier (via Shanghai-Hong Kong Stock Connect
eller Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) och i kinesiska
B-aktier.
Exponering mot värdepappersutlåningstransaktioner
Den förväntade exponeringsnivån som kan bli föremål för
värdepappersutlåningstransaktioner uppgår till 5 procent av
fondens nettotillgångar, med en maximinivå på 50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som anges
ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som strävar efter:
• värdestegring genom att investera i undervärderade
värdepapper i en väl spridd global aktiefond med euron
som basvaluta
• att investera på medellång till lång sikt.
Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:
• Risk med tillväxtmarknader
• Valutarisk

Investeringsförvaltare Templeton Global Advisors Limited
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND
Tillgångsklass Aktiefond
Basvaluta US-dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål är värdestegring
på kapitalet.
Placeringsinriktning Under normala marknadsvillkor
strävar fonden efter att uppnå målet genom att primärt
investera i aktier och som ett komplement i skuldförbindelser
från emittenter som bildats eller bedriver sin huvudsakliga
verksamhet i Latinamerika. Med Latinamerika avses följande
länder men utan begränsning till dessa: Argentina, Belize,
Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Franska Guyana, Guatemala, Guyana, Honduras,
Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam,
Trinidad/Tobago, Uruguay och Venezuela. Mellanskillnaden
på fondens nettotillgångar kan investeras i aktier och
skuldförbindelser i företag och regeringsorgan i andra länder
än de som anges ovan.
Eftersom investeringsmålet mer sannolikt uppnås genom en
placeringsinriktning som är flexibel och anpassningsbar, kan
fonden även försöka finna investeringsmöjligheter i andra
typer av värdepapper som till exempel preferensaktier,
värdepapper som är konvertibla till stamaktier och
räntebärande instrument, vilka är noterade i andra valutor
än de latinamerikanska valutorna som till exempel US-dollar
och euro.
Exponering mot transaktioner med värdepappersutlåning
Den förväntade nivån för exponeringen som kan bli föremål
för transaktioner med värdepappersutlåning uppgår till
5 procent av fondens nettotillgångar, med en maximinivå på
50 procent.
Investerarprofil Med hänsyn till investeringsmålen som
anges ovan, kan fonden vara lämplig för investerare som
strävar efter:

• Likviditetsrisk

• värdestegring genom att investera i aktier i Latinamerika,
inklusive tillväxtmarknader

• Marknadsrisk

• att investera på medellång till lång sikt.

Andra risker som kan vara relevanta för fonden:

Riskinformation Huvudrisker för fondens investeringsstrategi:

• Kinesisk marknadsrisk

• Risk med tillväxtmarknader

• Motpartsrisk

• Valutarisk

• Risk med derivatinstrument

• Likviditetsrisk

• Aktierisk

Andra risker som kan vara relevanta för fonden:

• Risk med värdepappersutlåning

• Risk med säkring av klass

• Risk med strukturerade skuldförbindelser

• Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper

Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.

• Motpartsrisk
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• Aktierisk
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• Risk med gränsmarknader
• Risk med värdepappersutlåning
Global exponering Den åtagandebaserade metoden
används för att beräkna fondens globala exponering.
Investeringsförvaltare Franklin Advisers, Inc.
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Investeringsförvaltaren har, under eget ansvar, helt eller delvis
delegerat det dagliga ansvaret för investeringsförvaltningen
och investeringsrådgivningstjänster för vissa eller alla
tillgångar i fonden till Templeton Investimentos (Brasil) Ltda,
som fungerar som underförvaltare.
Redovisning av avgifter Se bilaga E för en heltäckande
beskrivning av avgifterna.
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Risköverväganden
Investerare måste läsa detta avsnitt, ”Risköverväganden”, före en investering i någon av fonderna.
Värdet på andelarna kommer att öka när värdet på de värdepapper som en fond äger ökar i värde. Andelarna kommer att minska
i värde när värdet på fondens investeringar sjunker. På det här sättet kommer investerarna att ta del av en värdeförändring på
de värdepapper som berörd eller berörda fonder äger. Utöver de faktorer som påverkar värdet på ett visst värdepapper som
fonden äger, kan värdet på fondens andelar även förändras på grund av rörelser på aktie- och obligationsmarknaderna på det
hela taget.
En fond kan äga värdepapper av olika typer, eller från olika tillgångsklasser (aktier, obligationer, penningmarknadsinstrument,
finansiella derivatinstrument) beroende på fondens investeringsmål.
Olika investeringar löper olika typer av investeringsrisk. Fonderna löper även olika typer av risker beroende på värdepapperen
de innehar. Detta avsnitt, ”Risköverväganden”, innehåller förklaringar till de olika typer av investeringsrisker som kan gälla för
fonderna. Se avsnittet ”Fondinformation, mål och placeringsinriktning” i detta prospekt eller i Bolagets faktablad för information
om de huvudsakliga risker som gäller för varje fond. Investerare ska vara medvetna om att fonderna även kan vara utsatta
för andra risker vid olika tillfällen.

Allmänt
I detta avsnitt förklaras de risker som gäller alla fonderna. Texten gör inte anspråk på att innehålla en heltäckande förklaring.
Även andra risker kan vara relevanta vid olika tillfällen. Bolagets avkastning kan särskilt påverkas av förändrade marknadsvillkor
och/eller ekonomiska och politiska villkor, och förändringar av rättsliga, myndighetsmässiga och skatterelaterade krav. Inga
garantier eller utfästelser lämnas om att investeringsprogrammet kommer att vara framgångsrikt. Det finns inga garantier
för att en fonds investeringsmål kommer att uppnås. Dessutom är tidigare resultat ingen vägledning för framtida resultat.
Värdet på en investering kan både öka och minska. Förändrade växelkurser mellan valutor kan leda till att värdet på en fonds
investeringar minskar eller ökar.
Bolaget eller dess fonder kan exponeras mot risker som ligger utanför deras kontroll, till exempel juridiska eller
myndighetsmässiga risker vid investeringar i länder med otydliga och föränderliga lagar eller brist på etablerade eller
effektiva domstolsforum för juridisk upprättelse. Vidare kan fonderna, efter att de registrerats i jurisdiktioner utanför EU, utan
meddelande till andelsägarna i berörd fond, bli föremål för mer restriktiva bestämmelser som potentiellt kan förhindra att
investeringsbegränsningarna för fonderna används i största möjliga utsträckning. Tillsynsmyndigheter och självreglerande
organisationer och fondbörser är auktoriserade att vidta extraordinära åtgärder i händelse av nödlägen på marknaden.
Effekterna av framtida myndighetsingripanden avseende Bolaget kan vara omfattande och negativa. Fonderna kan exponeras
för risker som terroristaktioner, att ekonomiska och diplomatiska sanktioner äger rum eller införs i vissa stater samt att militära
operationer inleds. Inverkan av sådana händelser är oklar, men skulle kunna ha en påtaglig effekt på de allmänna ekonomiska
villkoren och på marknadens likviditet.
Investerare påminns om att deras rätt att lösa in andelar under vissa omständigheter kan suspenderas enligt vad som anges
mer ingående i bilaga D.
Bolaget eller någon av dess fonder kan bli exponerade mot operativa risker, vilket innebär att det finns en risk att driftsprocesser,
däribland sådana som rör förvaring av tillgångar, värdering och genomförande av transaktioner kan misslyckas, vilket leder
till förluster. Potentiella orsaker till att missöden kan uppstå är den mänskliga faktorn, fysiska och elektroniska systemfel och
andra risker vid utövandet av verksamheten samt externa risker.

Risk med afrikanska marknader
Investeringar i tillväxtmarknadsländer innebär risker enligt vad som anges i avsnittet ”Risk med tillväxtmarknader” nedan.
Investeringar på afrikanska marknader eller i företag som genererar en betydande del av intäkterna eller bedriver en övervägande
del av sin verksamhet i Afrika, medför risker som liknar investeringar på tillväxtmarknader men i större utsträckning, eftersom
afrikanska marknader vanligen är mindre, inte lika utvecklade och i mindre grad tillgängliga än de flesta tillväxtmarknader.
Afrikanska marknader har en tendens att drabbas av större politisk, social och ekonomisk instabilitet och kan vara mindre
öppna, ha färre etiska principer och svagare bolagsstyrning jämfört med tillväxtmarknader. Aktier som handlas på afrikanska
marknader kan vara oerhört volatila, brista i likviditet och öppenhet och innebära en större ekonomisk risk. Många afrikanska
marknader är även mer beroende av råvaruindustrier och jordbruk, vilka kan påverkas av fluktuationer i priserna på de råvaror
som utvinns eller förädlas.

Modellrisk
Investeringsförvaltaren och/eller samförvaltarna kan använda modellsystem för att genomföra sina investeringsstrategier
för en fond. Det finns inga garantier för att modellsystemen är fullständiga eller korrekta, eller representativa för framtida
marknadskonjunkturer, inte heller kommer de nödvändigtvis att vara förmånliga för fonden även om de är korrekta.
Investeringsresultatet som genereras med dessa modeller kan utvecklas annorlunda än väntat och påverkas negativt av
fondens utveckling. Den mänskliga bedömningen spelar en roll vid uppbyggnad, användning, testning och modifiering av de
ekonomiska algoritmer och formler som används i dessa modeller. Dessutom finns det en möjlighet att historiska uppgifter
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kan vara inexakta eller blir gamla på grund av nya händelser eller förändrade omständigheter som modellerna inte upptäcker
omedelbart. Marknadens avkastning kan påverkas av icke-kvantitativa faktorer (till exempel marknads- eller handelssystem
som fungerar illa, investerares rädsla eller överreaktion eller andra känslomässiga överväganden) som inte integreras på
ett enkelt sätt i investeringsförvaltarens eller samförvaltarnas riskmodeller. Det kan också föreligga tekniska problem med
konstruktion och genomförande av kvantitativa modeller (till exempel programvaror, andra tekniska funktionsodugligheter eller
felaktig programmering).

Kinesisk marknadsrisk
Risker knutna till den kinesiska marknaden liknar vad som anges i avsnittet ”risk med tillväxtmarknader” nedan. När regeringen
har större kontroll över resursfördelningen, utgörs de risker som vanligen är förbundna med denna marknadstyp av politisk och
rättslig osäkerhet, valutafluktuationer och spärrar, bristande regeringsstöd för reformer eller förstatligande och expropriering
av tillgångar. Sådana risker kan ha en negativ inverkan på avkastningen i berörd fond.
Den kinesiska marknaden genomgår en ekonomisk reformering, och dessa decentraliseringsreformer är utan motstycke och
föremål för ändringar som inte alltid har positiva följder för de ekonomiska resultaten och då även för värdet på värdepapperen
i berörd fond.
Värdepapper som handlas på den kinesiska marknaden kan vara föremål för en rad ryktesrisker såsom risker för att företag
ska utsättas för cyberangrepp, sanktioner och negativa anklagelser som rör arbetstagares och människliga rättigheter,
miljöförstöring, kopplingar till högriskländer och utländska enheter.
Den kinesiska ekonomin är även exportberoende och vilar starkt på handel. Negativa förändringar av de ekonomiska villkoren
hos landets primära handelspartner som till exempel USA, Japan och Sydkorea kan påverkan den kinesiska ekonomin negativt
och då även de berörda fondinvesteringarna.
Under de senaste åren har de politiska oroligheterna tilltagit i Hongkong. Dessa politiska oroligheter kan ha en potentiell
inverkan på de politiska och rättsliga strukturerna i Hongkong. De kan även påverka investerares och näringslivets förtroende
för Hongkong, vilket i sin tur kan påverka marknaderna och affärsresultat.
Det finns även risker och osäkerheter knutna till de rådande skattelagarna i Fastlandskina, regler och praxis avseende
kapitalvinster realiserade på fondens investeringar i Fastlandskina (vilka kan ha retroaktiv verkan). Om fondens skatteförpliktelser
ökar kan det inverka på fondens värde.
Fondens investeringar på den kinesiska marknaden kan också vara föremål för andra specifika risker angivna nedan:

Risk med China Bond Connect
Bond Connect är ett ömsesidigt åtkomstsystem genom vilket utländska investerare kan handla med obligationer som erbjuds
på China Interbank Bond Market (CIBM) genom en koppling mellan finansinfrastrukturer på det kinesiska fastlandet och
i Hongkong, utan kvotbegränsningar.
Den nordgående handelslänken öppnades den 3 juli 2017 då transaktioner blev möjliga genom ömsesidiga åtkomstarrangemang
för handel, förvar och avräkning. Den innefattar China Foreign Exchange Trading System, China Central Depository & Clearing
Co, Shanghai Clearing House, Hong Kong Exchanges & Clearing och Central Moneymarkets Unit (CMU). Ett avräkningssystem
med leverans mot betalning (DVP) implementerades för transaktioner via Bond Connectsystemet i augusti 2018 och minskade
därmed avräkningsrisken.
De slutliga utländska godkända investerarna utgör de aktuella CIBM-obligationernas verkliga förmånstagare och kan utöva
sina rättigheter gentemot obligationsemittenten via CMU som ombudskandidat. Ombudskandidaten kan utöva sina rättigheter
som långivare och vidta åtgärder mot obligationsemittenter i kinesiska domstolar.
CIBM-värdepapper som handlas via Bond Connect kan vara utsatta för olika risker, däribland men inte begränsat till risk
för motparters betalningsinställelse, avräkningsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, regleringsmässiga risker, risk med kinesiska
skatter och ryktesrisk.
Bond Connect omfattar handelssystem som nyligen utvecklats. Det finns inga garantier för att dessa system ska fungera
korrekt eller inte kommer att bli föremål för ytterligare ändringar eller justeringar.
Värdepapper som handlas via Bond Connect är även föremål för risker som beskrivs nedan i ”Risk med CIBM direct”.

Risk med CIBM direct
En del fonder kan välja att handla direkt på den inhemska kinesiska obligationsmarknaden (China Interbank Bond Market eller
CIBM) då denna ger tillgång till ett större utbud produkter och motparter. CIBM tillåter även handel i CNY, till skillnad från Bond
Connect där handeln sker i CNH.
Handel på CIBM kan medföra specifika risker där marknadsvolatilitet och potentiell brist på likviditet kan medföra att kurserna
för vissa skuldförbindelser svänger kraftigt. Fonders investeringar på sådana marknader är därmed föremål för likviditets- och
volatilitetsrisker och kan ådras förluster vid handel med inhemska kinesiska obligationer.
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I den utsträckning en fond handlar på CIBM för kinesiska inhemska obligationer kan fonden även vara exponerad mot risker
kopplade till avräkningsförfaranden och motparters fallissemang. Motparten som har ingått en transaktion med fonden kan
försumma sin skyldighet att avräkna transaktionen genom leverans av berört värdepapper eller betalning av värdet.
CIBM är även föremål för regleringsrisker: de relevanta reglerna och förordningarna kan vara föremål för förändringar vilket
kan ha potentiella retrospektiva effekter. Om aktuella myndigheter på det kinesiska fastlandet stoppar möjligheten att öppna
konton eller handla på CIBM kan fondens möjlighet att investera i CIBM påverkas negativt. I ett sådant fall kan fondens
möjlighet att nå investeringsmål påverkas negativt.
Det finns ingen specifik skriftlig vägledning från skattemyndigheter i Fastlandskina om behandlingen av inkomstskatter och
andra skattekategorier som betalas när godkända utländska investerare handlar på CIBM via Bond Connect.

Risk med Kinas kvalificerade utländska investerare
Bolaget kan investera i kinesiska A-aktier via en portfölj för kvalificerad utländsk investerare (QFI). Sådana QFI-program är
godkända av Kinas värdepapperskommission (China Securities Regulatory Commission) i Fastlandskina, och tillåter därmed
investeringar på värdepappersmarknaden i Fastlandskina (kinesiska A-aktier). Lagar och regler, inklusive åtgärder som tillåter
en kvalificerad utländsk investerare att investera i Kinas A-aktier, regeringspolitik och det politiska och ekonomiska klimatet
i Kina kan ändras med kort eller inget föregående varsel. En sådan förändring kan påverka marknadsvillkoren och den
kinesiska ekonomin negativt och därmed även värdet på kinesiska A-aktier.
Inlösen av kinesiska A-aktier kan bland annat bero på lagar och praxis i Fastlandskina, vilka påverkar investerares förmåga
att sälja investeringar och att remittera behållningen från Fastlandskina. Restriktionerna vad gäller repatriering, och ett
misslyckande eller en försening att erhålla relevanta godkännanden från kinesiska myndigheter kan begränsa den berörda
portföljens förmåga att uppfylla alla eller eventuella order om inlösen för ett visst inlösendatum.
Investerare i en fond som investerar i en QFI-portfölj och/eller kinesiska A-aktier bör vara särskilt medvetna om att likviditeten
hos de värdepapper som fonden innehar kan vara väsentligt begränsad och därmed påverka fondens förmåga att uppfylla
begäran om inlösen.

Risk med Shanghai-Hong Kong Stock Connect och Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
Vissa fonder kan investera och ha direkt tillgång till vissa godkända kinesiska A-aktier via Shanghai-Hong Kong Stock
Connect och/eller Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (tillsammans kallade ”Stock Connect”). Shanghai-Hong Kong Stock
Connect är ett program för värdepappershandel och clearing utvecklat av Hongkongbörsen och Clearing Limited (”HKEx”),
Shanghaibörsen (”SSE”) och Kinas värdepapperscentral (China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
(”ChinaClear”). Shenzhen-Hong Kong Stock Connect är ett program för värdepappershandel och clearing utvecklat av HKEx,
Shenzhenbörsen (”SZSE”) och ChinaClear. Syftet med Stock Connect är att uppnå ömsesidig marknadstillgång mellan
Fastlandskina och Hongkong.
Stock Connect omfattar två nordgående handelslänkar, en mellan SSE och Hongkongbörsen (”SEHK”) och den andra
mellan SZSE och SEHK. Stock Connect kommer att tillåta utländska investerare att lägga order för att handla med godkända
kinesiska A-aktier noterade på SSE (”SSE-värdepapper”) eller på SZSE (”SZSE-värdepapper”) (SSE-värdepapperen och
SZSE-värdepapperen kallas gemensamt ”Stock Connect-värdepapperen”) via deras Hongkongbaserade mäklare.
SSE-värdepapperen omfattar alla de för stunden ingående aktierna i SSE 180 Index och SSE 380 Index, och alla SSE-noterade
kinesiska A-aktier som inte är aktier i relevanta index men vilka har motsvarande H-aktier noterade på SEHK, utom (i) de
SSE-noterade aktier som inte omsätts i renminbi och (ii) de SSE-noterade aktier som visas på ”riskvarningstavlan”. Listan över
godkända värdepapper kan vid olika tillfällen ändras efter granskning och godkännande av berörda lagstiftare i Folkrepubliken
Kina. SZSE-värdepapperen omfattar alla ingående aktier vid olika tillfällen i SZSE Component Index och SZSE Small/Mid Cap
Innovation Index som har ett börsvärde på minst 6 miljarder renminbi, och alla SZSE-noterade kinesiska A-aktier som inte
omfattas som ingående delar i berörda index men som har motsvarande H-aktier noterade på SEHK, utom de SZSE-noterade
aktier (i) som inte är noterade eller omsatta i renminbi, (ii) som ingår i ”riskvarningstavlan”, (iii) som har suspenderats från
notering av SZSE och (iv) som befinner sig i perioden före avregistrering. Listan över godkända värdepapper kan vid olika
tillfällen ändras efter granskning och godkännande av berörda lagstiftare i Folkrepubliken Kina.
Mer information om Stock Connect finns på Internet på webbplatsen:
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/Documents/Investor_Book_En.pdf
Utöver de risker som är förbundna med den kinesiska marknaden och risker som rör investeringar i renminbi, är investeringar
via Stock Connect föremål för ytterligare risker, nämligen kvotbegränsningar, risk för suspendering, operativ risk,
begränsningar av försäljning vilka åläggs via kommunikationsövervakning, återkallande av godkända aktier, avräkningsrisker,
ombudsarrangemang vid innehav av kinesiska A-aktier och lagstiftningsrisk.
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Kvotbegränsningar
Programmen är föremål för en daglig kvotbegränsning som kan begränsa en fonds förmåga att investera i Stock
Connect-värdepapper via programmen i tid. Det gäller särskilt så snart den nordgående dagliga kvoten minskas till noll eller
den nordgående dagliga kvoten överskrids under starten av köpsessionen, då nya köporder kommer att avvisas (även om
investerare kommer att tillåtas att sälja sina gränsöverskridande värdepapper oavsett kvotbalansen).
Suspenderingsrisk
Var och en av SEHK, SZSE och SSE förbehåller sig rätten att suspendera handeln vid behov för att garantera en välordnad
och rättvis marknad och att risker hanteras klokt. Vid suspendering kommer fondens förmåga att få tillgång till Kinas
fastlandsmarknad att påverkas negativt.
Olika handelsdagar
Stock Connect är endast öppen på dagar när både Kinas och Hongkongs marknader är öppna för handel och när bankerna på
de båda marknaderna är öppna på motsvarande avräkningsdag. På grund av skillnader i handelsdagar mellan Fastlandskinas
och Hongkongs marknader kan det förekomma tillfällen när det är en ordinarie handelsdag i Kina men inte i Hongkong och
därmed kan fonden inte utföra någon handel med Stock Connect-värdepapper. Fonden kan därför bli föremål för risken för
kursfluktuationer hos kinesiska A-aktier under perioder när Stock Connect inte är i drift.
Begränsningar för försäljning på grund av kommunikationsövervakning
Fastlandskinas bestämmelser kräver att det ska finnas tillräckligt med aktier på kontot innan en investerare säljer en aktie.
Annars kommer både Shenzhenbörsen och Shanghaibörsen att avvisa berörd säljorder. Hongkongbörsen kommer att
utföra kontroller före handel av dem som lägger säljorder på Kinas A-aktier (dvs. aktiemäklarna) för att garantera att det inte
förekommer någon översäljning.
Avräknings- och förvaringsrisker
Hong Kong Securities Clearing Company Limited, ett helägt dotterbolag till HKEx (”HKSCC”), och ChinaClear etablerar
avräkningslänkarna och båda är varandras deltagare för att underlätta avräkning och uppgörelse vid gränsöverskridande
handel. Som den nationella centrala motparten till Kinas värdepappersmarknad, driver ChinaClear ett omfattande nätverk
för infrastrukturen för avräkning och aktieinnehav. ChinaClear har etablerat ett ramverk och åtgärder för riskhantering som
är godkänt och som övervakas av Kinas värdepapperskommission (China Securities Regulatory Commission, ”CSRC”).
Riskerna för att ChinaClear hamnar på obestånd bedöms vara avlägsna.
Om det likväl skulle inträffa att ChinaClear brister i betalningsförmåga och ChinaClear deklareras vara på obestånd, kommer
HKSCC i god tro att sträva efter återvinning av de utestående aktierna och beloppen från ChinaClear genom tillgängliga rättsliga
kanaler eller genom att ChinaClear likvideras. I så fall kan berörd(a) fond(er) drabbas av en försening i återvinningsprocessen
eller kanske inte fullt ut kan återvinna sina förluster från ChinaClear.
Kinas A-aktier handlas via Stock Connect och emitteras i digital form, så investerare, som till exempel de berörda fonderna,
kommer inte att inneha några fysiska kinesiska A-aktier. Hongkong-investerare och utländska investerare, som till exempel
fonderna, som har köpt Stock Connect-värdepapper via nordlig handel ska behålla Stock Connect-värdepapperen på kontona
hos sina mäklare eller förvaringsinstitut som finns i centrala avräkningssystemet. Det sköts av HKSCC för avräkning av
värdepapper som är noterade eller som omsätts på SEHK. Mer information om förvarningssystem för Stock Connect finns att
få på begäran på Bolagets säte.
Operativ risk
Stock Connect innebär en ny kanal för investerare från Hongkong och utomlands, som till exempel fonderna, genom vilken de
får tillgång till Kinas aktiemarknad direkt. Stock Connect bygger på att driftssystemen fungerar hos relevanta marknadsaktörer.
Marknadsaktörer kan delta i detta program om de uppfyller viss informationsteknikkapacitet, vissa riskhanteringskrav och
andra krav som anges av berörd fondbörs och/eller clearinginstitut.
Marknadsaktörer ska hålla i minnet att värdepapperssystemen och rättssystemen på de två marknaderna skiljer sig åt markant,
och för att få igång försöksprogrammet kan marknadsaktörerna behöva ta itu med löpande frågor som uppstår på grund
av dessa skillnader.
Dessutom kräver uppkopplingsmöjligheten till Stock Connect-programmet att order flyttas över gränsen. Detta kräver utveckling
av nya IT-system för SEHK och börsdeltagare (dvs. ett nytt orderförflyttningssystem (”China Stock Connect System”) SEHK
till vilket börsdeltagare måste ansluta sig). Det finns inga garantier att SEHK:s system och att marknadsaktörerna kommer
att fungera korrekt eller att de kommer att fortsätta att anpassas till förändringarna och utvecklingen på båda marknaderna.
Om de berörda systemen misslyckas med att fungera korrekt, kan handeln på de båda marknaderna via programmet
få störningar. De berörda fondernas möjlighet att få tillgång till Kinas A-aktiemarknad (och följaktligen att fullfölja sina
placeringsinriktningar) kommer att påverkas negativt.
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Ombudsarrangemang vid innehav av Kinas A-aktier
HKSCC är ”ombudskandidat” för de Stock Connect-värdepapper som köps av utländska investerare (inklusive berörd(a)
fond(er)) via Stock Connect. CSRC:s regler för Stock Connect anger uttryckligen att investerare som till exempel fonden
åtnjuter de rättigheter och förmåner som hör till de Stock Connect-värdepapper som förvärvats via Stock Connect i enlighet
med tillämpliga lagar. Men domstolarna i Fastlandskina kan bedöma att ett ombud eller förvaringsinstitut i egenskap av
registrerad innehavare av Stock Connect-värdepapper har full äganderätt till dem, och att även om konceptet med faktisk
betalningsmottagare är godkänt enligt Fastlandskinaslag skulle Stock Connect-värdepapperen utgöra en del av en tillgångspool
hos en sådan juridisk person och vara tillgängliga för distribution till fordringsägare för sådana juridiska personer och/eller att
en faktisk betalningsmottagare kanske inte har några rättigheter alls i detta avseende. Följaktligen kan inte berörd eller berörda
fonder och förvaringsinstitutet garantera fondens äganderätt till dessa värdepapper eller att rätten till dem garanteras under
alla omständigheter.
Enligt bestämmelserna för det centrala avräkningssystemet som drivs av HKSCC för avräkning av värdepapper som
är noterade eller som omsätts på SEHK, ska HKSCC som ombudskandidat inte ha någon skyldighet att vidta rättsliga åtgärder
eller inleda domstolsförhandlingar för att genomdriva rättigheter åt investerarna vad gäller Stock Connect-värdepapperen
i Fastlandskina eller någon annanstans. Därför kan dessa fonder, även om de berörda fondernas äganderätt ytterst erkänns,
stöta på svårigheter eller uppleva förseningar vid hävdande av sin rätt till kinesiska A-aktier.
I den utsträckning som HKSCC bedöms bedriva förvaringsfunktioner med avseende på de tillgångar som förvaras där, ska
det uppmärksammas att förvaringsinstitutet och berörda fonder inte kommer att ha något rättsligt samband med HKSCC och
ingen direkt rättslig regressrätt mot HKSCC vid händelse av att en fond drabbas av förluster på grund av HKSCC:s resultat
eller insolvens.
Investerarkompensation
Investeringar i berörda fonder via nordlig handel i Stock Connect kommer inte att omfattas av Hongkongs
investerarkompensationsfond. Hongkongs investerarkompensationsfond bildades för att betala ut ersättning till investerare
oavsett nationalitet vilka drabbats av penningförluster på grund av bristande betalningsförmåga hos en licensierad förmedlare
eller ett auktoriserat finansinstitut när det gäller börshandlade produkter i Hongkong.
Eftersom problem med bristande betalningsförmåga vid nordlig handel via Stock Connect inte berör produkter som
är noterade eller som omsätts på SEHK eller på Hong Kong Futures Exchange Limited, kommer de inte att omfattas av
denna kompensationsfond. Eftersom de berörda fonderna å andra sidan bedriver nordlig handel med värdepappersmäklare
i Hongkong men inte med kinesiska mäklare, är de följaktligen inte skyddade av Kinas skyddsfond för värdepappersinvesterare
i Fastlandskina.
Handelskostnader
Utöver att betala handelsavgifter och stämpelskatter i samband med handel med Kinas A-aktier, kan berörd fond bli föremål
för nya portföljavgifter, utdelningsskatt och beskattning av intäkter som uppstår vid aktietransaktioner, skatter som ännu inte
har fastställts av berörda myndigheter.
Fastlandskinasskatteförhållanden
Förvaltningsbolaget och/eller investeringsförvaltaren förbehåller sig rätten att sörja för beskattning på vinster i berörda fonder
som investerar i kinesiska värdepapper vilket alltså påverkar värderingen av berörda fonder. Med osäkerheten om ifall och hur
vissa vinster på Fastlandskinas värdepapper ska beskattas, huruvida lagar, bestämmelser och praxis i Fastlandskina möjligen
ändras och om skatter möjligen tillämpas retroaktivt, kan en bestämmelse om beskattning som fattats av förvaltningsbolaget
och/eller investeringsförvaltaren vara orimlig eller inkorrekt för att betala Fastlandskinasslutliga skatteskulder på vinster från
avyttring av Fastlandskinas värdepapper. Följaktligen kan investerare gynnas eller missgynnas beroende på det slutliga
resultatet av hur sådana vinster kommer att beskattas, nivån på bestämmelsen och när de köpte och/eller sålde sina aktier
i berörd fond.
Den 14 november 2014 utfärdades ett gemensamt meddelade av finansministeriet, skatteförvaltningen och CSRC om
skattebestämmelser för Stock Connect under Caishui 2014 nr 81 (”meddelande 81”). Enligt meddelande 81 kommer bolagsskatt,
enskild inkomstskatt och företagsskatt att tillfälligt undantas på vinster för investerare i Hongkong och utomlands (som till
exempel fonden) avseende handel av Kinas A-aktier via Stock Connect med verkan från den 17 november 2014. Investerare
i Hongkong och utländska dito (som till exempel fonden) måste emellertid betala skatt på utdelning och/eller bonusaktier till en
skattesats på 10 procent, vilken kommer att innehållas och betalas till berörd myndighet av de angivna företagen.
Myndighetsrelaterad risk
CSRC:s regler för Stock Connect är fackområdesrelaterade bestämmelser som har rättsverkan i Fastlandskina. Tillämpningen
av sådana bestämmelser är emellertid oprövade, och det finns inga garantier att Fastlandskinas domstolar kommer att erkänna
sådana bestämmelser, till exempel likvidationsförfaranden avseende företag i Fastlandskina.
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Stock Connect är en nyhet till sin natur, och är föremål för bestämmelser som utfärdats av myndigheter och föremål för
genomföranderegler som beslutats av fondbörserna i Fastlandskina och Hongkong. Dessutom kan nya bestämmelser utfärdas
vid olika tillfällen av lagstiftarna i samband med gränsöverskridande rättslig tillämpning i samband med gränsöverskridande
handel via Stock Connect.
Bestämmelserna är oprövade hittills och det är osäkert hur de kommer att tillämpas. Dessutom är de nuvarande bestämmelserna
föremål för förändringar. Det finns inga garantier att Stock Connect inte kommer att avskaffas. De berörda fonderna som kan
investera på Fastlandskinas marknader via Stock Connect kan påverkas negativt på grund av sådana förändringar.

Risk med säkring av klass
Bolaget kan ägna sig åt valutasäkringstransaktioner med avseende på en viss andelsklass (”säkrad andelsklass”).
Säkringstransaktioner är utformade för att, så långt det är möjligt, minska valutarisken för investerarna.
Finansiella instrument som används för att verkställa sådana säkringsstrategier för en eller flera klasser i en fond ska utgöra
tillgångar och/eller skulder i sådan fond i sin helhet, men vara hänförliga till berörd eller berörda klasser och vinster/förluster
på och kostnaderna för de berörda finansiella instrumenten kommer endast att tillfalla berörd klass. En valutaexponering
i en klass kan inte kombineras med eller jämnas ut mot någon annan klass i en fond. Valutaexponeringen för tillgångarna
i en klass kan inte spridas på andra klasser. Ingen avsiktlig hävstång ska resultera från valutasäkringstransaktioner i en klass
även om säkringen kan överskrida 100 procent med en liten marginal (enligt närmare beskrivning i underavsnittet om säkrade
andelsklasser) eftersom säkringen i händelse av ett nettoinvesteringsflöde till eller från en säkrad andelsklass kanske inte
kan justeras och återspeglas i den säkrade andelsklassens substansvärde förrän närmast följande bankdag efter den
värderingsdag då instruktionen inkom.
Det finns inga garantier att försök att säkra valutarisken kommer att lyckas. Ingen säkringsstrategi kan eliminera valutarisken
helt. Om en säkringsstrategi är ofullständig eller föga framgångsrik, kan värdet på den fondens tillgångar och intäkter fortsätta
att vara känsligt för växelkursfluktuationer.
När det gäller nettoinvesteringsflödet till eller från en säkrad andelsklass, kanske inte säkringen kan justeras och återspeglas
i den säkrade andelsklassens substansvärde förrän närmast följande bankdag efter den värderingsdag då instruktionen inkom.
Investerarna ska vara medvetna om att det kan finnas omständigheter där en säkringstransaktion kan minska de
valutavinster som annars skulle bli resultatet vid värderingen av berörd fond. Vinster/förluster på och kostnader för sådana
säkringstransaktioner kommer endast att tillfalla den berörda säkrade andelsklassen.
Risken för innehavare i en säkrad andelsklass kan dämpas genom användning av någon av de effektiva portföljförvaltningstekniker
och instrument (inklusive valutaoptioner och valutaterminskontrakt, valutaterminer, utställda köpoptioner och köpta säljoptioner
på valutor och valutaswappar), enligt villkoren och begränsningarna som fastställts av Luxemburgs finansmarknadsmyndighet.
Investerare ska vara medvetna om att säkringsstrategin väsentligen kan minska möjligheten för investerare i den berörda,
säkrade andelsklassen att dra nytta av en möjlig värdeökning i andelsklassen uttryckt i referensvaluta (referensvalutorna),
om den säkrade andelsklassens valuta sjunker mot referensvalutan (referensvalutorna). Dessutom kan investerare i den
säkrade andelsklassen vara exponerade mot fluktuationer i substansvärdet per andel vilket återspeglar vinster/förluster på och
de dithörande transaktionskostnaderna för de aktuella finansiella instrument som används för att genomföra säkringsstrategin.
Vinster/förluster på och transaktionskostnader för de aktuella finansiella instrumenten kommer endast att tillfalla den berörda
säkrade andelsklassen.
Investerare bör dessutom vara medvetna om att säkringsstrategin kan minska eller öka resultatet till följd av ränteskillnaden
mellan den säkrade andelsklassens valuta och referensvalutan/-valutorna. Om det finns en positiv ränteskillnad mellan den
säkrade andelsklassens valuta över referensvalutan/-valutorna kan den säkrade andelsklassens relativa resultat vara högre
än för andelsklasser i referensvalutan/-valutorna. Motsatsen kan också inträffa. Observera att räntetillskottet sannolikt kommer
att vara negativt och det relativa resultatet för den säkrade andelsklassen sannolikt vara lägre i fall då räntan för den säkrade
andelsklassens referensvaluta är lägre än räntan för fondens basvaluta.
Mer information om de regler som styr fördelning av tillgångar och skulder på klassnivå finns i bilaga D.

Risk med råvarurelaterad exponering
En fonds exponering mot investeringar i råvarurelaterade instrument innebär unika risker. Investeringar i råvarurelaterade
instrument, däribland handel med råvaruindex och finansiella derivatinstrument på råvaror, är spekulativa och kan vara extremt
volatila. Marknadskurser på råvaror kan fluktuera snabbt baserat på många faktorer, däribland: förändrade förhållanden vad
gäller tillgång och efterfrågan (vare sig det gäller faktiska, upplevda, förväntade, oväntade eller orealiserade förhållanden),
väder, jordbruk, handel, inhemska och utländska politiska och ekonomiska händelser och beslut, sjukdomar, farsoter, teknisk
utveckling, samt penningpolitik och annan regeringspolitik, åtgärder och passivitet. De aktuella priserna eller ”spotpriserna” på
fysiska råvaror kan även, på ett volatilt och inkonsekvent sätt, påverka kurserna på terminskontrakt för berörd råvara.
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Vissa råvaror används främst i en viss bransch, och fluktuerande aktivitetsnivåer (eller det faktum att det finns alternativa
råvaror) i en bransch kan ha en oproportionerlig effekt på den globala efterfrågan på en viss råvara.
Genom att fokusera på energi- eller råvarusektorer, utsätts vissa fonder för en större risk för en negativ utveckling än en fond
som investerar i ett bredare urval av branscher. Värdepappren i företag i energi- eller råvarusektorer kan erfara en högre
kursvolatilitet än värdepapper i företag i andra branscher. Vissa av råvarorna som används som råämnen eller som tillverkas
av dessa företag är föremål för omfattande prisfluktuationer på grund av faktorer som tillgång och efterfrågan avseende
branschen som helhet.
Värdepapper i företag delaktiga i utvinning eller handel med energi och råvaror som olja och gas samt ädelmetaller kan bedriva
verksamhet i länder med mindre utvecklade marknader och juridiska ramar. Sådana företag kan vara mer benägna för risker
kopplade till politiska oroligheter, beskattnings- eller regelförändringar.

Koncentrationsrisk
Vissa fonder kan ha en placeringsinriktning som särskilt anger en avsikt att ha en portfölj med innehav i ett förhållandevis
begränsat antal emittenter eller en koncentrerad fördelning till en viss ekonomisk sektor, marknadssegment eller geografiskt
område. Genom att vara mindre diversifierade, kan sådana fonder vara mer volatila än brett diversifierade fonder, eller så kan
de vara exponerade mot större risk eftersom en sämre avkastning på ett eller några få innehav kommer få större inverkan på
fondens tillgångar. De berörda fonderna kan påverkas negativt på grund av en sådan större volatilitet eller risk.

Risk med konvertibla värdepapper och hybridvärdepapper
Ett konvertibelt värdepapper är vanligen en kreditobligation, en preferensaktie eller ett annat värdepapper som genererar ränta
eller utdelning och som ägaren kan konvertera till stamaktier inom en angiven tidsperiod till en angiven konverteringskurs.
Värdet på ett konvertibelt värdepapper kan öka och minska med marknadsvärdet på den underliggande aktien eller kan, i likhet
med en skuldförbindelse, variera efter ränteförändringar och emittentens kreditkvalitet. Ett konvertibelt värdepapper tenderar
att prestera mer som en aktie när den underliggande aktiekursen är hög i förhållande till konverteringskursen (därför att mer
av värdepapperets värde ligger i optionen som ska konverteras) och mer som en skuldförbindelse när den underliggande
aktiekursen är låg i förhållande till konverteringskursen (därför att optionen att konvertera är mindre värdefull). Eftersom värdet
kan påverkas av många olika faktorer, är ett konvertibelt värdepapper inte så känsligt för ränteförändringar som ett likartat
icke-konvertibelt skuldvärdepapper, och har vanligen en lägre potential för vinst eller förlust än den underliggande aktien.
Hybridvärdepapper är sådana som, i likhet med konvertibla värdepapper beskrivna ovan, kombinerar egenskaper både för
skuld och aktier. Hybridvärdepapper kan emitteras av företag (kallas då företagshybridvärdepapper) eller av finansinstitut
(vanligen kallade villkorade konvertibla obligationer eller ”CoCos”). Hybridvärdepapper är underordnade instrument som
vanligen inordnas i kapitalstrukturen mellan aktier och andra underordnade skuldpapper, dvs. sådana värdepapper som
kommer att vara de lägsta värdepapperen efter aktier. Sådana värdepapper kommer vanligen att ha lång löptid och kan även ha
obegränsad löptid. Kupongbetalningar kan vara diskretionära och kan därmed när som helst annulleras av emittenten, oavsett
anledning och oavsett tidslängd. Annulleringen av kupongbetalningar kan inte innebära försummelse. Hybridvärdepapper
kan återkallas till i förväg fastställda nivåer. Det kan inte antas att hybridvärdepapper, däribland de med obegränsad löptid,
kommer att lösas in på inlösendatumet. Investeraren kanske inte får tillbaka sitt kapitalbelopp på ett visst inlösendatum eller
någon gång.
Villkorade konvertibla värdepapper emitterade av finansinstitut (”CoCos”), som blev populära efter finanskrisen 2008–2009
som ett sätt att dämpa inverkan av stressade marknadsförhållanden, har vissa ytterligare egenskaper som inte är typiska
för företagshybridvärdepapper. För CoCos är konverteringen knuten till en i förväg angiven utlösande händelse baserat
på kapitalstrukturen hos finansinstitutet och/eller när regleringsmyndigheten bedömer att banken inte längre än lönsam.
Den villkorade konvertibla obligationen kan konverteras till aktier eller kan alternativt användas som förlustdämpare och inte
konverteras till någonting. Utlösningsnivåer skiljer sig från emission till emission och risken för konvertering beror på avståndet
mellan kapitalförhållandet och utlösningsnivån och/eller den punkt när regleringsmyndigheten bedömer att emittenten inte
längre är lönsam (dvs. obligationerna är ”nedskrivningsbara” vid ”tidpunkten för icke-lönsamhet” eller förkortat på engelska:
PONV), vilket gör det svårt för investeringsförvaltaren och/eller samförvaltarna i berörd fond att förutse de utlösande händelser
som skulle kräva att skuldpapperet konverteras till aktier eller helt enkelt absorberar en förlust. Det kan även vara svårt för
investeringsförvaltaren och/eller samförvaltaren att bedöma hur värdepapper kommer att reagera vid konvertering. Eftersom
en konvertering sker efter en angiven händelse, kan konverteringen inträffa när aktiekursen på den underliggande aktien
är mindre än när obligationen emitterades eller köptes. Medan traditionella konvertibla värdepapper blir konverterbara
enligt innehavarens önskemål och innehavaren av sådana obligationer i allmänhet konverterar dem när aktiekursen är
högre än lösenkursen (dvs. när emittenten går bra), tenderar CoCos att konverteras när emittenten har en kris och behöver
ytterligare kapital eller förlustreducering för att överleva. Följaktligen finns det en större risk för kapitalförlust med CoCos
jämfört med konventionella konvertibla värdepapper. Den utlösande faktorn kan aktiveras vid en betydande kapitalförlust
vilket framgår i täljaren eller ökade riskviktade tillgångar (på grund av en ändring till mer riskfyllda tillgångar) enligt vad som
uppmäts i nämnaren. Till skillnad från företagshybridvärdepapper ackumuleras vanligen inte annullerade kupongbetalningar
utan skrivs i stället av. Innehavare av CoCos kan få sina kuponger annullerade medan emittenten fortsätter att betala ut
utdelning på stamaktier, till skillnad från företagshybridvärdepapper som vanligen har klausuler om så kallade påtvingad
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eller stoppad utdelning, vilket knyter utbetalningen av hybridkuponger till aktieutdelning. CoCos kan drabbas av risken med
omvänd kapitalstruktur, eftersom investerarna i sådana värdepapper kan göra en kapitalförlust när aktieinnehavarna inte gör
det i händelse av i förväg fastställda utlösande faktorer som bryts innan regleringsmyndigheten bedömer att emittenten inte är
lönsam (om regleringsmyndigheten fastställer olönsamheten före ett sådant avbrott, ska den normala fordringsägarhierarkin
tillämpas). Värdet på CoCos kan bli föremål för en plötslig värdeminskning om utlösningsnivån uppnås. En fond kan tvingas
godkänna kontanter eller värdepapper med ett värde som är lägre än den ursprungliga investeringen eller vid tillfällen när den
villkorande konvertibla obligationen endast avses som en förlustreducerare kan fonden förlora hela sin investering.

Motpartsrisk
Motpartsrisk är risken för varje part i ett avtal att motparten kommer att misslyckas att uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter
och/eller sina åtaganden enligt avtalsvillkoren, oavsett om det beror på insolvens, konkurs eller något annat.
När OTC-avtal eller andra bilaterala avtal ingås (bland annat OTC-derivat, återköpsavtal, värdepappersutlåning etc.), kan Bolaget
vara exponerat för risker som beror på motparternas insolvens och att motparterna inte kan uppfylla villkoren i dessa avtal.

Kreditrisk
Kreditrisk, en grundläggande risk för alla räntebärande värdepapper samt penningmarknadsinstrument, är risken att en
emittent misslyckas att betala tillbaka kapitalbeloppet och räntor på förfallodagen. Emittenter med högre kreditrisk erbjuder
vanligen högre avkastning för denna tillkommande risk. Omvänt erbjuder emittenter med lägre kreditrisk vanligen lägre
avkastning. Statspapper anses vanligtvis vara de säkraste vad gäller kreditrisk, medan skuldförbindelser från företag, särskilt
företag med sämre kreditvärderingar, innebär högsta möjliga kreditrisk. Förändringar av en emittents ekonomiska villkor,
förändringar av de ekonomiska och politiska villkoren i största allmänhet eller förändringar av de ekonomiska och politiska
villkoren för en viss emittent (särskilt en stat eller en överstatlig emittent), är alla faktorer som kan ha en negativ inverkan på
en emittents kreditkvalitet och på värderingen av värdepapperen. Relaterat till kreditrisk är risken för en sänkt kreditvärdighet
från ett kreditvärderingsinstitut. Kreditvärderingsinstitut som till exempel Standard & Poor’s, Moody’s och Fitch, bland andra,
tillhandahåller kreditvärderingar på ett brett urval räntebärande värdepapper (skuldförbindelser från företag, stater och
överstatliga organ) vilka baseras på emittenternas kreditvärdighet. Kreditvärderingsinstituten kan ändra värderingarna vid olika
tillfällen på grund av finansiella, ekonomiska, politiska eller andra faktorer, vilket, om det handlar om en sänkning, kan påverka
värdet på de berörda värdepappren i negativ riktning.

Risk med kreditlänkade värdepapper
Kreditlänkade värdepapper är skuldförbindelser som representerar ett intresse i en pool av skuldförbindelser, eller
skuldförbindelser som på annat sätt är säkerställda av en eller flera företagsobligationer eller kreditswappar som inbegriper
åligganden för skuldförbindelser eller banklån. Sådana skuldförbindelser kan representera åliggandena för en eller flera
företagsemittenter. En fond som investerar i kreditlänkade värdepapper har rätt att få periodiska räntebetalningar från emittenten
av kreditlänkade värdepapper (vanligen säljaren av den eller de underliggande kreditswapparna) till en överenskommen ränta,
och en avkastning på kapitalbeloppet på förfallodagen.
En fond som investerar i kreditlänkade värdepapper löper en risk att förlora sitt investerade kapitalbelopp och de förväntade
periodiska räntebetalningarna för den löptid som investeringen är investerad i det kreditlänkade värdepapperet, om en eller
flera av de skuldförbindelser som ligger till grund för kreditswappen hamnar på obestånd eller blir oförmögen att betala på
något annat sätt. Vid en sådan kredithändelse (inklusive konkurs, oförmåga att betala ränta eller kapitalbelopp i tid eller
vid en omstrukturering), kommer den drabbade fonden vanligen att minska kapitalbeloppets balans på det kreditlänkade
värdepapperet genom fondens proportionerliga anspråk på den obetalda underliggande skuldförbindelsen i utbyte mot det
verkliga värdet på den obetalda faktiska underliggande skuldförbindelsen, vilket leder till en förlust av en del av fondens
investering. Därefter kommer räntan på det kreditlänkade värdepapperet att ackumuleras baserat på ett mindre kapitalbelopp
och detta mindre kapitalbelopp kommer att återbetalas på förfallodagen. I den utsträckning ett kreditlänkat värdepapper
representerar ett anspråk på underliggande skuldförbindelser i ett enda företag eller annan emittent, ger en kredithändelse
med avseende på en sådan emittent en större förlustrisk för fonden än om det kreditlänkade värdepapperet representerade
ett anspråk på underliggande skuldförbindelser hos många emittenter.
Dessutom utsätts fonden för risken att emittenten för det kreditlänkade värdepapperet kommer att hamna i betalningssvårigheter
eller gå i konkurs. I så fall kan fonden få svårigheter att erhålla återbetalningen eller förlora återbetalningen av investeringens
kapitalbelopp och de återstående periodiska räntebetalningarna.
En investering i kreditlänkade värdepapper innebär även att motparten hyser en tilltro till den kreditswapp som ingåtts med
emittenten av det kreditlänkade värdepapperet i så motto att de periodiska betalningarna genomförs enligt swappens villkor.
Under vissa omständigheter kan betalningarna förväntas försenas eller upphöra vilket leder till förseningar eller minskade
betalningar till fonden i egenskap av investerare i sådana kreditlänkade värdepapper. Dessutom är kreditlänkade värdepapper
vanligen strukturerade med begränsad regress för den som emitterar sådana värdepapper på så sätt att de emitterade
värdepappren vanligen endast innebär en skyldighet för emittenten och kommer inte att vara en skyldighet eller ett ansvar för
någon annan.
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De flesta kreditlänkade värdepapper är strukturerade enligt den amerikanska lagregeln 144A om värdepapper så att de kan
omsättas fritt bland institutionella köpare. En fond kommer vanligen endast att köpa kreditlänkade värdepapper som bedöms
vara likvida i enlighet med investeringsförvaltarens och/eller samförvaltarnas bedömning. Men marknaden för kreditlänkade
värdepapper kan plötsligt bli illikvid. De andra parterna i transaktionen kan vara de enda investerarna med tillräcklig kunskap
om derivat för att vara intresserade av att bjuda på det. Förändrad likviditet kan leda till betydande, snabba och oförutsägbara
förändringar av kurserna på kreditlänkade värdepapper. I vissa fall kanske det inte finns någon marknad för ett kreditlänkat
värdepapper eller så kan marknaden vara osäker. Det kan bli svårt för fonden att avyttra ett sådant värdepapper till en kurs
som investeringsförvaltaren och/eller samförvaltarna bedömer vara lämplig.
Värdet på ett kreditlänkat värdepapper kommer vanligen att öka eller minska vid en värdeförändring på de underliggande
skuldförbindelser som, i förekommande fall, innehas av emittenten och kreditswappen. I fall när ett kreditlänkat värdepapper är
strukturerat på så sätt att betalningarna till en fond baseras på erhållna belopp för, eller värdet på avkastningen från, eventuella
underliggande skuldförbindelser vilka anges i villkoren för den aktuella kreditswappen, kan dessutom värdefluktuationer på en
sådan skuldförbindelse påverka värdet på det kreditlänkade värdepapperet.

Förvaringsrisk
Bolagets tillgångar (för att undvika tveksamheter, däribland alla tillgångar som bolaget förvärvar via värdepappersutlåning,
återköps-eller omvända återköpstransaktioner) förvaras av förvaringsinstitutet och investerarna exponeras mot risken
att förvaringsinstitutet inte fullt ut uppfyller sina åtaganden att på kort tid återbetala alla Bolagets tillgångar i händelse av
att förvaringsinstitutet går i konkurs. Bolagets tillgångar kommer att identifieras i förvaringsinstitutets bokföring som
tillhörigt Bolaget. Värdepapper och skuldobligationer (inklusive överlåtelser av lån och vinstandelslån) som innehas av
förvaringsinstitutet kommer hållas åtskilda från andra tillgångar hos förvaringsinstitutet, vilket begränsar men utesluter inte
risken för utebliven betalning i händelse av konkurs. Men ingen sådan åtskillnad tillämpas för kontanter, vilket ökar risken för
utebliven återbetalning i händelse av konkurs. Förvaringsinstitutet förvarar inte alla Bolagets tillgångar självt utan använder ett
nätverk av underförvarare som inte ingår i samma företagskoncern som förvaringsinstitutet. Investerare exponeras också mot
risken att underförvararna går i konkurs. En fond kan investera på marknader där förvarings- och/eller avräkningssystemen
inte är fullt utvecklade.

Risk med räntebärande värdepapper
Alla fonder som investerar i skuldförbindelser eller penningmarknadsinstrument är föremål för en ränterisk, kreditrisk,
kreditförlustrisk och kan vara utsatta för specifika risker, däribland men inte begränsat till risk med statsobligationer, risk med
högavkastande värdepapper, omstruktureringsrisk och risk relaterad till kreditvärdering.
Värdet på ett räntebärande värdepapper kommer vanligen att öka när räntan sjunker och minska i värde när räntan stiger.
Räntebärande värdepapper med längre löptider tenderar att vara känsligare för ränteförändringar än mer kortfristiga värdepapper.
Värdepapper med rörlig ränta (som omfattar skuldförbindelser med rörlig ränta) är vanligen mindre känsliga för ränteförändringar
än räntebärande värdepapper med fast ränta.
Vissa fonder kan investera i skuldförbindelser på vilka emittenten inte gör några löpande räntebetalningar (nödlidande
skuldförbindelser). Dessa fonder kan köpa nödlidande skuldförbindelser om det, enligt investeringsförvaltarens och/eller
samförvaltarnas bedömning, verkar sannolikt att emittenten kan återuppta räntebetalningarna eller om någon annan fördelaktig
utveckling verkar trolig i en nära framtid. Dessa värdepapper kan bli illikvida.
Statliga skuldförbindelser är föremål för olika risker utöver de som i allmänhet är hänförliga till skuldförbindelser och utländska
värdepapper, däribland men inte begränsat till risken att ett regeringsorgan kan vara ovilligt eller oförmöget att betala tillbaka
kapitalbeloppet på sina statsskulder. Vanligtvis finns det inga konkursförfaranden för statsskulder. Om en statlig gäldenär
brister i betalningsförmåga (eller kommer att brista i betalningsförmåga) på sina statliga skuldförbindelser, kan skuldsättningen
komma att omstruktureras. Om en statlig skuldförbindelse brister i betalningsförmåga, kan en fond ha begränsad juridisk
regressrätt mot den felande staten.
Fonder kan investera i statliga skuldförbindelser emitterade av stater och statsrelaterade organ i länder som är hänförliga till
tillväxtmarknader eller gränsmarknader, vilka innebär ytterligare risker jämfört med utvecklade marknader på grund av sådana
faktorer som större politisk och ekonomisk osäkerhet, valutafluktuationer, repatrieringsbegränsningar och kapitalkontroller.
Vissa fonder kan investera i mer högavkastande värdepapper som har en mindre god kreditvärdering. Högavkastande
värdepapper (inklusive lån) och onoterade värdepapper med liknande kreditkvalitet (”högavkastande skuldförbindelser” eller
”skräpobligationer”) innebär större risk för en fullständig förlust av fondens investering, eller förseningar av betalning av ränta
eller kapitalbelopp, än när det gäller skuldförbindelser av högre kvalitet. Emittenter av högavkastande skuldinstrument är
inte lika ekonomiskt starka som de som emitterar värdepapper med högre kreditkvalitet. Högavkastande skuldinstrument är
vanligen mindre likvida och deras kurser svänger mer än högavkastande värdepapper.
Vissa fonder kan även investera i värdepapper i företag som ägnar sig åt fusioner, konsolideringar, likvidationer och
omorganisationer (inklusive sådana som omfattar konkurs). Sådana händelser kan störa de berörda företagens verksamhet
och ledningsstruktur, vilket kan exponera fonden mot större risker.
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Användningen av kreditvärderingar vid utvärdering av skuldvärdepapper kan innebära vissa risker, däribland risken att
kreditvärderingen kanske inte återspeglar emittentens aktuella ekonomiska situation eller händelser sedan värdepapperet
värderades senast av ett värderingsinstitut. Kreditvärderingar kan påverkas av intressekonflikter eller baseras på historiska
uppgifter som inte längre gäller eller är inkorrekta. Nyligen har lagstiftning och regleringar för att reformera värderingsinstitut
föreslagits och det kan inverka negativt på fondens investeringar eller investeringsprocess.
Skuldförbindelser är föremål för en risk med förtida inbetalning när emittenten kan ”återkalla” värdepapperet, eller betala
tillbaka kapitalbeloppet helt eller delvis innan värdepapperet förfaller till betalning. När en fond återinvesterar det i förtid
inbetalade och därmed erhållna kapitalbeloppet, kan resultatet bli en lägre ränta än räntan på det befintliga värdepapperet,
vilket potentiellt sänker fondens intäkter, avkastning och utdelning till andelsägarna. Värdepapper som är föremål för förtida
inbetalning kan erbjuda mindre möjligheter till vinst under perioder med fallande räntor och har större kursvolatilitet. Risken
med förtida inbetalning är större under perioder med fallande räntor.

Risk med derivatinstrument
Avkastningen på derivatinstrument beror till stor del på avkastningen på en underliggande valuta, värdepapper, index eller
annan referenstillgång och sådana instrument har ofta risker som liknar det underliggande instrumentets, utöver andra risker.
En fond kan använda optioner, terminer, optioner på terminer och valutaterminskontrakt på valutor, värdepapper, index, räntor
eller andra referenstillgångar för säkring, effektiv portföljförvaltning och/eller i investeringssyfte. Derivatinstrument innebär
kostnader och kan skapa ekonomisk hävstång i fondens portfölj, vilket kan leda till betydande volatilitet och föranleda att fonden
drabbas av förluster (men även vinster) som uppgår till belopp som avsevärt överstiger fondens inledande investering. När
det gäller terminstransaktioner, kan beloppet för begynnelsemarginalen vara litet i förhållande till värdet på terminskontraktet
så att transaktionen får en ”hävstång”. En förhållandevis liten marknadsrörelse kommer att få en proportionellt större inverkan
vilken kan gynna eller missgynna fonden. Att lägga vissa order för att begränsa förluster för vissa belopp kanske inte fungerar
därför att marknadsvillkoren kan göra det omöjligt att verkställa sådana order.
Transaktioner i optioner kan även medföra en hög risk. Att sälja (”utfärda” eller ”bevilja”) en option medför i allmänhet en
väsentligt större risk än att köpa optioner. Även om den premie som fonden erhåller är fast, kan fonden göra en förlust
som vida överstiger det beloppet. Fonden kommer även att exponeras mot risken att köparen utnyttjar optionen och fonden
kommer att tvingas att antingen betala optionen kontant eller att förvärva eller överlämna den underliggande investeringen.
Om optionen är ”täckt” av den fond som innehar motsvarande position i den underliggande investeringen eller en termin på en
annan option, kan risken minskas. En fonds förlustrisk för en swapptransaktion på nettobasis beror på vilken part som måste
betala nettobeloppen till motparten. Om motparten måste betala nettobeloppet till fonden, riskerar fonden att förlora hela det
belopp som fonden har rätt att erhålla. Om fonden måste betala nettobeloppet, är fondens risk begränsad till det nettobelopp
som ska betalas (se även ”Risk med swappavtal”).
Vissa derivat kan medföra en hög grad av hävstångseffekt oberoende av storleken på den inledande investeringen.
Användningen av hävstångseffekten kan föranleda en fond att likvidera portföljinnehav för att uppfylla dess åtaganden eller
för att uppfylla krav på segregering även när det kanske inte är fördelaktigt att göra så. Andra risker utgörs av illikviditet, fel
kurssättning eller inkorrekt värdering av derivatinstrumentet, samt ofullständig korrelation mellan värdet på derivatet och det
underliggande instrumentet så att en fond kanske inte kan realisera de planerade vinsterna. Huruvida användningen blir
lyckosam beror vanligen på investeringsförvaltarens och/eller samförvaltarnas förmåga att korrekt förutse marknadsrörelser
hos det underliggande instrumentet. Om en eller flera marknader, eller kurser på vissa investeringsklasser, skulle röra sig på
ett oväntat sätt, särskilt under ovanliga eller extrema marknadsvillkor, kanske en fond inte kan uppnå de förväntade fördelarna
av transaktionen och den kan drabbas av förluster, vilka kan blir betydande. Om investeringsförvaltaren eller samförvaltaren
inte använder sådana derivatinstrument på ett gynnsamt sätt, kan en fonds avkastning bli sämre än om investeringsförvaltaren
eller samförvaltaren helt låtit bli att använda ett sådant derivatinstrument. I den utsträckning som en fond använder sådana
instrument i säkringssyfte, finns det en risk för bristfällig korrelation mellan värdeförändringar på derivatinstrumentet och värdet
på den underliggande investeringen eller någon annan säkrad tillgång. Särskilt under extrema marknadsförhållanden finns det
även en risk att ett instrument som vanligen skulle fungera som säkring inte ger några säkringsfördelar alls.
En fond kan ägna sig åt transaktioner med derivatinstrument som omsätts på fondbörser eller som handlas privat på en
OTC-marknad och inte på en fondbörs. Börshandlade derivat omfattar terminer, optioner, optioner på terminer och warranter.
Exempel på OTC-derivatinstrument är valutaterminer, ränteswappar, kreditswappar, totalavkastningsswappar eller aktiehandel
med täckning. Användning av sådana OTC-instrument kan leda till en förlust om motparten i transaktionen (med avseende
på valutaterminskontrakt och andra OTC-derivat) inte presterar det som överenskommits, bland annat därför att motparten
gått i konkurs eller blivit insolvent. Denna risk kan förstärkas under volatila marknadsvillkor. Säkerheter används för många
OTC-derivattransaktioner. En säkerhet måste överlåtas till motparten om en fond har en nettoförlust på en viss transaktion och
en fond kan inneha en säkerhet som mottas från fondens motpart om fonden har en nettovinst på en viss transaktion. Värdet på
säkerheten kan emellertid fluktuera och den kan vara svår att sälja. Därför finns det inga garantier för att värdet på en innehavd
säkerhet kommer att vara tillräckligt för att täcka det belopp som ska betalas till en fond eller också kommer säkerheten inte
att absorberas av motpartens övriga utestående åtaganden. Andra risker omfattar oförmågan att sälja ett innehav därför att
marknaden blir illikvid (gäller särskilt på OTC-marknaderna) eller tillgången på motparter blir begränsad under en tidsperiod.
Dessutom kan förekomsten av spekulationer på en särskild marknad leda till snedvridning av kurser. I den utsträckning en fond
inte kan sälja ett innehav därför att marknaden är illikvid, kanske fonden inte kan förebygga ytterligare värdeförluster på sina
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derivatinnehav och fondens likviditet kan försämras så pass att fonden har en betydande del av sina annars likvida tillgångar
angivna som segregerade för att täcka fondens åtaganden enligt sådana derivatinstrument. En fond kan även behöva ta emot
eller leverera ett underliggande instrument, något som investeringsförvaltaren annars skulle ha försökt undvika. Vissa derivat
kan vara särskilt känsliga för förändringar i räntesatser eller för andra marknadskurser. Investerare ska vara medvetna om att
samtidigt som en fond kan avse att använda derivatstrategier på regelbunden basis, måste den inte aktivt inlåta sig i dessa
transaktioner, vare sig allmänt eller i en viss sorts derivat, om investeringsförvaltaren och/eller samförvaltarna väljer att inte
göra så på grund av tillgång, kostnad eller andra faktorer.
Finansiella derivatinstrument kan bland annat användas för syntetisk blankning. Enligt lagen av den 17 december 2010, är
det inte tillåtet med blankning av värdepapper eller några fysiska instrument. För att efterbilda kortfristig exponering antingen
i investeringssyfte eller för att säkra en lång position i samma eller i en liknande tillgång kan syntetisk blankning uppnås genom
att använda derivat. Köp av kreditswappar (CDS), till exempel, för en viss emittent utan innehav av en skuldförbindelse från
den emittenten, leder i själva verket till att fonden har en kortfristig exponering mot den emittenten. Fonden kan även köpa
kreditswappar för att säkra en befintlig position från samma emittent. Att köpa en säljoption på en aktie, skuldförbindelse
eller en valuta utan att äga aktien, skuldobligationen eller valutan är även faktiskt en blankning (och återigen kan en sådan
transaktion ingås i syfte att säkra en befintlig position). Den enda investeringsrisken vid sådana strategier är den premie
som betalas för kreditswappen eller optionen, till skillnad från att blanka faktiska aktier, obligationer eller valutor där hela
investeringen i sådana tillgångar riskeras. En annan syntetisk blankningsstrategi är att sälja ränteterminer som drar nytta av en
ränteökning och därigenom efterbildar blankning på räntor. När en premie betalas för sådana syntetiska blankningsstrategier
(t.ex. för kreditswappar eller säljoptioner), finns det en risk att hela investeringen förloras om ingen kredithändelse inträffar
(vid kreditswappar) eller att optionen löper ut som värdelös (därför att den underliggande tillgången inte sjönk under
lösenkursen). När ett terminskontrakt ingås (t.ex. vid försäljning av ränteterminer), styrs den potentiella förlusten av den grad
i vilken räntan sjunker istället för stiger, den omräkningsfaktor som tillämpas för korgen med godkända värdepapper, tiden
till leverans och det teoretiska belopp som är knutet till kontraktet. Ytterligare strategier som liknar dessa kan genomföras
med liknande konsekvenser och potentiella risker. Risken dämpas av dagliga justeringar av variationsmarginalen och/eller
bevarandet av godkända säkerheter gentemot positionen. Det finns inga garantier att sådana syntetiska blankningsstrategier
som beskrivs häri kommer att vara så effektiva när det gäller att uppnå kortfristig exponering i investerings- eller säkringssyfte
som faktiska, syntetiska blankningsstrategier.
Enligt de senaste ekonomiska reformerna förväntas vissa derivattyper (dvs. vissa swappar), och så småningom andra,
att avräknas eller tvingas avräknas genom en central motpart. Central avräkning är utformad för att minska motpartens kreditrisk
och öka likviditeten jämfört med OTC-swappar, men den eliminerar inte sådana risker helt. Med avräknade swappar finns det
även en risk att en fond förlorar sin inledande inlåning och marginalsäkerhetsinlåning i händelse av att en terminskommissionär
går i konkurs, med vilken fonden har en öppen position i ett swappkontrakt. Om en terminskommissionär inte tillhandahåller
korrekt rapportering, är fonden även föremål för risken att terminskommissionären kan använda fondens tillgångar för att
uppfylla egna ekonomiska åtaganden eller betalningsskyldigheter avseende en annan kund till den centrala motparten. Med
avräknade swappar kanske en fond inte kan erhålla så fördelaktiga villkor så att det går att förhandla fram en ömsesidig,
icke avräknad swapp. Dessutom kan en terminskommissionär ensidigt ändra villkoren för sitt avtal med en fond, vilket kan
omfatta ålagda begränsningar för innehav eller ytterligare marginalkrav med avseende på fondens investeringar i vissa typer
av swappar. Centrala motparter och terminskommissionärer kan vanligen kräva att befintliga avräknade swapptransaktioner
upphör när som helst, och de kan även kräva ökade marginaler utöver den marginal som krävs när swappavtalet ingås.
Regleringen av avräknade och icke avräknade swappar, samt andra derivat, byter snabbt lagområde och är föremål för en
modifiering genom statligt och rättsligt ingripande. Dessutom är regleringsmyndigheter och fondbörser i många jurisdiktioner
auktoriserade att vidta extraordinära åtgärder i händelse av nödlägen på marknaderna, däribland till exempel införande
eller begränsning av spekulativa innehav, införande av högre marginalkrav, fastställande av dagliga kursbegränsningar och
suspendering av handel. Det är inte möjligt att fullt ut förutsäga effekterna av den nuvarande eller framtida regleringen.
Nya krav, även om de inte är direkt tillämpbara för en fond, kan öka kostnaden för en fonds investeringar och kostnaden för
att bedriva verksamheten, vilket kan påverka investerarna negativt.
Användningen av derivatstrategier kan även påverka en fond skattemässigt. Tajming och egenskaper för intäkter, vinster och
förluster från dessa strategier kan försämra förmågan för investeringsförvaltaren eller samförvaltaren att använda derivat vid
önskemål om att göra det.

Risk med utspädning och swing pricing-mekanism
Den faktiska kostnaden för köp eller försäljning av de underliggande investeringarna i en fond kan vara annorlunda än det
bokförda värdet för dessa investeringar i fondens värdering. Skillnaden kan uppstå på grund av handelskostnader och andra
kostnader (som till exempel skatter) och/eller en kursdifferens mellan köp- och säljkurser på de underliggande investeringarna.
Dessa utspädningskostnader kan ha en negativ inverkan på en fonds totala värde och därför kan substansvärdet per andel
justeras för att undvika att påverka värdet på investeringar för befintliga andelsägare negativt. Omfattningen av justeringens
inverkan styrs av faktorer som till exempel transaktionsvolymer, köp- eller säljkurser på de underliggande investeringarna och
den värderingsmetod som används för att beräkna värdet på fondens underliggande investeringar.
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Risk med nödlidande värdepapper
Investeringar i nödlidande värdepapper kan medföra ytterligare risker för en fond. Sådana värdepapper bedöms huvudsakligen
som spekulativa med avseende på emittentens kapacitet att betala ränta och kapitalbelopp eller att upprätthålla andra villkor
i försäljningsdokumentationen under en längre tidsperiod. Nödlidande värdepapper förstås vanligtvis som värdepapper
emitterade av företag utsatta för finansiellt tryck på grund av möjlig konkurs, omstrukturering eller andra finansiella problem.
Förändrade marknadsförhållanden kan ha en större inverkan på sådana värdepapper och en portfölj med ett stort innehav
med nödlidande värdepapper kan förlora hela sin investering, kan tvingas godkänna kontanter eller värdepapper med ett värde
som är mindre än den ursprungliga investeringen och/eller kan tvingas godkänna betalning under en utsträckt tidsperiod.
Återvinning av ränta och kapitalbelopp kan innebära ytterligare kostnader för berörd fond. Under sådana omständigheter,
kanske avkastningen som genereras från berörd fonds investeringar inte kompenserar andelsägarna tillräckligt för de risker
som tas.
I syfte för detta prospekt ska nödlidande värdepapper förstås omfatta värdepapper i fallissemang och värdepapper med ett
kreditbetyg på CCC eller lägre från minst två kreditvärderingsinstitut, eller motsvarande om de saknar kreditbetyg, och med
en ränteskillnad på över 1 000 punkter. Men beträffande värdepapper med en ränteskillnad som är högre än 1 000 punkter
(oavsett kreditbetyg), kommer investeringsförvaltaren gå vidare med ytterligare analyser och verifieringar som framför allt
baseras på utvecklingen av värdepapprets ränteskillnad och kreditbetyget som ges av andra kreditvärderingsinstitut för att
bedöma om detta värdepapper ska ges en ny klassificering som ett nödlidande värdepapper. Hur detta går till är närmare
beskrivet i förvaltningsbolagets riskhanteringsprocess.

Utdelningsrisk
Utdelning av avkastning, om sådan föreligger, garanteras inte. Endast andelsägare vars namn finns inlagda i tillämpliga
register har rätt till den utdelning som anges för motsvarande kvartal, interimsperiod eller årsredovisningsperiod, allt efter
omständigheterna. Substansvärdet för berörd fond kommer att minskas med det belopp som delas ut.

Risk med utbetalning av aktieutdelning
Det finns inga garantier att företag som en fond investerar i och som tidigare har betalat ut utdelning kommer att fortsätta att
betala ut utdelning eller att betala ut utdelning på aktuella nivåer i framtiden. Minskningen eller upphörandet av utbetalning
av utdelning kan inverka negativt på värdet av fondens innehav och följaktligen kan fondens investerare påverkas negativt.

Risk med utdelningspolicy
Vissa fonder, särskilt de som följer investeringsstrategier med en strävan att generera intäkter, kan ha en utdelningspolicy
som gör det möjligt med utdelning av kapitalet samt från intäkter och realiserade och orealiserade nettokapitalvinster. Detta
kan möjliggöra att mer intäkter delas ut, men innebär även en utbetalning eller ett avdrag från en investerares ursprungliga
investering eller från kapitalvinster som är hänförliga till den ursprungliga investeringen. Detta medför en minskning av kapitalet
och potentialen för långsiktig kapitaltillväxt samt en ökning av kapitalförluster. Exempel när detta kan inträffa är:
– om de värdepappersmarknader på vilka fonden investerar har fallit tillräckligt mycket så att fonden har drabbats
av nettokapitalförluster,
– om utdelning betalas ut minus avgifter och kostnader, kommer det att innebära att avgifter och kostnader tas av realiserade
och orealiserade nettovinster på kapital eller på ursprungligen tecknat kapital.
Utdelning av utdelning som görs helt eller delvis från fondens kapital kan minska kapitaltillväxten och leda till en omedelbar
minskning av substansvärdet per andel. Se även ”Beskattning av Bolaget” i avsnittet nedan.

Risk med tillväxtmarknader
Alla fondinvesteringar i värdepapper emitterade av företag, regeringar och regeringsrelaterade organ i olika länder och i olika
valutor innebär vissa risker. Dessa risker ökar vanligen i utvecklingsländer och på tillväxtmarknader. Sådana risker, vilka kan ha
en negativ inverkan på portföljinnehav, kan omfatta: (i) begränsningar för investeringar och repatriering, (ii) valutafluktuationer,
(iii) risken för ovanlig marknadsvolatilitet i jämförelse med mer industrialiserade länder, (iv) regeringsinblandning i den privata
sektorn, (v) begränsad information till investerare och mindre stringenta krav på redovisning, (vi) svaga och väsentligen
mindre likvida värdepappersmarknader än i mer industrialiserade länder, vilket innebär att en fond ibland är oförmögen att
sälja vissa värdepapper till önskvärda kurser, (vii) vissa lokala skattelagar att ta hänsyn till, (viii) begränsad reglering av
värdepappersmarknader, (ix) internationell och regional politisk och ekonomisk utveckling, (x) möjliga pålagor på börskontroller
eller andra lokala statliga lagar eller begränsningar, (xi) ökad risk för negativa effekter av deflation och inflation, (xii) begränsad
möjlighet för fonden att vända sig till domstol och (xiii) förvarings- och avräkningssystem, som kanske inte är fullt utvecklade.
Investerare i fonder som investerar på tillväxtmarknader bör vara särskilt medvetna om att likviditeten hos de värdepapper som
emitterats av företag och offentligrättsliga organ på tillväxtmarknader kan vara avsevärt mindre än för jämförbara värdepapper
i industrialiserade länder.
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I synnerhet, när det gäller tillväxtmarknadsländer med hög risk, kan substansvärde, säljbarhet och avkastning från en viss
fonds investeringar påverkas väsentligt av osäkerhetsfaktorer såsom politiska eller diplomatiska händelser, social och religiös
instabilitet, förändringar i regeringspolitik, beskattning och räntor, valutakonvertering och repatriering, samt andra politiska,
ekonomiska, juridiska eller regleringsmässiga händelser på tillväxtmarknader och, i synnerhet, risken för expropriering,
nationalisering och konfiskering av tillgångar samt ändringar i lagstiftning som rör nivån av utländskt ägande.
Alla dessa händelser kan påverka det övergripande investeringsklimatet negativt och i synnerhet den aktuella fondens
investeringsmöjligheter. Begreppet ”tillväxtmarknader” omfattar ett brett urval av länder i olika ekonomiska och politiska
situationer. En viss portföljkoncentration till tillväxtmarknadsländer med hög risk medför större exponering mot de risker som
beskrivs ovan för en viss portfölj.

Aktierisk
Investeringar i aktier erbjuder potentialen till väsentlig kapitalstegring. Men sådana investeringar omfattar även risker, bland
annat emittent, bransch, marknad och risker knutna till den allmänna ekonomin. Även om investeringsförvaltaren (eller berörd
extern förvaltare) tillämpar diversifiering för att minska en del av dessa risker, kan faktisk eller upplevd negativ utveckling inom
ett eller flera av dessa områden orsaka en väsentlig minskning eller total förlust av värdet på de aktier som en fond innehar.
Därtill kan en fond investera i specifika typer av värdepapper som uppbär ytterligare pris- eller likviditetsrisker som är specifika
för deras natur. Sådana värdepapper kan omfatta, men är inte begränsade till: (i) SPAC-bolag (special purpose acquisition
companies) som kanske inte har några befintliga affärsverksamheter (ii) så kallad PIPE (Private Investment in Public Equity)
och/eller (iii) Börsintroduktioner (IPOs).

Regleringsrisk med ESG
Regelverken för hållbara investeringar är under ständig utveckling. Bristen på gemensamma och harmoniserade definitioner
och etiketter för ESG samt hållbarhetskriterier eller tydliga riktlinjer om den nivå som krävs gällande upplysningar kan
medföra olika metoder bland kapitalförvaltare när man integrerar ESG och hållbarhetskriterier i investeringsbeslut samt
uppdaterar marknadsföringsdokumentation för ett investeringsföretag. Därför krävs det en viss subjektivitet, och detta
innebär att en fond kan investera i ett värdepapper som en annan kapitalförvaltare eller investerare inte skulle och den
mängd upplysningar som ges i bolagets marknadsföringsdokumentation kan vara mer eller mindre ingående än den som finns
i marknadsföringsdokumentationen för andra investeringsföretag. Därmed kan det vara svårt att jämföra investeringsföretag
med till synes liknande mål, då dessa investeringsföretag tillämpar olika kriterier för värdepappersurval och uteslutningskriterier.
Följaktligen kan resultatprofilen för i övrigt liknande investeringsföretag skilja sig mer än vad som annars kan förväntas.
Detta innebär även att metoden som valts ut subjektivt kan skilja sig från positioner som antas i ett senare skede på EU-nivå
eller av nationella tillsynsmyndigheter, vilket kan medföra en ryktesrisk eller betraktas som ofrivillig grönmålning.

Risk med investering med rörlig ränta i företag
Företagslån med rörlig ränta och skuldförbindelser från företag i vilka fonden investerar är ofta emitterade i samband med
transaktioner med hög hävstångseffekt. Sådana transaktioner omfattar lån vid lånefinansierade uppköp, lån vid lånefinansierade
rekapitaliseringar och andra typer av förvärvsfinansiering. Lån vid lånefinansierade uppköp är föremål för större kreditrisker än
andra investeringar inklusive en större möjlighet att låntagare kan få betalningssvårigheter eller gå i konkurs. Vissa av dessa
lån kan vara högrisklån som inte har villkor som gör det möjligt för långivaren att kontrollera och spåra avkastningen för
låntagaren och deklarera betalningssvårigheter om vissa kriterier överträds.

Valutarisk
Eftersom Bolaget värderar portföljinnehaven i varje fond i antingen US-dollar, japanska yen eller euro, kan valutakursförändringar
i motsatt riktning jämfört med dessa valutor påverka värdet på innehav och varje fonds avkastning.
Eftersom värdepappren, inklusive kontanter och andra likvida medel, kan noteras i andra valutor än basvalutan, kan fonden
påverkas positivt eller negativt av valutaregleringar eller förändringar av växelkurserna mellan sådan referensvaluta och andra
valutor. Förändringar i valutakurser kan påverka värdet på en fonds andelar, och även påverka av fonden intjänad utdelning
och ränta samt dess realiserade vinster och förluster. Om den valuta i vilken ett värdepapper är noterat stiger i värde jämfört
med basvalutan, kan värdepapperets kurs öka. Omvänt kan en fallande växelkurs påverka värdepapperets kurs negativt.
I den utsträckning som en fond eller en andelsklass använder strategier eller instrument för att säkra eller skydda sig mot
växelkursrisken, finns det inga garantier att säkringen eller skyddet kommer att åstadkommas. Såvida inte annat anges
i fondens placeringsinriktning, finns det inga krav på att en fond ska sträva efter säkring eller skydd mot växelkursrisker
i samband med en transaktion.
Valutaförvaltningsstrategier kan väsentligen ändra en fonds exponering mot valutakursförändringar och det kan leda
till förluster för fonden om valutor inte presterar i enlighet med vad investeringsförvaltaren förväntar sig. Dessutom kan
valutaförvaltningsstrategier, i den utsträckning som de minskar fondens exponering mot valutarisker, även minska fondens
förmåga att dra nytta av gynnsamma förändringar av valutakurser. Det finns inga garantier för att investeringsförvaltarens
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användning av valutaförvaltningsstrategier kommer att gynna fonden eller att de kommer att användas eller kan användas vid
lämpliga tidpunkter. Vidare kanske det inte finns någon perfekt korrelation mellan graden av exponering mot en viss valuta
och mängden värdepapper i den portfölj som är noterad i den valutan. Att investera i utländska valutor i syfte att dra nytta av
prognostiserade förändringar av valutakurser, i motsats till att säkra valutarisker som är aktuella för fondens innehav, ökar
fondens exponering mot förluster på utländska investeringar ytterligare.
Investerare ska känna till att den kinesiska renminbin (RMB) är föremål för en förvaltad rörlig växelkurs baserad på marknadens
tillgång och efterfrågan med referens till en korg av valutor. För närvarande handlas renminbin på två marknader: en på Kinas
fastland och en utanför Kinas fastland (primärt i Hongkong). Renminbin som handlas på Kinas fastland är inte fritt konvertibel
och är föremål för valutakontroller och vissa krav från regeringen på Kinas fastland. Den renminbi som handlas utanför Kinas
fastland är å andra sidan fritt konvertibel. Även om renminbin handlas fritt utanför Kinas fastland, återspeglar en renminbispot,
terminsvalutakontrakt och relaterade instrument den strukturella komplexiteten på denna framväxande marknad. I enlighet
med detta kan alternativa valutaklasser noterade i renminbin bli exponerade mot större valutakursrisker.

Risk med gränsmarknader
Investeringar i tillväxtmarknadsländer innebär risker enligt vad som anges i avsnittet ”Risk med tillväxtmarknader” ovan.
Investeringar på gränsmarknader innebär risker som liknar dem för investeringar på tillväxtmarknader men i ännu högre grad
eftersom gränsmarknader är mindre, inte lika utvecklade och i mindre grad tillgängliga än tillväxtmarknader. Gränsmarknader
kan även drabbas av större politisk och ekonomisk instabilitet och kan vara mindre öppna, ha färre etiska principer och
svagare bolagsstyrning jämfört med andra tillväxtmarknader och berörd fond/investerare kan påverkas negativt.
Sådana marknader har mer sannolikt begränsningar för investeringar och repatriering, valutakontroller och mindre utvecklade
förvarings- och avräkningssystem än andra tillväxtmarknader. De länder som hör till gränsmarknaderna omfattar de
mindre utvecklade länderna i Afrika, Asien, Mellanöstern, Östeuropa och Latinamerika. Därför kan berörd fond/investerare
påverkas negativt.

Risk med säkrade strategier
För Franklin K2 Alternative Strategies Fund kommer investeringsförvaltaren att använda ett antal samförvaltare för att
genomföra olika icke-traditionella eller ”alternativa” strategier, däribland strategier som kännetecknas av ”långa/korta
aktiepositioner”, ”händelsestyrning”, ”global makro”, ”marknadsneutralitet” eller ”relativt värde”, vilka innebär ”säkrings-”
eller ”arbitrageverksamhet” och vilka är utformade för att fånga värdet på en allmän marknad. Dessa strategier ska dock på
intet sätt förutsättas betyda att de investeringar som fonden använder vid sådana strategier saknar risk. Betydande förluster
kan bli fallet till och med på så kallade säkrings- eller arbitrageinnehav. Illikviditet och bristande betalningsförmåga på ena
sidan av innehavet kan de facto leda till att innehavet inte är den säkring som avsågs, vilket leder till potentiella förluster för
fonden. Dessa strategier innebär exponering mot en viss sekundär marknadsrisk, som till exempel en inneboende volatilitet
i konvertibla obligationer eller warranter, avkastningsmarginaler mellan statsobligationer med samma villkor, eller kursdifferens
mellan olika aktieklasser för samma underliggande företag. Dessutom kan många ”marknadsneutrala” samförvaltare tillämpa
begränsade riktade strategier som exponerar de tillgångar som de förvaltar mot vissa marknadsrisker.

Risk med inflationsindexerade värdepapper
Inflationsindexerade värdepapper har en tendens att reagera på förändringar av realräntan. Realräntan representerar en
nominell (angiven) ränta som sänks av de förväntade effekterna av inflationen. Kursen på ett inflationsindexerat värdepapper
kan i allmänhet minska när realräntan ökar, och öka när realräntan minskar. Räntebetalningar på inflationsindexerade
värdepapper kommer att fluktuera när kapitalbeloppet och/eller räntan justeras för inflation och kan vara oförutsägbara. Därför
kan fondens intäktsutdelning fluktuera mer än intäktsutdelning från en typisk räntebärande fond. Det finns inga garantier
för att konsumentprisindex eller något annat mått som används för att justera kapitalbeloppet för fondens skuldförbindelser
kommer att korrelera korrekt med den inflation som en viss investerare drabbas av. En ökning av kapitalbeloppet på en
inflationsskyddad skuldförbindelse kommer att bedömas som en beskattningsbar ordinarie intäkt, även om investerare, som till
exempel fonden, inte får sitt kapitalbelopp förrän på förfallodagen.

Risk med börsintroduktion
Vissa fonder kan investera i börsintroduktioner. Risken med börsintroduktioner är att marknadsvärdet på sådana aktier kan
erfara hög volatilitet på grund av faktorer som till exempel frånvaron av en tidigare marknad, omogen handel, det begränsade
antalet aktier som är tillgängligt för handel och den begränsade informationen om emittenten. Dessutom kan en fond inneha
börsintroducerade aktier under en mycket kort tid, vilket kan öka fondens kostnader. Vissa investeringar i börsintroduktioner
kan få en omedelbar och betydande inverkan på fondens avkastning.

Juridisk och myndighetsrelaterad risk
Fonderna måste följa olika lagar, däribland krav i värdepapperslagar och bolagslagar i olika jurisdiktioner, inklusive
Storhertigdömet Luxemburg.
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Tolkning och tillämpning av lagar kan ofta vara motsägelsefulla och detta kan påverka upprätthållandet av de olika avtal och
garantier som ingåtts av fonderna. Lagar kan införas retroaktivt eller kan utfärdas i form av interna förordningar som vanligen
inte är tillgängliga för allmänheten. Tolkning och tillämpning av lagar och bestämmelser kan ofta vara motsägelsefulla och
osäkra särskilt när det gäller skattefrågor.
Domstolar kanske inte följer lagkrav och gällande avtal och det finns inga garantier att regress eller domslut i en utländsk
domstol kommer att verkställas i vissa jurisdiktioner där tillgångarna som rör fondernas värdepapper är belägna.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken föreligger i två former: likviditetsrisk på tillgångssidan och likviditetsrisk på skuldsidan. Tillgångssidans
likviditetsrisk är hänförlig till en fonds oförmåga att sälja ett värdepapper eller ett innehav till den noterade kursen eller
marknadsvärdet på grund av sådana faktorer som en plötslig förändring av det uppfattade värdet eller innehavets
kreditvärdighet, eller på grund av negativa marknadsvillkor i allmänhet. Skuldsidans likviditetsrisk är hänförlig till en fonds
oförmåga att uppfylla en begäran om inlösen, på grund av fondens oförmåga att sälja värdepapper eller innehav för att
anskaffa tillräckligt med kontanter för att uppfylla begäran om inlösen. Marknader där fondens värdepapper omsätts kan även
erfara sådana negativa omständigheter vilka föranleder fondbörser att suspendera handelsverksamheten. Minskad likviditet
på grund av dessa faktorer kan ha en negativ inverkan på fondens substansvärde och, vilket har berörts, på fondens förmåga
att i tid uppfylla önskemål om inlösen.
Vissa värdepapper är illikvida på grund av en begränsad marknad, en ekonomiskt svag emittent, juridiska eller avtalsmässiga
begränsningar på återförsäljning eller transfereringar, eller är på annat sätt illikvida i betydelsen att de inte kan säljas inom sju
dagar till ungefär den kurs som de värderas till av fonden. Värdepapper som är illikvida medför större risk än värdepapper med
mer likvida marknader. Marknadsnoteringarna för sådana värdepapper kan vara volatila och/eller bli föremål för stora skillnader
mellan köp- och säljkurser. Illikviditet kan ha en negativ inverkan på marknadskursen och fondens förmåga att sälja särskilda
värdepapper när det är nödvändigt att uppfylla fondens likviditetsbehov eller som en följd av en särskild ekonomisk händelse.

Marknadsrisk
Marknadsvärdet på värdepapper som ägs av en fond kommer att öka eller minska i värde, ibland snabbt eller oförutsägbart.
Värdepapper kan falla i värde på grund av faktorer som påverkar enskilda emittenter, värdepappersmarknader i allmänhet
eller särskilda branscher eller sektorer på värdepappersmarknaderna. Värdet på ett värdepapper kan öka eller minska
på grund av allmänna marknadsvillkor vilka inte är specifikt relaterade till en viss emittent, som till exempel verkliga eller
uppfattade negativa ekonomiska villkor, förändringar av de allmänna utsikterna för intäkter eller företagsvinster, ändrade
räntor eller valutakurser eller en allmänt negativ stämning bland investerare. De kan även öka eller minska på grund av
faktorer som påverkar en enskild emittent, en viss bransch eller sektor, som till exempel förändrade produktionskostnader
och konkurrensvillkor inom en bransch eller ett specifikt land. Oväntade händelser till exempel natur- eller miljökatastrofer
(jordbävningar, bränder, översvämningar, orkaner, tsunamis) och andra allvarliga väderrelaterade fenomen i allmänhet,
eller vitt utspridd sjukdom, bland annat pandemier och epidemier, har och kan orsaka stora förändringar för ekonomin för
enskilda företag, sektorer, branscher, nationer, marknader och inverka negativt på valutor, räntor och inflationen, kreditbetyg,
stämningen bland investerare och andra faktorer som påverkar värdet på fondens investeringar. Med tanke på hur beroende
globala ekonomier och marknader är av varandra, är det sannolikt att förhållandena i ett land, marknad eller region inverkar
negativt på marknader, emittenter och/eller valutor i andra länder.
Dessa förändrade förhållanden kan förhindra fonden från att genomföra fördelaktiga investeringsbeslut på ett lämpligt sätt, och
kan inverka negativt på fondens förmåga att uppnå sitt investeringsmål.
Under en allmän nedgång på värdepappersmarknaderna, kan många tillgångsklasser falla i värde. När marknader presterar
bra, finns det inga garantier för att värdepapper i en fond kommer att ta del av eller på annat sätt dra nytta av detta.
Alla investeringar på finansmarknaderna kan sjunka i värde.

Risk med många förvaltare
Investeringsförvaltaren i vissa fonder kan sträva efter att uppnå sina investeringsmål genom ett noggrant urval av två eller
flera samförvaltare (”samförvaltarna”). Investeringsförvaltaren kan även ta del i förvaltningen av sådana fonder utöver att välja
ut och fördela förvaltningen till samförvaltarna. Samförvaltarna kan vara dotterbolag till investeringsförvaltaren eller vara helt
oberoende av investeringsförvaltaren men föremål för en noggrann företagsbesiktning från investeringsförvaltarens sida som
en del av urvalsprocessen.
Franklin K2 Alternative Strategies Fund avser särskilt att uppnå investeringsmålet genom att fördela tillgångarna i många
icke-traditionella eller ”alternativa” strategier däribland men inte begränsat till långa/korta aktiepositioner, relativt värde,
händelsestyrning och global makro. Fonden avser använda ett flertal samförvaltare för att genomföra den här strategin.
Det finns en risk att de utvalda samförvaltarna inte kommer att genomföra den avsedda investeringsstrategin på det effektiva
sätt för vilket samförvaltarna valts ut. Dessutom fattar samförvaltarna sina investeringsbeslut oberoende av varandra och kan
som en följd av detta fatta beslut som står i konflikt med varandra. Det är till exempel möjligt att en samförvaltare kan köpa ett
värdepapper åt fonden samtidigt som en annan samförvaltare säljer samma värdepapper, vilket leder till högre kostnader utan
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att nettoinvesteringsresultatet har uppnåtts, eller att flera samförvaltare köper samma värdepapper samtidigt utan att samordna
sina transaktioner vilket resulterar i högre kostnader. Dessutom kan fondens metod med många förvaltare leda till att fonden
investerar en betydande del av tillgångarna i vissa typer av värdepapper, vilket kan vara gynnsamt eller ogynnsamt för fondens
avkastning beroende på avkastningen på de värdepapperen och den allmänna marknadsmiljön. Samförvaltarna kan prestera
sämre än marknaden generellt eller prestera sämre än andra investeringsförvaltare som kan ha utsetts för fonden.

Risk med tillsättning av ombud
Lagarna på vissa marknader har bara börjat utveckla konceptet med juridiskt/formellt ägande och med verkligt ägande eller
andelar i värdepapper. Följaktligen kan domstolar på sådana marknader göra bedömningen att ett ombud eller förvaringsinstitut
som registrerad ägare till värdepapper skulle ha full äganderätt till dem och att en verklig ägare kanske inte har några rättigheter
alls till värdepapperen.
Investerarna uppmärksammas på att en investerare endast kommer att kunna utöva sina andelsägarrättigheter fullt ut direkt
mot Bolaget om investeraren är registrerad i Bolagets andelsägarregister. När en investerare investerar i Bolaget via en
registrerad förvaltare som förmedlare, som investerar i Bolaget i sitt eget namn men å investerarens vägnar, kan det inte alltid
vara möjligt för investeraren att utöva vissa andelsägarrättigheter direkt gentemot Bolaget. En investerare som investerar
via en registrerad förvaltare, som förmedlare eller förvaringsinstitut, måste vara särskilt medveten om att i fall av driftsavbrott
hos en sådan förmedlare eller sådant förvaringsinstitut, oavsett om det beror på insolvens, konkurs eller någon annan orsak,
finns det en risk för förseningar när det gäller att utöva sina rättigheter eller även en risk för att rättigheterna går förlorade.
Investerarna uppmanas att skaffa sig information om sina rättigheter.

Risk med oreglerade marknader
Vissa fonder kan investera i värdepapper från emittenter i länder vars marknader inte kvalificerar sig som reglerade marknader
på grund av deras ekonomiska, juridiska eller myndighetsrelaterade struktur, och därför kan dessa fonder investera högst
10 procent av nettotillgångarna i sådana värdepapper.

Risk med deltagarbevis
Deltagarbevis (P-notes) är finansiella instrument som kan användas av vissa fonder för att skaffa sig exponering mot en
aktieinvestering, inklusive stamaktier eller warranter, på en lokal marknad där ett direkt ägande inte är tillåtet. En investering
i deltagarbevis kan innebära en OTC-transaktion med tredje part. Därför kan fonder som investerar i deltagarbevis förutom att
vara exponerade mot rörelser i värdet på den underliggande aktien, även vara utsatta för risken att motparten har bristande
betalningsförmåga, vilket kan leda till en förlust av aktiens fullständiga marknadsvärde.

Risk med resultatrelaterad avgift
Förvaltningsbolaget kan ha rätt till en resultatrelaterad avgift. Huvudsyftet med en resultatrelaterad avgift är att ytterligare
stärka det gemensamma intresset hos förvaltningsbolag och investerare samt belöna överavkastning. Den resultatrelaterade
avgiften kan dock skapa ett incitament för förvaltningsbolaget och dess företrädare att använda sig av investeringar och
transaktioner med högre risk än de hade gjort om ingen resultatrelaterad avgift hade tillämpats.
I vissa delfonder kan förvaltningsbolaget ha rätt till en resultatrelaterad avgift som baseras på realiserad och orealiserad vinst.
Investerarna bör vara medvetna om att det finns en inneboende risk att en resultatrelaterad avgift kan betalas på orealiserade
vinster som kanske aldrig realiseras.

Risk med PIPE
Investeringar i konvertibla och aktiekopplade värdepapper, med privat struktur och källa, i börsnoterade företag men utanför
börsen (”PIPE”), erbjuder möjligheten till väsentliga vinster, men omfattar även en omfattande risknivå, bland en total
kapitalförlust. Bland dessa risker finns det allmänna risker knutna till att investera i företag som går med förlust eller med
väsentliga variationer i rörelseresultaten från en period till en annan, samt investeringar i företag med behov av väsentliga
kapitaltillskott för att stödja sin utbyggnad eller uppnå eller bevara sin konkurrensställning. Sådana företag kan ställas
inför hård konkurrens, bland annat konkurrens från företag med större ekonomiska resurser, mer omfattande utveckling,
tillverkning, marknadsförings- och tjänstekapacitet samt ett större antal kvalificerad lednings- och teknisk personal. Handeln
med värdepapper i en sådan portfölj kommer sannolikt vara tunn och kan sakna tillräcklig kapitalisering och därmed vara mer
känslig inför negativ affärs- eller finansiell utveckling.
Utifall ett sådant portföljföretag inte kan generera tillräckligt med kassaflöde eller anskaffa ytterligare aktiekapital för att uppfylla
sina förutsedda likviditetsbehov, kan värdet på investeringen som görs av en fond i en sådan portföljinvestering reduceras
väsentligt eller till och med gå förlorad helt och hållet.

Fondens omsättningsrisk
Investeringsförvaltaren och/eller samförvaltarna kan sälja ett värdepapper eller ingå eller likvidera ett derivatinnehav när
bedömningen är att det är lämpligt att göra så, oavsett av hur länge fonden har innehaft instrumentet. Denna verksamhet ökar
fondens portföljomsättning och kan öka fondens transaktionskostnader.
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Risk med privata företag utanför börsen
Investeringar i värdepapper emitterade av privata företag omfattar en väsentlig risknivå och osäkerheter jämfört med företag
som handlas på börsen. Dessa investeringar sker vanligtvis i företag som har funnits under en kort tidsperiod med kort
affärserfarenhet och därför är alla prognoser om framtida värdetillväxt föremål för stor osäkerhet.
Investeringar i värdepapper emitterade av privata företag är därtill föremål för begränsad likviditet då de inte handlas på en
organiserad marknad.

Risk med realtillgångar
Fonder som investerar i realtillgångsvärdepapper eller värdepapper kopplade till realtillgångar, kommer utsättas för specifika
risker kopplade till ett antal faktorer, bland annat lokala, regionala och nationella ekonomiska förhållanden, räntor och
skatteomständigheter. Utvecklingen på realtillgångsmarknader kan visa liten samvariation med aktie- och obligationsmarknader.
Det finns en risk att fondens investeringar i realtillgångar utvecklas dåligt under annars gynnsamma ekonomiska förhållanden.
Värdepapper i fastighetsfonder (”REIT”) kan påverkas av värdeförändringar på egna fastigheter och andra faktorer, och kurserna
tenderar att öka eller minska. En REIT-fonds avkastning beror på de egna fastigheternas typ och läge och hur väl fastigheterna
förvaltas. Minskade ränteintäkter kan bli aktuella på grund av outhyrda lokaler under långa perioder, ökad konkurrens från
andra fastigheter, hyresgästernas oförmåga att betala hyra eller dålig förvaltning. Avkastningen från en REIT-fond beror
även på företagets förmåga att finansiera köp av fastigheter och renoveringar samt dess hantering av kassaflöden. Eftersom
REIT- fonder vanligen är investerade i ett begränsat antal projekt eller i ett visst marknadssegment, är de mer mottagliga för en
negativ utveckling som påverkar ett enskilt projekt eller marknadssegment än mer brett spridda investeringar.
Värdepapper i infrastrukturföretag är värdepapper i företag vars främsta verksamhet är inom infrastrukturrelaterade
verksamheter som utformning, konstruktion, drift eller underhåll av hamnar, flygplatser, järnvägar, vägar, pipelines, energiverk
(kol, olja, kärnkraft, vatten- och solkraft), eldistribution, vattenreningsverk eller verksamhet som rör sådana företag.
Sådana företag kan erfara volatilitet på grund av utmaningar som till exempel att skaffa nödvändiga tillstånd, bli föremål för
miljösanering, uppfylla myndigheters standarder, krav eller riktlinjer, eller påverkas av konjunkturen, väder, naturkatastrofer,
regeringsåtgärder, störningar bland civilbefolkningen eller terrorism. Genom att vara koncentrerad till denna enda sektor, kan
en fond bli föremål för större volatilitet jämfört med fonder som följer en mer spridd placeringsinriktning.

Risk med återinvestering av säkerheter
Efter återinvestering av säkerhet enligt vad som fastställs i bilaga B. 3 i detta prospekt ”Finansiella derivatinstrument” tillämpas
alla risköverväganden som anges i detta avsnitt avseende regelbundna investeringar.

Risk med återköpstransaktioner och omvända återköpstransaktioner
Att Bolaget ingår återköpsavtal eller omvända återköpsavtal, enligt vad som anges i bilaga B.4 till detta prospekt ”Användning
av tekniker och instrument för överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument” innebär vissa risker och det finns
inga garantier att det eftersträvade målet vid sådan användning kommer att uppnås.
Investerarna måste särskilt känna till (1) att det finns en risk, om motparten hos vilken fonden har placerat pengar hamnar
på obestånd, att den säkerhet som erhålls kan ge sämre avkastning än de kontanter som placerats, oavsett om det beror
på inkorrekt kurssättning av säkerheten, negativa marknadsrörelser, en försämrad kreditvärdighet av säkerhetens emittent,
eller att marknaden på vilken säkerheten handlas är illikvid, (2) (i) att låsa kontanter i överdrivet stora transaktioner eller med
överdriven löptid, (ii) att förseningar vid återvinning av placerade kontanter, eller (iii) att en svårighet att realisera säkerheten
kan begränsa fondens förmåga att uppfylla önskemål om försäljning, köp av värdepapper eller, mer allmänt, återinvestering,
och att (3) återköpstransaktioner kommer, efter omständigheterna, att exponera fonden ytterligare för risker som liknar riskerna
med finansiella optionsderivatinstrument eller finansiella terminsderivatinstrument, vilka beskrivs mer ingående i andra avsnitt
i prospektet.
Den säkerhet som Bolaget erhåller för återköpsavtalstransaktioner kan vara i likvida medel, amerikanska skattkammarväxlar
eller amerikanska statsobligationer som stöds av förtroendet och kreditvärdigheten för obligationer utfärdade av USA eller
ett EU-land eller -organ (bland annat överstatliga organisationer). Eventuella tillkommande intäkter som genereras av
återköpsavtalstransaktionerna kommer att ackumuleras i aktuell fond.
I en omvänd återköpstransaktion kan en fond göra en förlust om värdet på de köpta värdepapperen har minskat i förhållande
till värdet på kontanterna eller den marginal som berörd fond har.

Risk med företag som omstruktureras
Vissa fonder kan även investera i värdepapper i företag som ägnar sig åt fusioner, konsolideringar, likvidationer och
omorganisationer (inklusive sådana som omfattar konkurs) eller för vilka det föreligger ett anbud eller erbjudande om byte, och
kan delta i sådana transaktioner. De kan även köpa upp skulder och ägarintressen i skulder, både säkrade och osäkrade, hos
gäldenärsföretag som ägnar sig åt omorganisationer eller finansiell omstrukturering. Sådana investeringar innebär också större
kreditrisker. De företag som är inbegripna i omorganisationer eller ekonomisk rekonstruktion tenderar att ha en förhållandevis
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svag ställning och kan även bli föremål för riskerna att omstruktureringen är nedbrytande för verksamheten och för företagens
ledningsstruktur, vilket kan exponera fonderna för en högre investeringsrisk.

Risk med återanvändning av säkerhet och finansiella instrument
I enlighet med marknadsstandard för OTC-derivat, värdepapperslån, återköps- och omvända återköpsavtal, kommer motparten
när värdepappren överlåts till den att erhålla antingen (i) ett fullt rättsligt ägande av värdepapper den erhåller, under ett
säkerhetsarrangemang i form av äganderättsöverföring; eller (ii) en rätt till användning av värdepapper den erhåller under ett
säkerhetsarrangemang i form av ställande av finansiell säkerhet.
Så som det krävs enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015
om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av EU:s förordning
648/2012, kommer fonden bli informerad skriftligen av sina motparter om risker och följder som kan omfattas av antingen (i)
ingå ett säkerhetsarrangemang i form av äganderättsöverlåtelse, och (ii) bevilja en användningsrätt av säkerheten som ställs
under ett säkerhetsarrangemang i form av ställande av finansiell säkerhet:
− Alla rättigheter, däribland äganderätt som fonden kan ha haft i dessa finansiella instrument kommer ersättas av ett osäkrat
avtalsmässigt anspråk på leverans av ett motsvarande finansiellt instrument som är föremål för villkoren i berört ramavtal;
− Motparten kommer inte inneha finansiella instrument i enlighet med kundens tillgångsregler och eventuella
tillgångsskyddsrättigheter kommer inte gälla (till exempel kommer inte de finansiella instrumenten avskiljas från motpartens
tillgångar och kommer inte innehas som föremål för en trust);
− Om motparten hamnar på obestånd eller fallissemang under berört ramavtal, kommer fondens anspråk mot motparten för
leverans av motsvarande finansiella instrument inte vara säkrat och kommer vara föremål för villkoren i relevant masteravtal
och tillämplig lag. Därmed är det möjligt att fonden inte erhåller sådana motsvarande finansiella instrument eller återvinner
hela värdet för de finansiella instrumenten (även om fondens exponering kan minskas i den utsträckningen att motparten
har förpliktelser som den kan kvitta eller netta mot, eller betala genom hänvisning till, motpartens förpliktelse att leverera
motsvarande finansiella instrument till fonden);
− Utifall en resolutionsmyndighet utövar sina befogenheter enligt en relevant rekonstruktionsordning i relation till en motpart,
kommer eventuella rättigheter som fonden kan vidta åtgärder för att verkställa mot motparten, som att häva det berörda
ramavtalet, vara föremål för ett beslut från berörd resolutionsmyndighet, och:
a. fondens anspråk på leverans av motsvarande finansiella instrument kan minskas (delvis eller helt) eller konverteras till
aktier; eller
b. en överlåtelse av tillgångar eller skulder kan ge upphov till att fondens anspråk på motparten eller motpartens anspråk på
fonden, överlåts till olika enheter. Dock kan fonden vara skyddad i den utsträckning att utövande av resolutionsbefogenheter
är begränsade av tillgängligheten för kvittnings- eller nettningsrättigheter;
− Med förbehåll för villkoren i berört ramavtal, (i) kommer fonden inte vara berättigad till att utöva några röst-, samtyckes- eller
liknande rättigheter knutna till de finansiella instrumenten, och (ii) motparten kommer inte ha någon skyldighet att informera
fonden om några företagshändelser eller åtgärder i relation till dessa finansiella instrument;
− Om motparten inte rimligen kan erhålla motsvarande finansiella instrument för leverans till fonden till den begärda tiden,
kanske fonden inte kan uppfylla sina avräkningsskyldigheter i en annan transaktion som den ingått i relation till dessa
finansiella instrument;
− Fonden kommer inte vara berättigad att erhålla någon utdelning, kupong eller annan betalning, räntor eller rättigheter
(däribland värdepapper eller egendom som ackumuleras eller erbjuds vid något tillfälle) som betalas i relation till dessa
finansiella instrument, även om fonden kan krediteras med en betalning genom hänvisning till sådan utdelning, kupong eller
annan betalning (en ”tillverkad betalning”);
− Skattebehandling som är tillämplig för (i) finansiella instrument (och andra motsvarande finansiella instrument) som har
överlåtits eller använts som säkerhet och (ii) tillverkade betalningar kan skilja sig ur skattebehandlingssynpunkt beträffande
den ursprungliga utdelningen, kupongen eller annan betalning knuten till dessa finansiella instrument.

Risk med ryska och östeuropeiska marknader
Värdepapper från emittenter i Ryssland, länder i Östeuropa samt OSS-stater som till exempel Ukraina och länderna som
tidigare ingick i det forna Sovjetunionen, innebär betydande risker och särskilda överväganden, vilka vanligen inte är förbundna
med investeringar i värdepapper från emittenter i EU-medlemsländer och i USA. De innebär ytterligare risker utöver de normala
risker som är knutna till sådana investeringar och utgörs av politiska, ekonomiska, rättsliga, valutakopplade, inflationsmässiga
och skatterelaterade risker. Det föreligger till exempel en risk för förlust på grund av bristande system för transfereringar,
kurssättning, redovisning och förvaring eller registrering av värdepapper.
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Den ryska marknaden är särskilt förknippad med olika risker för avräkning och förvaring av värdepapper. Dessa risker beror på
att fysiska värdepapper inte existerar och som en konsekvens av detta bevisas ägande av värdepapper endast i emittentens
aktieägarregister. Varje emittent är ansvarig för utnämning av sin egen registrator. Resultatet är en bred geografisk spridning
av hundratals registerhållare i hela Ryssland. Den ryska federationens värdepappers- och kapitalmarknadskommission
(”kommissionen”) har definierat ansvarsområdena för registreringsverksamhet, inklusive vad som utgör bevis på ägande
och överföringsmetoder. Men svårigheter att upprätthålla kommissionens bestämmelser innebär att risken för förlust eller
felaktigheter fortfarande föreligger och det finns inga garantier att registerhållarna kommer att agera enligt tillämpliga lagar och
förordningar. Vida erkänd branschpraxis håller i själva verket fortfarande på att etableras.
När en registrering görs, skapar registerhållaren ett utdrag av aktieägarregistret vid den tidpunkten. Aktieägandet överförs
till registerhållarens arkiv men ett utdrag ur aktieägarregistret utgör inte något bevis för innehav. Utdraget är endast ett bevis
på att registreringen har ägt rum. Men utdraget är inte överlåtbart och har inget värde i sig. Dessutom kommer en registrator
vanligen inte att godkänna ett utdrag som ett ägarbevis på aktier. Registratorn måste inte meddela förvaringsinstitutet eller
de lokala ombuden i Ryssland om eller när denne ändrar aktieägarregistret. Ryska värdepapper deponeras inte fysiskt hos
förvaringsinstitutet eller dess lokala företrädare i Ryssland. Liknande risker gäller för den ukrainska marknaden.
Därför kan varken förvaringsinstitutet eller dess lokala ombud i Ryssland eller i Ukraina anses bedriva fysisk förvarings- eller
depåfunktion i traditionell mening. Registerhållarna är varken ombud för eller ansvariga inför förvaringsombudet eller dess
lokala ombud i Ryssland eller i Ukraina. Förvaringsinstitutets ansvar omfattar endast egen försumlighet och grov oaktsamhet
samt försumlighet och grov oaktsamhet orsakat av dess lokala företrädare i Ryssland eller i Ukraina, och omfattar inte förluster
på grund av likvidation, konkurs, försumlighet eller grov oaktsamhet hos någon registrator. Om en sådan förlust uppstår måste
Bolaget hävda sina rättigheter direkt gentemot emittenten och/eller dennas utsedda registrator.
Men värdepapper som omsätts på Moskvas fondbörs MICEX-RTS kan behandlas som en investering i värdepapper som
omsätts på en reglerad marknad.
I april 2013 införde Ryssland en ny nationell avräkningsdepå (”NSD”) som Rysslands centrala värdepappersdepå (”CSD”)
för att sträva efter en genomgång av sitt aktieregistreringssystem. NSD regleras av Rysslands värdepappersmyndighet, det
federala organet för finansmarknaderna (”FSFM”). Förvaringsinstitutet har nu bekräftat att fondens alla innehav av godkända
värdepapper har flyttats till NSD.
Den nyligen genomförda implementeringen av den nationella avräkningsdepån som Rysslands centrala värdepappersdepå,
har dämpat den omfattande oron som påverkade de ryska depåuthyrarna. Alla ryska värdepapperstransfereringar och
avräkningar måste nu göras i CSD-systemet vilket har särskilda bestämmelser för hur dessa transaktioner slutförs. Därför
registreras alla värdepapperstransaktioner i ett centralt system och inte endast i registren hos olika privata registrerare.

Risk med värdepappersutlåning
Att Bolaget ingår värdepappersutlåningstransaktioner, enligt vad som anges i bilaga B.4 till detta prospekt ”Användning av
tekniker och instrument för överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument” innebär vissa risker och det finns inga
garantier för att det eftersträvade målet vid sådan användning kommer att uppnås.
Investerarna måste särskilt vara medvetna om att vid betalningssvårigheter, konkurs eller insolvens hos den som lånar
värdepapper av fonden, finns det en risk för försenad återvinning (som kan begränsa fondens förmåga att uppfylla sina
leveransförpliktelser enligt de värdepappersförsäljnings- eller betalningsskyldigheter som blir aktuella vid önskemål
om försäljning) eller till och med en förlust av rättigheter till den erhållna säkerheten. Dessa risker dämpas av en omsorgsfull
kreditvärdighetsanalys av låntagare för att fastställa risken för att dessa låntagare blir föremål för ett konkursförfarande inom
den tidsram som beräknas för lånet. Om låntagaren av värdepapper utlånade av en fond inte återlämnar dessa värdepapper
finns det en risk att den erhållna säkerheten kan realisera mindre än värdet på de värdepapper som lånats ut, oavsett om det
beror på felaktig kurssättning, negativa marknadsrörelser, en försämrad kreditvärdering av säkerhetens emittenter eller på
illikviditet på den marknad där säkerheten omsätts.
En fond kan återinvestera den kontantsäkerhet som erhålls från låntagare. Det finns en risk att värdet på eller avkastningen
från den återinvesterade kontantsäkerheten kan falla under det belopp som skulden till dessa låntagare uppgår till, och att
dessa förluster kan överstiga det belopp som fonden intjänat på att låna ut värdepapperen.

Risk med värdepapperisering
En värdepapperisering, enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/2402 av den 12
december 2017, är en transaktion eller ett program varigenom den kreditrisk som är förenad med en exponering eller en
grupp exponeringar delas upp i trancher, med alla följande egenskaper: (i) Betalningarna inom ramen för transaktionen eller
programmet är beroende av utvecklingen av exponeringen eller gruppen av exponeringar, (ii) prioriteringen av trancherna
avgör hur förluster fördelas under den tid transaktionen eller programmet pågår, (iii) transaktionen eller programmet skapar
inte exponeringar som har alla de egenskaper som förtecknas i artikel 147.8 i förordning (EU) nr 575/2013.
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Värdepapperisering omfattar ett stort urval av tillgångar, inklusive ”tillgångssäkrade värdepapper”, ”säkerställda
kreditobligationer” och ”inteckningssäkrade värdepapper”.
En värdepapperisering består av flera trancher som vanligen sträcker sig från aktietranchen (högsta risk) till den prioriterade
tranchen (lägst risk). Resultatet för varje tranch avgörs av resultatet för de underliggande tillgångarna eller ”säkerhetspoolen”.
Säkerhetspoolen kan omfatta värdepapper med olika kreditkvaliteter, inklusive högavkastande värdepapper och
skräpobligationer, och tranchens kreditvärdighet återspeglar inte kvaliteten på de underliggande tillgångarna.
Inteckningssäkrade värdepapper skiljer sig från konventionella skuldförbindelser på så sätt att kapitalbeloppet betalas
tillbaka under värdepapperets livstid snarare än på förfallodagen, eftersom de underliggande inteckningarna är föremål för
oplanerade förskottsbetalningar av kapitalbeloppet före värdepapperets förfallodag på grund av frivilliga förskottsbetalningar,
refinansieringar eller exekutiva försäljningar på de underliggande inteckningslånen. För fonden innebär detta en förlust av
förväntad ränta och den del av kapitalbeloppet som representeras av en premie som fonden kan ha betalat över pari på
tidpunkten för köpet. Förskottsbetalningar på inteckningslån ökar i allmänhet när räntan sjunker.
Inteckningssäkrade värdepapper är även föremål för risk med förlängning av kredit. En oväntad räntehöjning kan minska
takten på förskottsbetalningarna på inteckningssäkrade värdepapper och förlänga deras livslängd. Detta kan leda till att
kurserna på de inteckningssäkrade värdepapperen blir mer känsliga för ränteförändringar. Emittenter av tillgångssäkrade
värdepapper kan ha en begränsad förmåga att hävda säkerhetsrätten till de underliggande tillgångarna, och kreditförbättrande
åtgärder för att stödja värdepappren kan, i förekommande fall, vara otillräckliga för att skydda investerarna i händelse av
betalningssvårigheter.
Villkorade inteckningsobligationer (CMO:er) är värdepapper som säkras genom en pool av inteckningsrelaterade
pass-through-värdepapper eller faktiska inteckningslån som är strukturerade i olika delmängder med olika löptider och olika
prioritetsordning vad gäller deras tillgång till kapitalbelopp och räntebetalningar från de underliggande tillgångarna. Sådana
värdepapper kommer, beroende på deras delmängder, att ha olika grader av förskottbetalningsrisk och kreditrisk, beroende
på deras prioritetsordning i kapitalstrukturen. De kortare, äldre delmängderna kommer vanligen att ha lägre risk än de med
längre löptid som är yngre delmängder.
Inteckningssäkrade värdepapper kan erbjudas som en räntestripp (IO) eller en nollkupongstripp (PO), där endast ränta eller
kapitalbelopp hos de underliggande inteckningarna i poolen tillfaller värdepappersinnehavaren. Dessa värdepapperstyper
är mycket känsliga för de förskottsinbetalningar som är förknippade med de underliggande inteckningarna och kommer att
reagera på motsatt sätt på samma trend med förskottsbetalningar. För IO-värdepapper kommer tidiga förskottsbetalningar
i poolen att innebära lägre räntebetalningar än förväntat eftersom inteckningen kommer att ha upphört, vilket påverkar
värdepappersinnehavaren negativt. För PO-värdepapper kommer tidiga förskottsbetalningar i poolen att innebära
snabbare återbetalning av kapitalbeloppet än väntat, vilket gynnar värdepappersinnehavaren. På grund av den höga
känsligheten hos dessa värdepapper, är möjligheten för skarpa kursnedgångar mycket större jämfört med konventionella
inteckningssäkrade värdepapper.
Intecknings- och tillgångssäkrade värdepapper kan struktureras som syntetiska värdepapper. CMBX är till exempel en
kreditswapp på en korg av CMBS-obligationer, som de facto utgör ett CMBS-index. Genom att köpa ett sådant instrument,
köper fonden skydd (dvs. möjligheten att få en obligation emitterad till pari i händelse av en ogynnsam kredithändelse), vilket
gör det möjligt för fonden att säkra sin exponering eller bli kort i CMBS-sektorn. Genom att sälja ett instrument kort och endast
inneha kontanter jämfört med den möjliga skyldigheten att köpa det, säljer fonden skydd och skaffar sig i själva verket en lång
exponering mot CMBS-sektorn snabbare och mer effektivt än genom att köpa enskilda obligationer. De risker som är förbundna
med sådana syntetiska instrument är jämförbara med riskerna för underliggande tillgångssäkrade eller inteckningssäkrade
värdepapper som instrumenten strävar efter att replikera, utöver risken att de syntetiska instrumenten i sig inte presterar som
förväntat på grund av negativa marknadsvillkor.
Tillgångssäkrade värdepapper är mycket lika inteckningssäkrade värdepapper, utom i så måtto att värdepapperen villkoras
av andra typer av tillgångar jämte inteckningar, som till exempel kreditkortsfordringar, bostadslån, nyckelfärdiga hus, billån,
studielån, leasing av utrustning eller pensionärslån i bank bland annat. Likt inteckningssäkrade värdepapper, är tillgångssäkrade
värdepapper föremål för förskottsbetalnings- och kreditförlängningsrisker.
Säkerställda låneobligationer/kreditobligationer (CLO/CDO) liknar tillgångssäkrade/inteckningsäkrade typer av värdepapper.
Huvudskillnaden är säkerhetspoolens karaktär, som inte består av skuldförbindelser eller inteckningar, utan snarare högrisklån
emitterade av företag.
Utöver de normala risker som är förknippade med skuldförbindelser och tillgångssäkrade värdepapper (till exempel ränterisk,
kreditrisk och kreditförlustrisk), medför CDO:er och CLO:er ytterligare risker, däribland men inte begränsat till: (i) möjligheten
att utdelningen från säkerställda värdepapper inte kommer att vara fullgod för att göra räntebetalningar eller andra betalningar,
(ii) kvaliteten på säkerheten kan sjunka i värde eller i kvalitet, utebli eller bli nedskriven, (iii) att en fond får investera i delmängder
av CDO:er eller CLO:er som är underordnade andra klasser och (iv) att den komplexa strukturen på värdepapperet kanske
inte inses fullt ut vid investeringstillfället vilket kan skapa tvister med emittenten, svårighet vid värdering av värdepapperet eller
oväntade investeringsresultat.
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Risk med mindre och medelstora företag
Medan mindre och medelstora företag kan erbjuda avsevärda möjligheter för kapitaltillväxt, innebär de också betydande
risker och ska bedömas som spekulativa. Historiskt har mindre och medelstora företags värdepapper varit mer volatila vad
gäller kurserna än större företags värdepapper, särskilt på kort sikt. En del orsaker till större kursvolatilitet är mindre säkra
tillväxtutsikter för mindre och medelstora företag, lägre likviditet på marknaderna för sådana värdepapper och större känslighet
för mindre och medelstora företag för förändrade ekonomiska villkor.
Dessutom kan mindre och medelstora företag sakna ledningserfarenhet, vara oförmögna att generera nya medel som är
nödvändiga för tillväxt eller utveckling, ha begränsade produktserier eller vara under utveckling eller marknadsföra nya produkter
eller tjänster, för vilka marknader ännu inte har etablerats och kanske aldrig etableras. Mindre och medelstora företag kan
påverkas särskilt av räntehöjningar, då de har svårare att låna pengar för att fortsätta eller för att expandera verksamheten.
De kan även ha svårt att betala tillbaka lån med rörlig ränta.
Dessa risker är vanligen större för värdepapper som emitterats av mindre företag som är inregistrerade eller som bedriver
en betydande del av sin verksamhet i utvecklingsländer eller på tillväxtmarknader, särskilt eftersom likviditeten hos de
värdepapper som emitterats av företag på tillväxtmarknader kan vara väsentligen sämre än vad den är hos jämförbara
värdepapper i industrialiserade länder.

Risk med SPAC-bolag
En fond kan investera direkt eller indirekt i SPAC-bolag (special purpose acquisition companies) eller liknande företag för
särskilda syften som är föremål för en mängd olika risker utöver de som är knutna till andra aktier. Ett SPAC-bolag är ett
företag som handlas på börsen och som anskaffar investeringskapital i syfte att förvärva eller slås samman med ett befintligt
bolag. SPAC-bolag har ingen verksamhetshistorik eller löpande verksamhet utöver att sträva efter förvärv, och värdet på deras
värdepapper är särskilt beroende på SPAC-bolagens förmåga att identifiera ett sammanslagningsmål och slutföra ett förvärv.
En del SPAC-bolag kan endast göra förvärv inom vissa branscher eller regioner och detta kan öka volatiliteten på deras kurser.
Utöver detta kan dessa värdepapper, som kan handlas på OTC-marknaden, anses som illikvida och/eller vara föremål för
begränsningar gällande återförsäljning.

Risk med strukturerade skuldförbindelser
Strukturerade skuldförbindelser som till exempel kreditlänkade skuldförbindelser, aktiekopplade skuldförbindelser och liknande
skuldförbindelser innebär ett skuldebrev som strukturerats av motparten och där värdet är avsett att röra sig i linje med
det underliggande värdepapper som anges i skuldebrevet. Till skillnad från finansiella derivatinstrument, överförs kontanter
från köparen till säljaren av skuldförbindelsen. En investering i sådana instrument kan leda till förlust om värdet på det
underliggande värdepapperet minskar. Det finns även en risk att skuldförbindelsens emittent inte kan betala. Ytterligare risker
beror på att dokumentationen om sådana program för skuldförbindelser tenderar att i hög grad vara anpassad. Likviditeten
hos en strukturerad skuldförbindelse kan vara mindre än för det underliggande värdepapperet, en ordinarie obligation
eller ett skuldinstrument, och detta kan inverka menligt både på förmågan att sälja innehavet och på kursen till vilken en
försäljning genomförs.

Risk med betydande hävstångseffekt
Medan kontantlån i investeringssyfte (traditionell hävstång) inte tillåts i UCITS-fonder, kan hävstångsexponering erhållas
genom att använda finansiella derivatinstrument, vilket beskrivs mer ingående under rubriken ”Risk med derivatinstrument”.
Vissa fonder, på grund av deras typ av investeringsstrategi, kan använda en ovanligt hög hävstångsnivå som uppnås
genom finansiella derivatinstrument oavsett deras användning, dvs. i säkringssyfte. Som ett exempel bidrar även finansiella
derivatinstrument som används för att minska risken till en ökad hävstång i en viss fond när det uttrycks i nominella termer. Vissa
finansiella derivatinstrument kan medföra en ovanligt hög grad av hävstångseffekt oberoende av storleken på den inledande
investeringen. Användning av en betydande hävstång kan föranleda en fond att likvidera portföljinnehav för att uppfylla dess
åtaganden eller för att uppfylla krav på segregering även när det kanske inte är fördelaktigt att göra så. Följaktligen kan en
förhållandevis liten kursrörelse hos ett derivatkontrakt, särskilt när sådana kontrakt används i en omfattande utsträckning i en
fond, leda till betydande förluster för en fond.

Risk med investeringar i Sukukobligationer
Kursförändringar på Sukukobligationer påverkas huvudsakligen av ränteutvecklingen på kapitalmarknaderna, som i sin tur
påverkas av makroekonomiska faktorer. Sukukobligationer kan påverkas negativt när kapitalmarknaderna stiger, medan de
kan öka i värde när kapitalmarknadsräntan sjunker. Kursförändringar beror även på den tidsperiod eller den löptid som återstår
till Sukukobligationens förfallodag. I allmänhet har Sukukobligationer med kortare löptid lägre kursrisker än Sukukobligationer
med längre dito. Men de har vanligen lägre avkastning och det innebär, på grund av de mer ofta förekommande förfallodagarna,
högre återinvesteringskostnader.
Statliga Sukukobligationer (”statliga Sukuk”) är skuldförbindelser som emitterats eller som garanteras av stater och
statsrelaterade organ. En investering i statliga Sukukobligationer som emitterats eller garanteras av regeringar eller deras
organ och myndigheter (”statliga organ”) innebär en högre risk. Det regeringsorgan som kontrollerar återbetalningen av
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statliga Sukukobligationer kanske inte kan eller vill betala tillbaka kapitalbeloppet och/eller avkastningen på förfallodagen
i enlighet med villkoren för skuldförbindelserna på grund av särskilda faktorer, däribland men inte begränsat till (i) landets
valutareserver, (ii) tillgängligt belopp av landets utländska valuta på återbetalningsdatumet, (iii) landets oförmåga att genomföra
politiska reformer, och (iv) landets riktlinjer vad beträffar Internationella valutafonden.
Innehavare av Sukukobligationer kan även påverkas av ytterligare begränsningar som rör dessa emittenter vilka kan omfatta:
(i) emittentens ensidiga omsättning av sådana skuldförbindelser och (ii) den begränsade möjligheten till domstolsförfarande
mot emittenten (vid bristande betalning och försenad återbetalning).
Fonder som investerar i statliga Sukukobligationer emitterade av regeringar eller regeringsrelaterade organ från länder som
betraktas som tillväxtländer eller gränsmarknadsländer medför ytterligare risker som är knutna till de särskilda egenskaper som
hör till sådana länder (till exempel valutafluktuationer, politisk och ekonomisk osäkerhet, begränsningar för repatriering etc.).

Hållbarhetsrisk
Investeringsförvaltaren beaktar att hållbarhetsrisker är relevanta för avkastningens avkastning. Integrationen av hållbarhetsrisker
i investeringsbeslutsprocessen kan leda till att lönsamma investeringar utesluts från fondens investeringsområde, och kan
även få fonden att sälja investeringar som kommer fortsätta gå bra.
Bedömning av hållbarhetsrisker är till viss del subjektiv och det finns ingen garanti om att alla fondens investeringar kommer
spegla en viss investerares åsikter eller värderingar avseende hållbara investeringar.
En hållbarhetsrisk kan uppstå på grund av en händelse eller omständighet kopplad till miljö, sociala faktorer eller bolagsstyrning
som om den inträffar kan ha betydande negativ inverkan på en eller flera investeringars värde och ha negativ inverkan på
fondens avkastning.
Hållbarhetsrisker kan visa sig på många sätt, bland annat men inte begränsat till:
–

underlåtelse att följa standarder avseende miljö, sociala faktorer eller bolagsstyrning vilket kan leda till ryktesskada,
orsaka minskad efterfrågan på produkter och tjänster eller förlust av affärsmöjligheter för ett företag eller en koncern,

–

förändringar av lagar, förordningar eller branschstandarder som orsakar möjliga böter, sanktioner eller förändrat
konsumentbeteende som påverkar ett företags eller en hel branschs utsikter till tillväxt och utveckling,

–

förändringar i lagar eller förordningar som kan skapa en större efterfrågan på och därmed leda till högre priser på
värdepapper i företag som uppfattas som om de uppfyller högre ESG-standarder. Priser på värdepapper kan bli mer
volatila om marknadsaktörer upplever att företags efterlevnad av ESG-standarder förändras, och

–

förändringar i lagar eller förordningar kan ge företag incitament till att ge missvisande information om sina aktiviteter eller
standarder avseende miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.

Riskfaktorer som vanligtvis betraktas som hållbarhetsrisk delas in i ”miljö, sociala frågor och bolagsstyrning” (ESG), och
omfattar bland annat men inte begränsat till:
Miljö
• Minskad klimatpåverkan
• Anpassning till klimatförändringar
• Skydd av biologisk mångfald
• Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
• Omställning till cirkulär ekonomi, undvika avfall och återvinna
• Undvika och minska miljöföroreningar
• Skydd av hälsosamma ekosystem
• Hållbar landanvändning
Sociala frågor
• Efterlevnad av erkända arbetsrättsstandarder (inget barn- och tvångsarbete, ingen diskriminering)
• Efterlevnad av anställdas säkerhet och hälsoskydd
• Lämplig lön, rättvisa arbetsförhållanden, mångfald och utbildning samt utvecklingsmöjligheter
• Fackföreningsrättigheter och mötesfrihet
• Garanti om lämplig produktsäkerhet, bland annat hälsoskydd
• Tillämpning av samma krav på företag inom leveranskedjan
• Inkluderingsprojekt eller hänsyn till samhällets intressen samt sociala minoriteter
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Bolagsstyrning
• Skattemoral
• Åtgärder för korruptionsbekämpning
• Styrelsens hållbarhetsledning
• Styrelsens ersättning baserat på hållbarhetskriterier
• Underlättande av visselblåsningsmekanismer
• Garantier beträffande medarbetares rättigheter
• Dataskyddsgarantier
Hållbarhetsrisker kan leda till en väsentligt försämring av den finansiella profilen, lönsamheten eller ryktet för en underliggande
investering och därmed väsentligt inverka på dess marknadspris eller likviditet.

Risk med swappavtal
Bolaget kan ingå swappavtal om räntor, index och valutakurser för att försöka skaffa sig en viss, önskad avkastning till en lägre
kostnad för Bolaget än om Bolaget hade investerat direkt i ett instrument som givit den önskade avkastningen. Swappavtal
är avtal med två parter och de ingås primärt av institutionella investerare under perioder som är några dagar till över ett år.
I en standardiserad swapptransaktion samtycker två parter till att utbyta avkastningen (eller ränteskillnaden på avkastningen)
som intjänats eller realiserats på vissa i förväg fastställda investeringar eller instrument. Den bruttoavkastning som ska bytas
eller ”swappas” mellan parterna beräknas med avseende på ett fiktivt belopp, dvs. avkastningen eller värdeökningen på ett
visst dollarbelopp som investerats till en viss ränta, i en viss utländsk valuta, eller i en ”korg” av värdepapper som representerar
ett visst index. Det fiktiva beloppet för swappavtalet är endast en fiktiv grund för att beräkna de betalningsskyldigheter parterna
i ett swappavtal har kommit överens om att byta.
Bolagets skyldigheter (eller rättigheter) enligt ett swappavtal kommer vanligen att endast motsvara det nettobelopp som ska
betalas eller erhållas enligt avtalet grundat på de relativa värdena på de innehav som varje part äger inom ramen för avtalet
(”nettobeloppet”).
Om Bolagets användning av swappavtal kommer att vara framgångsrik när det gäller att uppfylla investeringsmålet kommer
att bero på investeringsförvaltarens och/eller samförvaltarnas förmåga att korrekt förutsäga om vissa typer av investeringar
kan komma att ge större avkastning än andra investeringar. Eftersom det handlar om ett avtal mellan två parter och eftersom
avtalen kan ha en löptid som överstiger sju (7) kalenderdagar, kan swappavtal betraktas som illikvida. Dessutom bär Bolaget
risken för förlust av det belopp som förväntas erhållas enligt ett swappavtal om swappavtalets motpart får betalningssvårigheter
eller går i konkurs. Investeringsförvaltarna och/eller samförvaltarna kommer att låta Bolaget ingå swappavtal i enlighet med
riktlinjerna i bilaga B. Den huvudsakliga faktorn som avgör resultatet för ett swappavtal är kursrörelsen på den underliggande
investeringen, särskilda räntor, valutor och andra faktorer som används för att beräkna betalningen för och till motparten.
Om det enligt ett swappavtal krävs betalning från en fond, måste den senare alltid kunna genomföra nämnda betalning.
Om motparten dessutom förlorar sin kreditvärdighet, kan värdet på det swappavtal som ingåtts med denna motpart förväntas
falla, vilket medför potentiella förluster för fonden.

Risk med temainvesteringar
Utvecklingen för en fond vars investeringsstrategi integrerar identifikation av tematiska investeringsmöjligheter kan påverkas
negativt om investeringsförvaltaren inte korrekt identifierar sådana möjligheter eller om teman utvecklas på ett oväntat sätt.
Företag inom en fonds investeringstema kan ställas inför hård konkurrens och potentiellt snabb produktföråldring. Det finns
ingen försäkran om att dessa företag kommer att kunna skydda sina immateriella rättigheter för att förhindra missbruk av
deras teknik eller att konkurrenter inte kommer utveckla teknik som är mycket liknande eller bättre än det företagets teknik.
Dessa företag kan lägga stora belopp på forskning och utveckling och det finns ingen garanti för att produkter eller tjänster
som produceras av dessa företag kommer vara framgångsrika.
Dessutom kan en del företag inom en fonds investeringstema ställas inför ökad regelgranskning i framtiden och det kan
begränsa utvecklingen av deras teknik eller verksamhet och hämma deras tillväxt.
Som ett resultat kan aktiekursen för företag inom fondens investeringstema svänga kraftigt och snabbt på grund av en eller
flera av de ovan beskrivna riskfaktorerna.

Risk med underliggande investeringsfonder
En fonds avkastning påverkas direkt av avkastningen på en investeringsfond som den fonden innehar andelar i. Förmågan
hos en fond att uppnå sitt investeringsmål är delvis direkt relaterat till förmågan hos underliggande investeringsfonderna att
uppfylla sina investeringsmål.
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Att investera i andra investeringsfonder kan vara kostsammare för en fond än om fonden hade investerat i de underliggande
värdepapperen direkt. Andelsägare i fonden kommer indirekt att stå för kostnader och utgifter (inklusive förvaltnings- och
rådgivningsavgifter samt andra kostnader) för de underliggande investeringsfonderna. Fastställandet av ett substansvärde på
andelarna i en viss underliggande investeringsfond som innehas av fonden kan stoppas under vissa omständigheter enligt vad
som anges i bilaga D (”stoppande av substansvärdesberäkning”). Om detta skulle inträffa, kan det hämma fondens möjlighet
att tillmötesgå en inlösenbegäran.
En underliggande börshandlad fond (”ETF”) kan omsättas till en högre eller lägre kurs jämfört med dess substansvärde,
då värdet på aktierna i en börshandlad fond som köps och säljs på börser kan svänga på grund av faktorer som inte är
kopplade till deras substansvärde.

Risk med warranter
Investeringar i och innehav av warranter kan leda till ökad volatilitet på substansvärdet i vissa fonder, vilka kan använda
warranter och i enlighet med detta medför en högre risk.
Investerare ska inse att alla investeringar innebär risker och att det inte finns några garantier mot förluster som
beror på en investering i en eller flera fonder. Det finns inte heller några garantier för att fondens eller fondernas
investeringsmål kommer att uppnås. Varken Bolaget, förvaltningsbolaget, investeringsförvaltarna eller någon annan
av de till investeringsförvaltarna knutna juridiska personerna över hela världen kan garantera avkastning eller
framtida resultat för Bolaget eller någon av dess fonder.

Förvaltningsbolag
I ett förvaltningsavtal av den 15 januari 2014 har styrelsen utsett Franklin Templeton International Services S.à r.l.
till förvaltningsbolag och som ansvarig för den dagliga förvaltningen under överinseende av styrelsen, och för att tillhandahålla
tjänster för administration, marknadsföring, investeringsförvaltning och rådgivning för alla fonder. Förvaltningsbolaget kan
delegera delar av eller samtliga av tjänsterna för investeringsförvaltning till investeringsförvaltarna.
Förvaltningsbolagets styrelse har utsett Eric Bedell, A. Craig Blair, John Hosie, Daniel Klingelmeier, Rafal Kwasny, Maxime
Lina, Luis Perez, Marc Stoffels och Grégory Surply till verksamhetsansvariga. De ansvarar för den dagliga förvaltningen av
förvaltningsbolaget i enlighet med artikel 102 i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010.
Förvaltningsbolaget bildades den 17 maj 1991 enligt lagarna i Storhertigdömet Luxemburg och dess bolagsordning finns hos
Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburgs företags- och handelsregister). Förvaltningsbolaget är
godkänt som förvaltningsbolag i enlighet med kapitel 15 i lagen av den 17 december 2010. Förvaltningsbolaget är en del av
Franklin Templeton.
Förvaltningsbolagets aktiekapital uppgår till 4 605 383,00 euro. Förvaltningsbolaget kommer alltid att verka enligt
artikel 102 i lagen av den 17 december 2010.
Förvaltningsbolaget kan även utses till och verka som förvaltningsbolag för andra investeringsfonder. En förteckning över
dessa kommer att finnas tillgänglig och kan fås på begäran på Bolagets och förvaltningsbolagets säte.
Förvaltningsbolaget kommer att se till att Bolaget följer investeringsbegränsningarna och övervakar genomförandet av Bolagets
strategier och placeringsinriktning.
Förvaltningsbolaget kommer att få periodiska rapporter från investeringsförvaltarna med fondens resultat och analyser av
deras investering. Förvaltningsbolaget kommer att få liknande rapporter från de andra tjänsteleverantörerna om de tjänster
som de tillhandahåller.
Som registrator och överföringsombud, bolagsföreträdare, hemlandsombud och central administratör, är Franklin Templeton
International Services S.à r.l. därför ansvarigt för att sköta köp, försäljning och byten av andelar, bokföring och alla andra
administrativa tjänster som krävs enligt lagarna i Storhertigdömet Luxemburg. Förvaltningsbolaget är auktoriserat att delegera
och har delegerat vissa administrativa tjänster18 till tredje part enligt beskrivning i ”Administrativt ombud” nedan, men det är
förbehållet den sammantagna tillsynen och översikten.
Förvaltningsbolaget ska avlägga rapport till styrelsen varje kvartal och informera styrelsen om eventuella brister vad gäller
Bolagets efterlevnad med avseende på investeringsbegränsningarna.

Med förbehåll för godkännande från CSSF och från den 3 oktober 2022 (eller så snart som praktiskt möjligt därefter) kommer förvaltningsbolaget även att
delegera registrerings- och överföringsombudstjänsterna enligt beskrivningen i avsnittet ”Registrerings- och överföringsombud” nedan.
18
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Investeringsförvaltare
De investeringsförvaltare som nämns i avsnittet ”Administrativt ombud” har utsetts av förvaltningsbolaget att fungera som
investeringsförvaltare för fonderna i likhet med andra investeringsrådgivningsföretag som är knutna till Franklin Templeton och
ska tillhandahålla daglig förvaltning vad gäller investering och återinvestering av fondernas nettotillgångar.
Investeringsförvaltarna kan men måste inte vara en del av Franklin Templeton.
Investeringsförvaltarna ska till förvaltningsbolaget avge skriftliga rapporter om tillgångarnas sammansättning i fonderna som
de förvaltar så ofta som förvaltningsbolaget rimligen kräver.
Investeringsförvaltarna och deras koncernbolag fungerar som rådgivare för ett brett urval av offentliga investeringsfonder och
privatkunder i många länder. Franklin Templeton har investerat globalt i över 60 år och tillhandahåller investeringsförvaltning
och rådgivningstjänster till en världsomspännande kundbas vilken omfattar över 24 miljoner andelsägarkonton. Franklin
Templeton Managers är indirekt helägda dotterbolag till FRI. Genom dotterbolagen är FRI delaktigt i olika grenar inom
branschen för finansiella tjänster. Information om värdet på de tillgångar som för närvarande förvaltas av Franklin Templeton
finns på webbplatsen http://www.franklintempleton.lu.

Förvaringsinstitut
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch har utsetts till förvaringsinstitut för att tillhandahålla tjänster för förvaring, depåförvar och
avräkning samt vissa andra därtill hörande tjänster åt Bolaget.
J.P. Morgan SE är ett europeiskt företag (Societas Europaea) organiserat enligt lagarna i Tyskland, med säte på Taunustor 1
(TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Tyskland och registrerat med handelsregistret vid den lokala domstolen i Frankfurt.
Det är ett kreditinstitut som är föremål för tillsyn av Europeiska centralbanken (ECB), den tyska federala finansinspektionen
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) samt Deutsche Bundesbank, den tyska centralbanken. J.P. Morgan
SE, Luxembourg Branch är auktoriserat av CSSF att agera som förvaringsinstitut och fondadministratör. J.P. Morgan SE,
Luxembourg Branch är registrerat i Luxemburgs handelsregister (RCS) under nummer B255938 och är föremål för tillsyn av
den ovan nämnda hemstatens tillsynsmyndigheter såväl som lokal tillsyn från CSSF.
Vidare ska förvaringsinstitutet:
a)	försäkra sig om att emission, inlösen och annullering av andelar som genomförs av Bolaget eller å dess vägnar verkställs
i enlighet med lagen av den 17 december 2010 och bolagsordningen,
b)	se till att Bolagets andelsvärde beräknas i enlighet med lagen av den 17 december 2010 och bolagsordningen,
c)	genomföra eller i förekommande fall uppmana en underförvarare eller en förvarares ombud att genomföra Bolagets
eller relevant investeringsförvaltares instruktioner såvida dessa inte strider mot lagen av den 17 december 2010
eller bolagsordningen,
d)	vid transaktioner som rör tillgångarna i Bolaget, se till att eventuella överväganden remitteras till förvaringsinstitutet inom
de normala tidsramarna,
e)	se till att Bolagets intäkter fördelas i enlighet med bolagsordningen.
Förvaringsinstitutet kan överlämna alla eller delar av Bolagets tillgångar som hålls i förvar till sådana underförvaringsinstitut
som förvaringsinstitutet beslutar om vid olika tillfällen. Utöver vad som fastställs i tillämpliga lagar ska förvaringsinstitutets
ansvarsskyldighet inte påverkas av att det har överlämnat alla eller delar av tillgångarna i dess förvar till tredje part.
Förvaringsinstitutet ska uppfylla sina funktioner och skyldigheter i enlighet med tillämpliga lagar enligt vad som anges mer
ingående i förvaringsavtalet som ingicks mellan förvaringsinstitutet, Bolaget och förvaltningsbolaget.
Förvaringsavtalet
Bolaget har utsett förvaringsinstitutet att förvara tillgångarna enligt ett förvaringsavtal daterat den 31 augusti 1994, med ändringar
och omformulerat genom ett avtal daterat den 18 mars 2016 som även ingåtts av förvaltningsbolaget (”förvaringsavtalet”).
Förvaringsinstitutet ska utföra alla de åligganden och skyldigheter som tillkommer ett förvaringsinstitut enligt UCITS-direktivet
och enligt vad som anges i förvaringsavtalet.
Förvaringsavtalet kan sägas upp skriftligen av endera parten med 90 dagars uppsägningstid. Enligt tillämpliga lagar kan
förvaringsavtalet även sägas upp i skriftlig form av förvaringsinstitutet med 30 dagars uppsägningstid om (i) institutet inte kan
garantera erforderlig skyddsnivå för Bolagets investeringar enligt tillämpliga lagar på grund av förvaltningsbolagets och/eller
Bolagets investeringsbeslut, eller (ii) om Bolaget eller förvaltningsbolaget för Bolagets räkning, vill investera eller fortsätta att
investera i en jurisdiktion trots att (a) en sådan investering kan utsätta Bolaget eller dess tillgångar för en väsentlig landsrisk
eller (b) om förvaringsinstitutet inte kan erhålla tillräcklig juridisk rådgivning bland annat vid insolvens hos en underförvarare
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eller hos någon annan berörd enhet i en sådan jurisdiktion, där den juridiska rådgivningen bekräftar att Bolagets tillgångar som
förvaras lokalt inte kan delas ut till eller säljas till förmån för fordringsägarna hos en sådan underförvarare eller hos en annan
berörd enhet.
Innan en sådan uppsägningsperiod löper ut, ska förvaltningsbolaget föreslå ett nytt förvaringsinstitut som uppfyller
kraven i UCITS-direktivet och till vilket Bolagets tillgångar ska överföras och vilket ska ta över skyldigheterna för Bolagets
förvaringsinstitut från det då anlitade förvaringsinstitutet. Bolaget och förvaltningsbolaget kommer att göra sitt yttersta för att
finna ett lämpligt ersättande förvaringsinstitut, och fram till dess att en sådan ersättare har utsetts, ska förvaringsinstitutet
fortsätta att utföra sina tjänster enligt förvaringsavtalet.
Förvaringsinstitutet kommer att vara ansvarigt för förvar och ägarkontroll, kassaflödesövervakning och en översikt av Bolagets
tillgångar enligt UCITS-direktivet. Genom att utföra sin roll som förvaringsinstitut, ska det agera oberoende av Bolaget och
förvaltningsbolaget och endast agera i Bolagets och Bolagets investerares intresse.
Förvaringsinstitutet ansvarar inför Bolaget eller Bolagets investerare för förlust av ett finansiellt instrument som hålls i förvar av
förvaringsinstitutet eller dess ombud. Om det kan bevisas att förlusten har uppstått som en följd av en extern händelse utom
förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser skulle ha varit oundvikliga trots alla rimliga åtgärder för att uppnå
motsatsen, ska förvaringsinstitutet emellertid inte vara ansvarigt. Förvaringsinstitutet är även ansvarigt infor Bolaget eller
Bolagets investerare för alla övriga förluster som de drabbas av på grund av förvaringsinstitutets försumlighet eller avsiktliga
misslyckande att korrekt utföra sina skyldigheter i enlighet med alla tillämpliga lagar.
Intressekonflikter
Vid fullgörande av sina åliggande ska förvaringsinstitutet agera ärligt, rättvist, professionellt, oberoende och endast
i andelsägarnas intresse.
Som en del av den normala globala förvaringsbranschen kan förvaringsinstitutet vid olika tillfällen ha ingått upplägg med andra
kunder, fonder eller andra tredje parter om att tillhandahålla förvaring och dithörande tjänster. I en bankkoncern med många
tjänster som till exempel JPMorgan Chase Group, kan konflikter uppstå vid olika tillfällen mellan förvaringsinstitutet och dess
förvaringsombud, till exempel där ett utsett ombud är ett koncernbolag och tillhandahåller en produkt eller en tjänst till en fond
som har ett ekonomiskt eller affärsmässigt intresse i en sådan produkt eller tjänst eller när ett utsett ombud är ett koncernbolag
som får ersättning för andra dithörande förvaringsprodukter eller förvaringstjänster som det tillhandahåller till fonderna, till
exempel tjänster inom utländsk valuta, värdepappersutlåning, kurssättning och värdering. När en intressekonflikt eller en
potentiell intressekonflikt uppstår, ska förvaringsinstitutet ta hänsyn till sina skyldigheter gentemot Bolaget (enligt tillämpliga
lagar däribland artikel 25 i UCITS-direktivet) och behandla Bolaget och de övriga fonderna för vilka förvaringsinstitutet agerar
på ett rättvist sätt och, så långt det är praktiskt möjligt, se till att avtal med tjänsteleverantörer ingås enligt villkor som inte
är väsentligen mindre förmånliga för Bolaget än om konflikten eller den potentiella konflikten inte hade förelegat. Sådana
potentiella intressekonflikter identifieras, hanteras och övervakas på olika andra sätt däribland, men utan begränsning till, en
hierarkisk och funktionell uppdelning av förvaringsinstitutets uppgifter åtskilt från andra potentiellt konfliktskapande uppgifter
och genom att förvaringsinstitutet följer sin egen policy för intressekonflikter.
Underförvarare och övriga ombud
När en underförvarare eller ett annat ombud ska väljas ut eller utses, ska förvaringsinstitutet utöva all den vederbörliga
skicklighet, omsorg och noggrannhet som krävs enligt UCITS-direktivet för att garantera att det endast överlämnar Bolagets
tillgångar till ett ombud som kan tillhandahålla en adekvat standard på skyddet. Den aktuella listan över underförvarare
och övriga ombud, som används av förvaringsinstitutet och av de underförvarare som kan vara aktuella vid olika tillfällen
på grund av delegering, finns på internet på webbplatsen http://www.franklintempleton.lu, genom att välja fliken ”Litteratur”,
”Underförvarare”. Investerarna kan även erhålla den senaste versionen av listan på begäran från Bolaget.
Dessutom kan följande erhållas: uppdaterad information om förvaringsinstitutets skyldigheter och intressekonflikter som kan
uppstå samt de förvaringsuppgifter som delegerats av förvaringsinstitutet, listan över tredjepartsförvarare och intressekonflikter
som kan uppstå vid sådan delegering. Detta kan investerarna erhålla på begäran från Bolagets säte.

Registrerings- och överföringsombud
Virtus Partners Fund Services Luxembourg S.àr.l, förväntas bli utnämnda av förvaltningsbolaget till registrerings- och
överföringsombud för bolaget för att utföra, förbehållet godkännande från CSSF och med ikraftträdandedatum den 3 oktober 2022,
eller så snart som praktiskt möjligt därefter, de registrerings- och överföringstjänster som är knutna till bolaget enligt ett
registrerings- och överföringsombudsavtal. I dessa tjänster ingår bland annat (i) tjänster för introduktion, kundkännedom/
bekämpning av penningtvätt (ii) investerar- och distributörstjänster, (iii) transaktionsbehandling, (iv) kontantförvaltning
och bankavräkning, (v) behandling av köp, försäljning och byte av andelar samt underhåll av bolagets andelsägarregister
(vi) provisionsbehandling, (vii) kundändringshantering, (viii) CRS- & FATCA-tjänster, (ix) myndighetsrapportering,
(x) klagomålshantering och (xi) tekniksupport.
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Virtus Partners Fund Services Luxembourg S.à r.l. är bildat i Luxemburg som ett société à responsabilité limitée och dess säte
finns på 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg.
Ikraftträdandedatum för delegeringen av dessa registrerings- och överföringstjänster till Virtus Partners Fund Services
Luxembourg S.àr.l. kommer publiceras på webbplatsen www.franklintempleton.lu.
När så lämpligt ska alla referenser i detta prospekt, som härrör förvaltningsbolagets ansvarsuppgifter knutna till handeln med
andelar i bolaget, även läsas som referenser till alla tredje parter till vilka förvaltningsbolaget har delegerat sina registreringsoch överföringsfunktioner.

Administrationsombud
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch har även utsetts som administrationsombud för Bolaget för att utföra en del administrativa
tjänster knutna till Bolaget enligt ett administrationsavtal (”administrationsavtalet”). I dessa tjänster ingår att förbereda och
upprätthålla bokföring, register, skatter, finansiella rapporter och beräkna fondens substansvärde.
Administrationsavtalet kan sägas upp skriftligen av endera parten med 180 dagars uppsägningstid.
Enligt administrationsavtalet kommer administrationsombudet inte ansvara för någon förlust eller skada som åsamkas Bolaget
beträffande några frågor som administrationsombudet har uppfyllt sin skyldighet om rimlig omsorg om inte detta beror på
administrationsombudets försumlighet, bedrägeri, onda uppsåt eller väsentliga överträdelse av administrationsavtalet. Bolaget
har samtyckt till att gottgöra administrationsombudet (och dess närstående företag och representanter samt dess chefer,
tjänstemän, medarbetare och ombud) mot, och hålla dem skadelösa från alla skyldigheter, förluster, anspråk, kostnader,
skador, straff, böter, förpliktelser eller utgifter av något slag (däribland men inte begränsat till rimliga avgifter till rättsliga ombud,
revisorer eller experter) som kan åläggas, åsamkas eller göra gällandes mot administrationsombudet (eller dess närstående
företag och representanter samt dess chefer, tjänstemän, medarbetare och ombud) i anslutning till eller som uppstår genom
administrationsombudets utförande enligt administrationsavtalet, förutsatt att administrationsombudet (och dess närstående
företag och representanter samt dess chefer, tjänstemän, medarbetare och ombud) inte har agerat försumligt eller bedrägligt,
eller väsentligen överträtt administrationsavtalet eller i ont uppsåt underlåtit att uppfylla skyldigheterna i fråga.

Publicering av andelskurser
Substansvärdet per andel i varje fond och andelsklass offentliggörs på Bolagets säte och finns tillgängligt på förvaltningsbolagets
kontor. Bolaget kommer att ordna med publicering av substansvärdet per andel för berörda fonder enligt tillämpliga lagar
och i de dagstidningar som styrelsen fattar beslut om vid olika tillfällen. Denna information finns även på webbplatsen:
http://www.franklintempleton.lu. Bolaget och förvaltningsbolaget kan inte påta sig något ansvar för fel eller försening av
publicering eller för utebliven publicering av kurserna.

Allmän Information Till Investerare
Överväganden i förväg
Bolaget strävar efter att erbjuda investerarna ett urval fonder som är investerade i ett brett urval av överlåtbara värdepapper och
andra godkända tillgångar över hela världen med skiftande investeringsmål där kapitaltillväxt och intäkter ingår. Investerare ska
noggrant överväga sina egna, personliga investeringsmål och lokala rättsliga och skattemässiga följder som gäller för de egna
omständigheterna. Investerare rekommenderas att söka rådgivning hos lokala ekonomiska rådgivare och skatterådgivare.
Ytterligare information avseende beskattning finns i avsnittet ”Beskattning av Bolaget” och ”Beskattning av investerare”.
Investerare ska lägga märke till att andelar i Bolaget och intäkter från dem kan både öka och minska i värde. En investerare
kanske inte får tillbaka sitt investerade belopp. Investerare bör särskilt uppmärksamma att en investering i Bolaget kan utlösa
särskilda risker, vilka beskrivs mer ingående i avsnittet ”Risköverväganden”.
Distributionen av detta prospekt och försäljningen av andelar kan vara begränsad i vissa jurisdiktioner. Vissa fonder kanske inte
är tillgängliga för offentlig försäljning i dina jurisdiktioner. Varje person som innehar detta prospekt och som önskar köpa andelar
enligt prospektet ansvarar för att ta reda på och följa alla tillämpliga lagar och regler i relevanta jurisdiktioner.
Dessutom förbehåller sig Bolaget och/eller förvaltningsbolaget rätten att begära ytterligare information och/eller styrkande
handlingar från investerare om deras bankkonto finns i ett annat land än det land där de bor, vilket kan leda till en försening
av behandlingen av ett köp och/eller någon annan transaktion tills relevant och tillfredsställande information och/eller
dokumentation inkommer.
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Investerare ska läsa relevant faktablad från Bolaget med tillämpliga årliga avgifter och tidigare resultat för andelsklasserna
i relevanta fonder.

Specifik information om penningmarknadsfonder
Andelsägarna uppmärksammas på att:
–

penningmarknadsfonder inte är en garanterad investering

–	en investering i en penningmarknadsfond skiljer sig från en investering i inlåningar eftersom kapitalbeloppet som investeras
i en penningmarknadsfond kan fluktuera
–	Bolaget inte förlitar sig på externt stöd för garanti av likviditeten för de fonder som kvalificerar sig som penningmarknadsfonder
eller för stabilisering av substansvärdet per andel av sådana fonder
–

risken för förlust av kapitalbeloppet bärs av andelsägarna.

Förutom information som är tillgänglig för andelsägarna i enlighet med huvuddelen av prospektet kommer följande
information veckovis att finnas tillgänglig hos Bolagets säte och på förvaltningsbolagets webbplats (www.franklintempleton.lu):
–

löptidsfördelning för den aktuella fondens portfölj

–

den aktuella fondens kreditprofil

–

den aktuella fondens viktade genomsnittliga löptid och viktade genomsnittliga livslängd

–	information om fondens tio största innehav, inklusive namn, land, löptid och tillgångstyp, motparten i händelse av återköp
och omvända återköpsavtal
–

den aktuella fondens totala värde

–

den aktuella fondens nettoavkastning.

Emission av andelar
Andelar distribueras via huvuddistributören. Huvuddistributören kommer, vid olika tillfällen, att ingå avtal med åtskilliga andra
underdistributörer, förmedlare, mäklare/handlare eller professionella investerare för distribution av andelar.
Om omständigheterna så kräver, förbehåller sig styrelsen rätten att när som helst utan föregående meddelande upphöra med
emission och försäljning av andelar enligt detta prospekt.
Bolaget ska ha befogenhet att införa begränsningar (utöver eventuella begränsningar för överlåtelse av andelar) som det
anser vara nödvändigt för att säkerställa att inga andelar i Bolaget förvärvas eller innehas av (a) personer som bryter mot lagen
eller nationella, statliga eller tillsynsmyndigheters bestämmelser (om styrelsen har beslutat att någon av dem, Bolaget, någon
av förvaltningsbolagets investeringsförvaltare (enligt definitionen här), rådgivare eller annan person som styrelsen anger
skulle förfördelas till följd av ett sådant brott) eller av (b) personer under omständigheter som enligt styrelsens uppfattning
kan leda till att Bolaget ådrar sig skattskyldighet (inklusive lagstadgade eller skattemässiga skyldigheter som bland annat kan
härledas från FATCA-kraven eller den gemensamma rapporteringsstandarden eller liknande bestämmelser och överträdelser
av dem) eller ådra sig finansiella problem som annars inte hade påverkat Bolaget, inklusive registreringskrav enligt lagar eller
bestämmelser rörande värdepapper eller investeringar som ställs i vissa länder eller av vissa myndigheter, eller (c) personer
vars koncentration av andelsinnehav enligt styrelsens uppfattning kan äventyra Bolagets likviditet eller någon av dess fonder.
Bolaget kan i synnerhet begränsa eller förhindra en persons, ett företags eller en juridisk persons och, utan begränsning, en
”amerikansk persons” ägande av andelar i Bolaget, enligt definitionen som följer.
I sådant syfte kan Bolaget:
1)	avböja att emittera andelar och avstå från att registrera en överföring av andelar, när det framgår att en sådan registrering
eller överlåtelse skulle eller skulle kunna leda till verkligt ägande av sådana andelar av en person som är utesluten från
att inneha andelar i Bolaget,
2)	när som helst kräva att en person vars namn skrivs in i andelsägarregistret, eller en person som försöker registrera en
överföring av andelar, att denne ska bifoga en försäkran, garantier eller information, med stöd av affidavit, som kan anses
vara nödvändigt för att fastställa om och i vilken utsträckning och under vilka omständigheter, faktiskt ägande av sådan
andelsägares andelar tillhör eller kommer att tillhöra en person som är utesluten från att inneha andelar i Bolaget och
3)	när det är känt för Bolaget att en person som är utesluten från att inneha andelar eller en viss proportion av andelar
i Bolaget eller som Bolaget rimligen tror är utesluten från att inneha andelar i Bolaget, antingen ensam eller i samband
med en annan person, är en verklig ägare till andelar eller bryter mot sin försäkran och sina garantier eller misslyckas att
lämna sådan försäkran eller sådana garantier i tid enligt Bolagets krav, tvångsinlösa alla eller delar av andelarna från en
sådan andelsägare på det sätt som mer ingående beskrivs i bolagsordningen, och
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4)	avböja att godta en röst från en person som är utesluten från att inneha andelar i Bolaget på en av Bolagets stämmor
för andelsägare.

Börsnotering av andelar
Vissa godkända andelsklasser är noterade eller kommer att noteras på relevant fondbörs i Luxemburg. Styrelsen kan besluta
att ansöka om att börsnotera andelar i en klass på alla fondbörser.

Andelarnas form och valuta
Alla andelar emitteras i registrerad form. Andelar registrerade i bråkform rundas av till tre (3) decimaler. En handelsorder
med ett angivet belopp med mer än tre (3) decimaler kommer att rundas av till tre (3) decimaler genom att använda de
konventionella avrundningsreglerna till närmaste tusendel.
Enligt lagen av den 28 juli 2014 om obligatorisk förvaring och förbud mot aktier och andelar i innehavarform har alla fysiska
innehavarandelar som inte deponerats senast den 18 februari 2016 annullerats och de investerade medel som återstår efter
annulleringen av sådana innehavarandelar har deponerats den 25 februari 2016 hos Caisse de Consignation, fram till att
innehavaren av bevis för fysiskt/fysiska innehavarandelar begär återbetalning. Innehaven är föremål för en deponeringsskatt
och kan även bli föremål för särskilda förvaringsavgifter som redovisas när sådana uppstår.
Bolaget och/eller förvaltningsbolaget kan inom ramen för en fond erbjuda åtskilliga alternativa valutaandelsklasser enligt vad
som anges i avsnittet ”Andelsklasser”.

Stopptider för handel
Stopptiderna för handel anges i bilaga A. Bolaget och/eller förvaltningsbolaget kan tillåta, om de bedömer det lämpligt, att olika
stopptider för handeln överenskommes med lokala distributörer i jurisdiktioner där olika tidszoner berättigar ett sådant beslut.
Under sådana omständigheter, måste tillämplig stopptid för handeln alltid föregå den tid när tillämpligt substansvärde beräknas
och publiceras. Sådana annorlunda stopptider för handel ska meddelas i den lokala bilagan till detta prospekt, i gällande avtal
med de lokala distributörerna, eller i det marknadsföringsmaterial som används i de berörda jurisdiktionerna.

Beräkning av andelskurser/substansvärde
De kurser till vilka andelar i berörda klasser kan köpas, säljas eller bytas i varje andelsklass, beräknas varje värderingsdag
genom referens till substansvärdet per andel i berörd klass och finns tillgängliga nästföljande bankdag.
Vissa jurisdiktioner tillåter inte att investerarnas transaktioner godkänns under lokala helgdagar. Information om dessa
bestämmelser finns i den lokalt godkända versionen av detta prospekt.
Information om beräkningen av substansvärdet finns i bilaga D. Instruktioner som inkommer i skriftlig form till förvaltningsbolaget
i Luxemburg eller till en vederbörligen auktoriserad distributör före tillämplig stopptid för handeln på valfri handelsdag, kommer
att behandlas till det substansvärde per andel som fastställts den värderingsdagen.
Alla handelsinstruktioner ska behandlas till ett okänt substansvärde innan substansvärdet per andel fastställs för
den värderingsdagen.

Suspendering av andelskurser/substansvärde
Beräkningen av substansvärdet (och följaktligen köp, försäljning och byten) på en andel i en fond kan suspenderas av Bolaget
enligt den rätt Bolaget förbehåller sig i bolagsordningen och som beskrivs i bilaga D. Instruktioner som gjorts eller som är under
behandling under en suspendering kan dras tillbaka genom att skriftligen meddela förvaltningsbolaget innan suspenderingen
löper ut. Om instruktionen inte dras tillbaka kommer den att betraktas som om den mottagits första värderingsdagen
efter suspenderingen.

Likvidering av fonder
Om nettotillgångarna i en fond någon gång understiger 50 miljoner US-dollar eller motsvarande värde i den berörda fondens
valuta, eller om en förändring i den ekonomiska eller politiska situationen som avser berörd fond skulle motivera en sådan
likvidering eller om det krävs i berörd fonds andelsägares intressen, kan styrelsen besluta att likvidera fonden och lösa in
alla utestående andelar. Meddelande om sådan likvidation kommer att skickas till de registrerade investerarna. Den kurs till
vilken andelarna kommer att lösas in, kommer att vara fondens substansvärde per andel vilket fastställs vid försäljning av alla
tillgångar i den fonden. Mer information finns i bilaga C.

Begränsningar av teckning och byte till vissa fonder eller andelsklasser
En fond, eller andelsklass, kan stängas för nya investerare eller för all nyteckning eller byten till (men inte för inlösen, byten
från eller överföringar) om stängningen enligt förvaltningsbolaget är nödvändig för att skydda de befintliga andelsägarnas
intresse. Utan att begränsa de villkor enligt vilka en stängning kan vara lämplig, kan ett sådant villkor vara när fonden har nått
en storlek som till exempel att kapaciteten på marknaden och/eller kapaciteten hos investeringsförvaltaren har nåtts, och där
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det, om man tillåter ytterligare inflöden, skulle vara skadligt för fondens resultat. En fond, eller andelsklass, kan stängas för nya
investerare eller för alla nyteckningar eller byten till fonden eller andelsklassen utan föregående meddelande andelsägarna.
Utan hinder av det ovanstående kan förvaltningsbolaget, enligt eget gottfinnande, tillåta fortsatta teckningar från regelbundna
aktiesparplaner på basis av att dessa typer av flöden inte innebär någon utmaning vad gäller kapaciteten. Så snart en fond
eller andelsklass har stängts, så kommer den inte att öppnas igen förrän de omständigheter, enligt förvaltningsbolagets
bedömning, som föranledde en stängning inte längre gäller. Andelsägare och potentiella investerare ska stämma av med
Bolaget, förvaltningsbolaget eller distributören, eller kontrollera webbplatsen för fondens eller andelsklassens aktuella status.

Minimi-investering
Den lägsta, första investeringen i andelar i varje fond är 1 000 US-dollar, 5 000 000 US-dollar för klass I-andelar (utom för
klass I-andelar i Franklin U.S. Government Fund som har ett belopp på 1 000 000 US-dollar som lägsta första investering) och
150 000 000 US-dollar för klass J-andelar, eller motsvarande i en annan fritt utbytbar valuta, utom för en investering gjord av
professionella registrerade förvaltare. Investerare bör uppmärksamma att den lägsta första investeringen i klass A-, N-, och
W-andelar i Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund, Franklin Emerging Market Corporate Debt
Fund och Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund är 100 000 US-dollar eller motsvarande i annan fritt
utbytbar valuta (eller 25 000 US-dollar när det gäller byten). Befintliga innehavare av andelar i en fond kan utöka sina innehav
i den fonden förutsatt att det minsta tillkommande köpet uppgår till 1 000 US-dollar eller motsvarande i en annan fritt utbytbar
valuta (med undantag för klass A-, N-, och W-andelar i Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund,
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund och Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund där
den lägsta efterföljande investeringen är 25 000 US-dollar eller motsvarande i en annan fritt utbytbar valuta). Sådana lägsta
investeringsbelopp kan ignoreras i sin helhet eller till viss del av styrelsen eller av förvaltningsbolaget.
Alla specifika minsta investeringsbelopp som tillämpas i andra jurisdiktioner ska meddelas i den lokala bilagan till detta prospekt,
i gällande avtal med de lokala distributörerna, eller i det marknadsföringsmaterial som används i de berörda jurisdiktionerna.
Lägsta innehavskrav i andelar i vardera fond är 1 000 US-dollar eller motsvarande i annan valuta.
Bolaget och förvaltningsbolaget förbehåller sig rätten att avvisa en ansökan som inte uppfyller minimikraven för en investering.
Bolaget och/eller förvaltningsbolaget kan, när som helst, besluta att tvångsinlösa alla andelar från en andelsägare som har
ett mindre innehav än det minsta innehavsbelopp som anges ovan eller på ansökan, eller som inte uppfyller andra tillämpliga
kvalificeringskrav som anges i prospektet och för att stänga berörd investerares portfölj.

Registrerad förvaltare
Lokal försäljningsdokumentation kan ge investerarna möjligheten att utnyttja en registrerad förvaltare i form av förmedlare,
handlare och/eller lokala betalningsombud. Den registrerade förvaltarens namn kommer att synas i Bolagets andelsägarregister
och denne kan genomföra köp, byten och försäljning av andelar åt investerarna.
Den registrerade förvaltaren sköter sin egen redovisning och förser investerarna med personlig information avseende deras
innehav. Såvida inte annat stadgas i lokala lagar, har en investerare som investerar via en registrerad förvaltare som förmedlare
rätt att kräva direkt tillgång till de andelar som köpts åt andelsägaren via denna registrerade förvaltare.
I förtydligande syfte kommer inte investerare, som köper andelar via sådana andra parter (eller via underdistributörer,
förmedlare, börshandlare och/eller professionella investerare som utsetts av dessa andra parter) att debiteras ytterligare
avgifter och kostnader av Bolaget.

Tredjepartsbetalningar
Investerare informeras om att det är Bolagets policy att inte göra betalningar eller godkänna betalningar från någon annan part
än den registrerade andelsägaren.
Investerare ska lägga märke till att om deras order om inlösen åtföljs av en begäran om att sätta in försäljningsintäkterna
på ett konto som finns i ett annat land än det land där investeraren bor, förbehåller sig Bolaget och/eller förvaltningsbolaget
rätten att skjuta upp genomförandet av transaktionen eller utbetalningen av vinsten, tills ytterligare information eller styrkande
handlingar inkommer som ger ytterligare investerarskydd som tillfredsställer Bolaget och/eller förvaltningsbolaget.

Telefoninspelning
Förvaltningsbolaget kan använda telefoninspelning för att registrera ett samtal. Investerare anses samtycka till bandinspelningar
av samtal med förvaltningsbolaget och till att förvaltningsbolaget och/eller Bolaget, och/eller administrationsombudet, enligt
förekommande, använder sådana inspelningar vid rättsliga förfaranden eller på annat sätt enligt eget gottfinnande. Dessutom
kan vissa lokala Franklin Templeton-kontor behöva spela in telefonsamtal och elektronisk kommunikation i utbildnings- och
övervakningssyfte och/eller för att bekräfta investerarnas instruktioner. Inspelningarna kommer att lämnas ut på begäran (i vilket
fall en avgift kan tas ut) under en femårsperiod räknat från datumet för en sådan inspelning eller sju år när myndigheterna
särskilt kräver det.
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Investerarportfölj
Investerare kommer att få minst ett personligt investerarportföljnummer. Det personliga investerarportföljnumret ska användas
vid all kontakt med Bolaget eller förvaltningsbolaget. Om mer än ett personligt investerarportföljnummer tilldelas samma
investerare, ska alla personliga investerarportföljnummer anges vid en begäran som rör investerarens samtliga portföljer.

Meddelanden till andelsägare
Alla relevanta meddelanden eller information till andelsägare om deras investeringar i fonden (inklusive avräkningsnotor)
kan skickas elektroniskt till andelsägare enligt gällande regler i Luxemburg då andelsägaren har samtyckt till detta och
tillhandahållit förvaltningsbolaget en e-postadress och/eller relevanta elektroniska kontaktuppgifter för sådana ändamål.
Relevanta meddelande eller kommunikationer till andelsägare beträffande deras investering i Bolaget kan även publiceras
på webbplatsen www.franklintemmpleton.lu. Utöver detta, och där detta krävs enligt Luxemburgs lagar eller myndigheter,
meddelas andelsägarna även skriftligt eller på sådant annat sätt som föreskrivs i luxemburgsk lag. Andelsägarna bör
i synnerhet se avsnittet ”Möten och rapporter”.
Franklin Templeton vidtar rimliga åtgärder för att bevara och skydda konfidentialiteten för uppgifter som skickas via elektroniska
kommunikationsmedel eller kontakter. Mottagare av elektronisk kommunikation ska vara medvetna om att integriteten och
konfidentialiteten i elektronisk onlinekommunikation som överförs via internet kanske inte kan garanteras på grund av en rad
olika faktorer som omfattar, men inte begränsas till, sårbarheter i hårdvara, mjukvara, operativsystem eller elektronisk plattform
som sådana mottagare använder vid sina kontakter med Franklin Templeton.

Avräkningsnota
Efter att en transaktion har genomförts, kommer vanligen en avräkningsnota att skickas till investeraren inom en (1) bankdag.
Investerare ska omedelbart kontrollera dessa avräkningsnotor för att säkerställa att varje transaktion har redovisats korrekt på
relevant investerarportfölj. Om investeraren upptäcker en avvikelse ska den rapporteras i skriftlig form till förvaltningsbolaget
eller dennes lokala ombud för Franklin Templeton. Om en avvikelse inte rapporteras inom femton (15) bankdagar efter
avräkningsnotans datum, kommer transaktionen att betraktas som korrekt och investeraren kommer att bindas av villkoren
i avräkningsnotan.

Identitetsstöld
All korrespondens från Bolaget eller förvaltningsbolaget är privat och konfidentiell. För att säkra investerarnas innehav
ska investeraren bevara sina personliga säkerhetsegenskaper hemliga, skydda sin enhet mot åtkomst från andra och vid
förlust eller stöld av korrespondens med Bolaget eller förvaltningsbolaget (eller av identitetshandlingar/pass/personliga
säkerhetsegenskaper),omedelbart informera sitt lokala ombud för Franklin Templeton.

Dataskydd
Alla personuppgifter om investerare (”Personuppgifterna”) som finns i ansökningsformuläret och alla andra tillkommande
personuppgifter som samlas in under loppet av affärsrelationen med Bolaget och/eller förvaltningsbolaget kan, enligt tillämpning
av lokala lagar och bestämmelser, insamlas, dokumenteras, lagras, anpassas, överföras eller på annat sätt behandlas och
användas (”behandlas”) av Bolaget, förvaltningsbolaget och andra företag tillhöriga Franklin Templeton, inklusive Franklin
Resources, Inc. och/eller dess dotterbolag och närstående bolag, av förvaringsinstitutet, administrationsombudet och
andra tredje parter (däribland men inte begränsat till tryckeri- och posttjänster) som tillhandahåller tjänster till dem, vilka
kan vara etablerade utanför Luxemburg och/eller EU, inklusive USA och Indien. Sådana personuppgifter ska behandlas för
kontoadministration, utveckling av affärsrelationer, bekämpning av penningtvätt och identifiering av finansiering av terrorism,
skatteidentifiering, i tillämpliga fall, och för att följa FATCA-reglerna eller liknande lagar och bestämmelser (t.ex. på OECD-nivå).
Bolaget och/eller förvaltningsbolaget kan, för att följa FATCA eller annan lagstiftning, tvingas yppa personuppgifter som rör
amerikanska personer och/eller icke-deltagande utländska finansinstitut till den amerikanska skattemyndigheten. Bolaget
och medlemmar i Franklin Templeton-koncernen kan även använda personuppgifter för andra syften som anges Franklin
Templetons integritets- och cookiemeddelande (”integritetsmeddelandet”).
Bolaget ber om investerarnas samtycke till att använda information om deras politiska åsikter samt religiösa och filosofiska
trosuppfattningar, vilka kan avslöjas genom efterlevnadskontroller som rör personer i politiskt utsatt ställning, för ovanstående
syften. Samtycket registreras på ansökningsformuläret.
Integritetsmeddelandet innehåller, bland annat, ytterligare information om hur bolaget och Franklin Templeton använder
personuppgifter, vilka typer av personuppgifter som behandlas, andra syften för vilka personuppgifter behandlas, en lista över
enheter som är inblandade i behandlingen av personuppgifter samt registrerade personers rättigheter. Integritetsmeddelandet
finns tillgängligt på följande sida: www.franklintempletonglobal.com/privacy (ett pappersexemplar tillhandahålls kostnadsfritt
på begäran). Investerare som vill utöva sina individuella rättigheter eller har frågor, funderingar eller klagomål beträffande
integritetsmeddelandet kan kontakta förvaltningsbolaget eller dataskyddsombudet (e-postadress: DataProtectionOfficer@
franklintempleton.com) på Franklin Templeton International Services S.à.r.l., 8A, rue Albert Borschette, L 1246 Luxemburg.
Investerarna uppmärksammas på att integritetsmeddelandet kan ändras efter förvaltningsbolagets och/eller bolagets gottfinnande.
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Lagstiftning om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
Enligt den luxemburgska lagen av den 5 april 1993 om finanssektorn (med ändringar), direktiv 2018/843/EU om förhindrande
av användning av finansiella system för penningtvätt eller finansiering av terrorism och den luxemburgska lagen av den
12 november 2004 om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (med ändringar), (”lagen av 2004”), lagen
av den 27 oktober 2010 som förbättrar den rättsliga ramen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och
CSSF förordning nr 12-02 av den 14 december 2012 som genomför rättsligt bindande förstärkning av regelverket (”CSSF
förordning 12-02”) såväl som andra cirkulär från tillsynsmyndigheten i Luxemburg, har skyldigheter införts för Bolaget att vidta
åtgärder för att förhindra användning av investeringsmedel för penningtvätt och finansiering av terrorism.
I enlighet med detta har förvaltningsbolaget inrättat ett förfarande för att identifiera alla sina investerare. För att uppfylla
förvaltningsbolagets krav ska investerare lämna in nödvändiga id-handlingar tillsammans med ansökningsformuläret. För
privatpersoner kommer detta att vara en kopia av ett pass eller ett id-kort som vederbörligen bestyrks av ett i hemlandet
auktoriserat organ som en exakt kopia. Juridiska personer kommer att behöva uppvisa dokument som till exempel ett bevis på
stadgar, medlemskap hos en erkänd fondbörs, eller företagets bolagsordning eller andra rättsgrundande dokument i tillämpliga
fall. Förvaltningsbolaget måste även identifiera eventuella ägare med avkastningsrätt på investeringen. Kraven gäller både
för köp som görs direkt av Bolaget och indirekta köp via en förmedlare eller ombud. Utifall teckning för en förmedlare och/eller
ombud som agerar på uppdrag för sin kund, kommer utökade due diligence-rutiner för kunden att tillämpas i enlighet med
lagen av 2004 och CSSF förordning 12-02. I detta sammanhang måste investerare utan dröjsmål informera förvaltningsbolaget
eller Bolaget när det sker en förändring av en eller flera personer utsedda till verklig ägare, och i allmänhet alltid säkerställa att
varje informationsdel och varje dokument som tillhandahålls förvaltningsbolaget eller mellanhanden och/eller ombudet förblir
exakt och uppdaterat.
Förvaltningsbolaget förbehåller sig rätten att när som helst begära ytterligare information och styrkande handlingar som
till exempel uppdaterade identitetshandlingar, pengars ursprung, som kan krävas vid scenarier med högre risk eller för att
följa tillämpliga lagar och förordningar, däribland tillämpliga förordningar i Luxemburg avseende att förhindra användning av
finanssektorn i penningtvättssyfte. Vid försening eller underlåtenhet att tillhandahålla sådan information och/eller styrkande
handlingar kan förvaltningsbolaget fördröja eller avvisa behandling av köp- eller försäljningsorder eller någon annan transaktion.
Förvaltningsbolaget kan även fördröja eller suspendera betalning av utdelning tills relevant och tillfredsställande information
och/eller dokumentation erhålls. Varken Bolaget eller förvaltningsbolaget har någon ansvarsskyldighet för förseningar eller
underlåtenhet att behandla transaktioner på grund av att investeraren inte tillhandahåller eller endast tillhandahåller ofullständig
information och/eller styrkande handlingar.
Sådan information som lämnas till förvaltningsbolaget samlas in och behandlas för att följa lagarna om bekämpning av
penningtvätt och finansiering av terrorism.
Förvaltningsbolaget ska säkerställa att due diligence-rutiner för Bolagets investeringar tillämpas med en riskbaserad metod i
enlighet med tillämpliga lagar och förordningar i Luxemburg.

Handelspolicy
Kortsiktig handel för att utnyttja felkurssättningar/korta affärer i allmänhet. Bolaget motverkar korta affärer eller omåttlig
handel, ofta kallad ”marknadstajmning”, dvs. kortsiktig handel i syfte att utnyttja felaktig kurssättning, och avser att försöka
begränsa eller avvisa sådan handel eller vidta åtgärder, enligt vad som beskrivs nedan, om sådan handel enligt Bolagets
eller enligt förvaltningsbolagets bedömning, kan störa en effektiv förvaltning av en fondfondportfölj, i väsentlig grad kan
öka fondens transaktionskostnader, administrativa kostnader eller skatter eller på annat sätt vara skadlig för Bolagets eller
andelsägarnas intressen.
Följder av marknadstajmning. Om information om en investerares handel i Bolaget eller i en annan fond som tillhör Franklin
Templetons fonder eller i andra fonder än sådana som tillhör Franklin Templeton kommer till Bolagets eller förvaltningsbolagets
kännedom och Bolaget, förvaltningsbolaget eller dess ombud enligt eget gottfinnande kommer fram till, baserat på den
informationen, att sådan handel kan vara skadlig för Bolaget enligt vad som beskrivs i denna policy för marknadstajmning, kan
Bolaget temporärt eller permanent förbjuda en investerares framtida köp hos Bolaget eller alternativt begränsa belopp, antal eller
frekvens för framtida köp och/eller den metod enligt vilken en andelsägare kan begära framtida köp och försäljning (inklusive
köp och/eller försäljning genom byte eller överföring mellan Bolaget och någon annan fond som tillhör Franklin Templeton).
Vid en bedömning av en investerares handelsaktivitet, kan Bolaget, bland andra faktorer, överväga investerarens handelshistorik
både direkt och, om den är känd, indirekt genom finansiella förmedlare till Bolaget, i andra investeringsfonder tillhöriga Franklin
Templeton, i andra investeringsfonder som inte tillhör Franklin Templeton eller på konton som står under gemensam kontroll
eller gemensamt ägande.
Marknadstajmning genom finansiella förmedlare. Investerare är föremål för denna policy oavsett om de är direkta
andelsägare i fonden eller investerar indirekt i Bolaget genom en finansiell förmedlare som till exempel en bank, ett
försäkringsbolag, en investeringsrådgivare eller någon annan distributör som verkar som registrerad förvaltare för investerare
som tecknar andelar i eget namn men åt sina kunder (andelar hålls som ett ”omnibuskonto”).
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Samtidigt som förvaltningsbolaget kommer att uppmana sina finansiella förmedlare att tillämpa Bolagets marknadstajmningspolicy
för sina kunder som investerar direkt i Bolaget, är förvaltningsbolaget begränsat i sin kapacitet att övervaka handelsaktiviteten
eller att hävda Bolagets marknadstajmningspolicy med avseende på kunder till finansiella förmedlare. Skulle detta inträffa
kanske förvaltningsbolaget till exempel inte kan upptäcka marknadstajmningen som kan underlättas av finansiella förmedlare
eller vars upptäckt försvåras på de omnibuskonton/ombudskonton som används av förmedlarna för gemensamma köp, byten
och försäljningar åt alla deras kunder. Om inte de finansiella förmedlarna kan tillämpa Bolagets marknadstajmningspolicy för
sina kunder genom metoder som att införa begränsningar för korta affärer och övervakning av handelsaktiviteter avseende
eventuell marknadstajmning, kanske inte förvaltningsbolaget mer specifikt kan fastställa om kunders handel via finansiella
förmedlare strider mot Bolagets marknadstajmningspolicy.
Risker på grund av marknadstajmningsaktörer. Beroende på olika faktorer, inklusive fondens storlek, de tillgångar som
investeringsförvaltaren vanligen håller i kontanter eller likvida medel och belopp i euro, japanska yen eller US-dollar och
mängd och frekvens på handel, kan kortfristig eller omåttlig handel störa en effektiv förvaltning av fondportföljen, öka fondens
transaktionskostnader, administrativa kostnader och skatter och/eller påverka fondens resultat.
Om fondens typ av portföljinnehav exponerar fonden för investerare som ägnar sig åt marknadstajmning och som strävar efter att
dra nytta av möjliga förseningar mellan värdeförändringar på en fonds innehav och den angivna förändringen av substansvärdet
på fondens andelar, ibland kallad ”arbitragemarknadstajmning”, finns det en risk att sådan handel, under vissa omständigheter,
kan späda ut fondandelarnas värde om den säljaren får behållningen (och köparen får andelar) som baseras på det substansvärde
som inte återspeglar korrekta kurser till verkligt värde. Personer som ägnar sig åt arbitragemarknadstajmning kan sträva efter att
utnyttja möjliga förseningar mellan det förändrade värdet på en fonds portföljsinnehav och substansvärdet på fondens andelar
i fonder som innehar betydande investeringar i utländska värdepapper på grund av att vissa utländska marknader stänger flera
timmar före de amerikanska marknaderna, och i fonder som har betydande investeringar i aktier i mindre företag, högavkastande
obligationer (”skräpobligationer”) och andra typer av investeringar vilka kanske inte omsätts ofta.
Bolaget och förvaltningsbolaget använder för närvarande åtskilliga metoder för att minska risken för marknadstajmning.
Dessa metoder är
• granskning av investerare för att upptäcka omåttlig handel och
• engagerad personal som selektivt och fortlöpande granskar nyligen genomförd handel för att identifiera handelsaktiviteter
som kan strida mot denna marknadstajmningspolicy.
Även om dessa metoder innebär bedömningar som i sig själva är subjektiva och innebär en selektivitet vid tillämpningen, strävar
Bolaget efter att göra bedömningar och tillämpningar som ligger i Bolagets investerares intresse. Det finns inga garantier att
Bolaget eller dess ombud kommer att få tillgång till någon eller all nödvändig information för att upptäcka marknadstajmning
på omnibuskonton. Även om Bolaget kommer att försöka vidta åtgärder (direkt och med hjälp av finansiella förmedlare) som
kommer att upptäcka marknadstajmning, kan inte Bolaget försäkra att sådan handelsaktivitet kan elimineras till fullo.
Upphävande av marknadstajmningshandel. Transaktioner som begärts och genomförts i strid med Bolagets
marknadstajmningspolicy anses inte nödvändigtvis vara godkända av Bolaget eller förvaltningsbolaget och kan upphävas eller
återkallas av Bolaget eller av förvaltningsbolaget på de värderingsdagar som följer efter att de inkommit till förvaltningsbolaget.

Sparplaner för regelbundet sparande och regelbundna uttag
Det finns sparplaner för regelbundet sparande och regelbundna uttag för investerare i olika länder. När en plan för
regelbundet sparande upphör före avtalat slutdatum, kan den teckningsavgift som ska betalas av berörda investerare vara
större än den skulle ha varit vid ett ordinarie köp, enligt vad som anges i avsnittet ”Teckningsavgift och villkorligt uppskjuten
försäljningsprovision”. För ytterligare information, kontakta förvaltningsbolaget eller Franklin Templetons lokala kontor.
Kravet på lägsta innehav (motsvarande 1 000 US-dollar) frångås när det gäller sparplaner för regelbundet sparande och
planer för regelbundna uttag.

Förmånsbehandling
Biarrangemang kan förhandlas med särskilda investerare när (i) storleken på investeringen når en viss tröskel, varpå särskilda
ekonomiska villkor som avviker från dem som för närvarande framgår i prospektet kan överenskommas och/eller (ii) investerare
måste utföra portföljanalyser, däribland men inte begränsat till riskanalys-/tillgångsfördelningssyften eller måste yppa
icke-offentlig information i förväg för att följa antingen en myndighetsbestämmelse eller en revisionsbegäran. Typ och omfattning
för biarrangemangen kan variera mellan investerare men huvudsakligen består dessa arrangemang av (i) särskilda avgifter när
det gäller specifika betydande investeringar eller (ii) tidigt yppande av icke-offentlig portföljeinformation genom sekretessavtal.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter till förvaltningsbolaget finns i avsnittet ”Administrativ information”, på ansökningsformuläret, på en
avräkningsnota eller på Franklin Templetons webbplats http://www.franklintempleton.lu.
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Andelsklasser
Tillgängliga andelsklasser
Följande andelsklasser är eller kommer att bli emitterade efter beslut av styrelsen.
Andelsklasser

Ackumulering

Utdelning

Andelsklasser

Klass A

Klass I

Klass AS

Klass J

Klass AX
19

Klass B

Klass C
Klass EB

(Ack.)

(M-utd)
(Mdirc)
(Q-utd)
(B-utd)
(Y-utd)

Ackumulering

Klass N
Klass S
Klass W

(Ack.)

Klass X

Klass F

Klass Y

Klass G

Klass Z

Utdelning

(M-utd)
(Mdirc)
(Q-utd)
(B-utd)
(Y-utd)

Såvida inte annat anges i prospektet, tillämpas samma villkor och bestämmelser för de olika andelstyperna, dvs. ackumulering
(ack.), månadsvis utdelning (M-utd), räntedifferens för månadsvis distribution (Mdirc), kvartalsvis utdelning (Q-utd), halvårsvis
utdelning (B-utd) och årlig utdelning (Y-utd) för samma andelsklass.
Skillnaden mellan de olika andelsklasserna är den avgiftsstruktur och/eller den utdelningspolicy som gäller för varje andelsklass.
Andelar kan antingen vara utdelningsandelar eller ackumuleringsandelar. Styrelsen avser att dela ut alla intäkter hänförliga
till utdelningsandelarna. Ackumuleringsandelar kommer inte att betala ut någon utdelning. De intäkter som är hänförliga till
ackumuleringsandelar kommer emellertid att återspeglas i ett ökat värde på andelarna. Utdelning kan betalas ut varje månad,
kvartal, halvår eller år. Ytterligare information finns i följande avsnitt, samt i avsnittet ”Utdelningspolicy”.
Behållningen från köp av andelar i de olika andelsklasserna i en fond investeras i en gemensam underliggande investeringsportfölj
men substansvärdet på varje andelsklass kommer att vara annorlunda på grund av skillnader i emissionskurs, avgiftsstruktur
och utdelningspolicy.
Vissa andelsklasser kan debitera en resultatrelaterad avgift enligt beskrivningen i avsnittet ”Resultatrelaterade avgifter”.
Aktuella andelsklasser betecknas med ”PF” i namnet.
Vissa andelsklasser kan vara förbehålla för investerare tillhörande utvalda distributörer och tillgängliggörs endast för investerare
som tecknar genom dessa distributörer. Sådana berörda andelsklasser betecknas med ”M” i namnet.
Andelsklasser med beteckningen ”pc” eller ”am” i namnet är utdelande andelsklasser utformade för att under normala
marknadsförhållanden erbjuda utdelning till en fast procent av substansvärde per andel eller ett fast belopp. Utdelningar som
inte beror på intäktsnivån eller kapitalvinster som faktiskt erhålls eller genereras av fonden kan komma att betalas ur kapitalet
och ytterligare minska berörd fonds och andelsklassers substansvärde. Utdelningar som tas från kapitalet kan beskattas som
inkomst i vissa jurisdiktioner. Utdelningsfrekvensen, såväl som respektive mål för utdelningsnivå samt belopp för sådana
andelsklasser kommer framgå av faktabladet med basfakta för investerare, såväl som i ”utdelningsplanen” som finns tillgänglig
på webbplatsen www.franklintempleton.lu eller på begäran från förvaltningsbolaget. Bolagets styrelse förbehåller sig rätten att
närsomhelst ändra den fasta procent/belopp för utdelande andelsklasser med beteckningen ”pc” och/eller ”am”, till exempel
om den anser efter att ha granskat marknaden och fondens omständigheter att den uppskattade inkomstnivån som fonden
rimligen är i ett läge att skapa inte motsvarar det fastställda utdelningsmålet för den andelsklassen. I detta fall kommer ett
lägre utdelningsbelopp fastställas och det nya målet för utdelningsnivå eller beloppet kommer framgå av faktabladet med
basfakta för investerare, såväl som i ”utdelningsplanen”. På samma sätt kan Bolagets styrelse betrakta det som lämpligt
att fastställa en högre utdelning än utdelningsmålet om den förutser att fondens inkomstnivå är högre än andelsklassen
fastställda utdelningsmål.
Klass A-andelar är inte längre tillgängliga för privata investerare i Storbritannien. Klass A-andelar kommer fortsättningsvis
endast att finnas tillgängliga för icke-rådgiven verkställighet och diskretionär försäljning i Storbritannien, samt för löpande
reguljär teckning bland befintliga investerare.
Klass AS-andelar kan endast erbjudas för distribution i Singapore till CPF-investerare via distributörer, plattformar, mäklare/
handlare, professionella investerare och under begränsade omständigheter till andra investerare enligt huvuddistributörens
gottfinnande. I det här sammanhanget kan klass AS-andelar erbjudas genom investeringskopplade försäkringsprodukter enligt
Singapores CPF-investeringsplaner.
Styrelsen har beslutat att inga ytterligare klass B-andelar kommer att emitteras från den 1 april 2016.
Klass EB-andelar kan erbjudas till distributörer, mäklare/handlare, professionella investerare och/eller andra investerare som
investerar (eller åtar sig att investera – bland annat genom en avsiktsförklaring) ett minsta belopp på 10 miljoner US-dollar
19
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(eller motsvarande i andra valutor) inom de sex första månaderna efter att andelsklassen lanseras. Investerarna ska vara
medvetna om att det kan finnas omständigheter där styrelsen eller förvaltningsbolaget kan besluta att stänga en sådan
andelsklass för vidare teckningar när tillgångarna i andelsklassen når en nivå fastställd av förvaltningsbolaget och/eller att
minska eller förlänga den ovan nämnda investeringsperioden på sex månader, och i detta fall kommer sådan information som
ska bestämmas per andelsklass per fond att framgå på www.franklintempleton.lu.
Klass F-andelar och klass G-andelar ska endast erbjudas för distribution i vissa länder och till utvalda distributörer och/eller
mäklare/handlare genom inbjudan.
Klass I-andelar erbjuds endast till institutionella investerare enligt definitionen vid olika tillfällen i riktlinjerna eller
i rekommendationerna hos behörig luxemburgsk finansmarknadsmyndighet (se nedan för en lista över antagbara
institutionella investerare).
Klass J-andelar erbjuds endast genom inbjudan till utvalda institutionella investerare enligt definitionen vid olika tillfällen
i riktlinjerna eller i rekommendationerna hos behörig luxemburgsk finansmarknadsmyndighet (se nedan för en lista över
godtagbara institutionella investerare) som investerar minst 150 miljoner US-dollar (eller motsvarande i annan valuta).
Investerarna ska vara medvetna om att det kan finnas omständigheter där styrelsen eller förvaltningsbolaget enligt eget
gottfinnande beslutar att stänga en sådan andelsklass för vidare teckningar och i detta fall kommer sådan information som ska
bestämmas per andelsklass per fond att framgå på www.franklintempleton.lu.
Klass N-andelar kan distribueras i vissa länder och/eller via vissa underdistributörer, mäklare/handlare och/eller professionella
investerare enligt huvuddistributörens gottfinnande, i vilket fall en lokal bilaga till detta prospekt eller ett marknadsföringsmaterial,
inklusive det som används av berörda förmedlare, kommer att hänvisa till möjligheten till och villkoren för teckning av klass
N-andelar.
Klass S-andelar ska endast säljas under begränsade omständigheter genom inbjudan till utvalda förmedlare och/eller
mäklare/handlare, med förbehåll för (i) en nivå på förvaltade tillgångar (eller åtagande att höja nivån på förvaltade tillgångar)
med Franklin Templeton som överstiger 1 miljard US-dollar (eller motsvarande i annan valuta) och/eller (ii) ett åtagande att
höja nivån på förvaltade tillgångar till över 50 miljoner US-dollar (eller motsvarande i annan valuta) i klass S-andelar i en viss
fond och som:
–	inte kan ta emot och behålla någon förvaltningsavgift, provision, rabatt eller andra liknande avgifter (som kallas incitament)
som ett resultat av tillämpligt lokalt rättsligt och/eller myndighetsrelaterat förbud (i EU, de förbuden är åtminstone tillämpliga
för diskretionär portföljförvaltning och/eller tillhandahållande av oberoende rådgivning enligt MiFID) eller
–	har separata avgiftsavtal med sina kunder för betalning av icke-oberoende rådgivningstjänster för vilka inga incitament
dessutom erhålls eller
–	bedriver distributionsverksamhet utanför EU baserat på separata avgiftsavtal med sina kunder för tillhandahållande av
investeringsrådgivning. För vissa jurisdiktioner utanför EU kan förvaltningsbolaget, enligt eget gottfinnande, avstå från
kraven gällande separata avgiftsavtal för förmedlare.
Dessutom kan klass S-andelar erbjudas till professionella investerare och/eller investerare (i) som uppfyller en av de ovan
nämnda tröskelnivåerna för förvaltade tillgångar eller (ii) som åtar sig (bland annat genom en avsiktsförklaring) att anskaffa
tillgångar i andelsklassen som överstiger 25 miljoner US-dollar (eller motsvarande i andra valutor) inom de tre första månaderna
efter att andelsklassen lanseras. Investerarna ska vara medvetna om att det kan finnas omständigheter där styrelsen eller
förvaltningsbolaget kan besluta att minska eller förlänga perioden på tre månader och i detta fall kommer sådan information
som ska bestämmas per andelsklass per fond att framgå på www.franklintempleton.lu.
Klass W-andelar är avsedda att säljas via förmedlare, distributörer, plattformar och/eller mäklare/handlare som
–	inte kan ta emot och behålla någon förvaltningsavgift, provision, rabatt eller andra liknande avgifter (som kallas incitament)
som ett resultat av tillämpligt lokalt rättsligt och/eller myndighetsrelaterat förbud (i EU, de förbuden är åtminstone tillämpliga
för diskretionär portföljförvaltning och/eller tillhandahållande av oberoende rådgivning enligt MiFID) eller
–	har separata avgiftsavtal med sina kunder för betalning av icke-oberoende rådgivningstjänster för vilka inga incitament
dessutom erhålls eller
–	bedriver distributionsverksamhet utanför EU baserat på separata avgiftsavtal med sina kunder för tillhandahållande av
investeringsrådgivning. För vissa jurisdiktioner utanför EU kan förvaltningsbolaget, enligt eget gottfinnande, avstå från
kraven gällande separata avgiftsavtal för förmedlare.
Klass X-andelar kan endast säljas till institutionella investerare enligt definitionen vid olika tillfällen i riktlinjerna eller
rekommendationerna från behörig luxemburgsk finansmarknadsmyndighet (se nedan för en lista över godkända institutionella
investerare), under vissa begränsade omständigheter enligt förvaltningsbolagets eller investeringsförvaltarens och dess
dotterbolags gottfinnande.
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Klass X-andelar är, bland annat, utformade för att passa en alternativ avgiftsstruktur varigenom en avgift som täcker
kostnaderna för förvaltningsavgifterna, enligt vad som anges i avsnittet ”Förvaltningsavgifter”, tas ut av förvaltningsbolaget
direkt från de investerare som är kunder hos Franklin Templeton och som ingår ett visst avtal med förvaltningsbolaget. Dessa
avgifter kommer därför inte att betalas av nettotillgångarna i berörd fond hänförliga till klass X-andelar.
Klass X-andelar kommer emellertid att få sin proportionerliga andel av andra tillämpliga kostnader som till exempel kostnader
för registrator, överföringsombud, bolagsföreträdare, hemlandsombud, administration, förvaring, revision och myndigheter
samt tillämpliga skatter och andra kostnader och utlägg som ytterligare anges i avsnittet ”Ersättning till förvaltningsbolaget”
och ”Andra avgifter och kostnader för Bolaget”.
Klass Y-andelar kan endast säljas till institutionella investerare enligt definitionen vid olika tillfällen i riktlinjerna eller
rekommendationerna från behörig luxemburgsk finansmarknadsmyndighet (se nedan för en lista över godkända institutionella
investerare), under vissa begränsade omständigheter enligt förvaltningsbolagets och dess dotterbolags gottfinnande.
Klass Y-andelar är, bland annat, utformade för att passa en alternativ avgiftsstruktur varigenom en avgift som täcker
kostnaderna för förvaltning och registrering, överföringsombud, bolagsföreträdare, hemlandsombud och administration, enligt
vad som anges i avsnittet ”Ersättning till förvaltningsbolaget” och ”Förvaltningsavgifter” tas ut av förvaltningsbolaget direkt från
de investerare som är kunder hos Franklin Templeton och som ingår ett visst avtal med förvaltningsbolaget. Dessa avgifter
kommer därför inte att betalas av nettotillgångarna i berörd fond hänförliga till klass Y-andelar.
Klass Y-andelar kommer emellertid att få sin proportionerliga andel av andra tillämpliga kostnader som till exempel avgifter
och kostnader för förvaring, revision och myndigheter samt tillämpliga skatter och andra kostnader och utlägg som ytterligare
anges i avsnittet ”Andra avgifter och kostnader för Bolaget”.
Klass Z-andelar är avsedda att säljas via förmedlare, distributörer, plattformar och/eller mäklare/handlare som
–	inte kan ta emot och behålla någon förvaltningsavgift, provision, rabatt eller andra liknande avgifter (som kallas incitament)
som ett resultat av tillämpligt lokalt rättsligt och/eller myndighetsrelaterat förbud (i EU, de förbuden är åtminstone tillämpliga
för diskretionär portföljförvaltning och/eller tillhandahållande av oberoende rådgivning enligt MiFID) eller
–	har separata avgiftsavtal med sina kunder för betalning av icke-oberoende rådgivningstjänster för vilka inga incitament
dessutom erhålls och behålls.
Enligt styrelsens gottfinnande kan klass Z-andelar göras tillgängliga under andra omständigheter och i andra jurisdiktioner.
Bolaget och förvaltningsbolaget kommer inte att emittera, utföra ett byte eller överföra andelar till en investerare
som inte bedöms uppfylla ovanstående krav. Om det någon gång framgår att en innehavare av en eller flera av de
ovannämnda andelsklasserna inte är kvalificerad, eller inte längre kvalificerar sig, kan Bolaget eller förvaltningsbolaget
när som helst besluta om att tvångslösa och/eller byta nämnda andelar i enlighet med villkoren och metoderna
i bolagsordningen.
En fullständig lista över tillgängliga andelsklasser finns på Franklin Templetons webbplats http://www.franklintempleton.lu
eller kan erhållas på begäran från Bolagets eller förvaltningsbolagets säte.

Lista över godkända institutionella investerare
• Institutionella investerare i strikt betydelse, som till exempel banker och andra reglerade professionella yrkesutövare
inom finanssektorn, försäkringsbolag och återförsäkringsbolag, socialförsäkringsinstitutioner och pensionsfonder,
välgörenhetsorganisationer, industri-, handels- och finanskoncernbolag, där alla tecknar andelar åt sig själva, och de
strukturer som sådana institutionella investerare arrangerar för att förvalta sina egna tillgångar.
• Kreditinstitut och andra reglerade professionella yrkesutövare inom finanssektorn som investerar i eget namn men åt
institutionella investerare enligt definitionen ovan.
• Kreditinstitut och andra reglerade yrkesutövare i finanssektorn som är etablerade i Luxemburg eller i andra länder,
vilka investerar i eget namn men åt sina icke-institutionella kunder på basis av en diskretionär förhandlingsfullmakt.
• Kollektiva investeringsfonder etablerade i Luxemburg eller i andra länder.
• Holdingbolag eller liknande juridiska personer, vare sig de är Luxemburgbaserade eller ej, vars aktieägare är institutionella
investerare enligt beskrivningen i ovanstående stycken.
• Holdingbolag eller liknande juridiska personer, vare sig de är Luxemburgbaserade eller ej, vars aktieägare/ägare med
avkastningsrätt är en eller flera fysiska personer som är extremt förmögna och som rimligen kan betraktas som avancerade
investerare och där syftet med holdingbolaget är att upprätthålla väsentliga ekonomiska intressen/investeringar för en
enskild person eller familj.
• Ett holdingbolag eller en liknande juridisk person, vare sig det är Luxemburgbaserat eller ej, vilket som på grund av sin
struktur och verksamhet har en verklig förmögenhet och besitter viktiga ekonomiska intressen/investeringar.
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Alternativa valutaklasser
Andelsklasser kan erbjudas till försäljning i följande valutor:
• Australienska dollar (AUD)
• Kanadensiska dollar (CAD)
• Tjeckisk koruna (CZK)
• Euro (EUR)
• Hongkongdollar (HKD)
• Ungerska forinter (HUF)
• Israeliska shekel (ILS)
• Japanska yen (JPY)
• Norska kronor (NOK)
• Polska zloty (PLN)
• Renminbi (RMB)
• Singaporianska dollar (SGD)
• Sydafrikanska rand (ZAR)
• Svenska kronor (SEK)
• Schweiziska francs (CHF)
• US-dollar (USD)
• Brittiska pund (GBP)
eller någon annan fritt konverterbar valuta.
Alternativa valutaklasser erbjudna i renminbi (RMB) kommer endast att finnas tillgängliga för professionella investerare och
institutionella investerare, i jurisdiktioner där försäljningen är godkänd eller laglig. Fördelningen av andelar i renminbi beror
på när köpeskillingen inkommer, inklusive eventuell tillämplig teckningsavgift, som måste vara betald inom fyra (4) bankdagar
i Luxemburg från värderingsdagen såvida inte styrelsen kräver avräknade medel när eller innan en ansökan godkänns.
Marknadskursen för utländska renminbi (CNH) kommer att användas vid fastställande av substansvärdet för de alternativa
valutaklasserna noterade i renminbi (RMB), inte fastlandets renminbi (CNY). Värdet på CNH kan skilja sig, kanske
markant, från CNY på grund av ett antal faktorer däribland och utan begränsning till de utländska kontrollprinciper och
repatrieringsbegränsningar som tillämpas av den kinesiska regeringen vid olika tillfällen samt andra externa marknadskrafter.
När termen renminbi (RMB) används i prospektet, refererar det till den utländska renminbimarknaden (CNH).
Substansvärdet för alternativa valutaandelsklasser kommer att beräknas och publiceras i den alternativa valutan. Köp och
betalning för de klasserna ska betalas av investerarna, och försäljningsintäkterna betalas till de investerare som säljer andelar,
i den alternativa valutan såvida inte annat godkänns enligt prospektet. Bolaget avser inte för närvarande att säkra den valutarisk
mot vilken dessa klasser förväntas vara exponerade, utom för säkrade andelsklasser.
Villkoren och bestämmelserna som gäller för andelsklasser i alternativa valutor är desamma som de som gäller för samma
andelsklasser som erbjuds i basvalutan.
Styrelsen kan besluta att erbjuda en alternativ valutaandelsklass till försäljning i en annan valuta än de som anges ovan. I detta
fall kommer prospektet att uppdateras.

Säkrade andelsklasser
När det gäller säkrade andelsklasser, kan antingen basvalutaexponeringen i fonden säkras mot den säkrade andelsklass
alternativa valuta för att minska växelkursfluktuationerna och för att minska avkastningsfluktuationerna (H1), eller också kan
en säkringsstrategi tillämpas för att minska risken för valutakursrörelser mellan valutan i den säkrade andelsklassen och andra
väsentliga valutor på värdepapper och valutor som hålls av nämnda fond (H2). Säkrade andelsklasser för vilka den första
metoden används kommer att innehålla förkortningen H1 i sin benämning medan säkrade andelsklasser för vilka den andra
metoden används i sin benämning kommer att innehålla förkortningen H2.
En tredje metod som innehåller förkortningen H3 kan tillämpas för de fonder vars investeringsstrategi baseras på en
valuta (”avkastningsvaluta”) som skiljer sig från fondens basvaluta. H3-säkrade andelsklasser har en säkringsstrategi
som, i den utsträckning det är möjligt, försöker att minska påverkan från växelkursförändringar mellan fondens basvaluta
och avkastningsvalutan.
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När valutakontroller som införts av ett lands monetära myndighet hindrar de fria valutarörelserna (”begränsad valuta”), kan
en fjärde säkringsmetod användas, som innehåller förkortningen H4. Andelsklassen kommer att noteras i fondens basvaluta.
Däremot kommer andelsklassen att säkra fondens basvaluta i den begränsade valuta som är hänförlig till fondens säkrade
andelsklass. Detta gäller investerare i den begränsade valutan.
Den säkrade H4-andelsklassen är utformad för att erbjuda en valutasäkringslösning till underliggande investerare i brasilianska
feederfonder som, på grund av handelsbegränsningarna för den brasilianska realen (”BRL”), inte kan uppnås via en traditionell
valutasäkrad andelsklass som skulle noteras i brasilianska real.
Samtidigt som referensvalutan i den säkrade H4-andelsklassen kommer att vara densamma som i fonden, kommer avsikten
att vara att systematiskt införa valutaexponering mot värdet på andelsklassens NAV-kurs genom att använda finansiella
derivatinstrument inklusive icke-leveransbara terminskontrakt. NAV-kursen i den säkrade H4-andelsklassen kommer alltså,
även om den är noterad i fondens basvaluta, därför att fluktuera på det sätt som valutakursen fluktuerar mellan BRL och
fondens basvaluta. Följderna av detta kommer att återspeglas i avkastningen på den säkrade H4-andelsklassen som därför
kan skilja sig markant från avkastningen för fondens andra andelsklasser. En vinst eller förlust samt kostnader och utgifter som
är resultatet av dessa omräkningar kommer endast att återspeglas i NAV-kursen i den säkrade H4-andelsklassen.
De brasilianska feederfonderna kommer att sträva efter att erbjuda en valutasäkringslösning till sina investerare genom att
kombinera investeringar i derivatinstrument däribland icke-levererbara terminer i den säkrade andelsklassen kombinerat med
omräkning av valutans avistakurs i feederfonden. En feederfond är en fond som investerar alla eller nästan alla tillgångar i en
annan enda kollektiv fond som vanligen refereras till som en målfond.
De brasilianska feederfonderna är baserade i Brasilien och förvaltas av enheter som tillhör eller är närstående till Franklin
Templeton. De säkrade H4-andelsklasserna är förbehållna de investerare som anges ovan, vilka är kollektiva företag för
investeringar etablerade i Brasilien, förvaltade av förvaltningsbolag som tillhör Franklin Templeton och vilka har godkänts av
förvaltningsbolaget för köp i denna andelsklass.
Valutasäkringstekniker kan användas på andelsklassnivå och utföras av berörd investeringsförvaltare JPMORGAN
CHASE BANK, N.A., London Branch (”valutaadministratören”). I detta sammanhang begränsar investeringsförvaltaren
eller valutaadministratören säkringen till omfattningen för den aktuella säkrade andelsklassens utvalda valutaexponering.
Översäkrade positioner överskrider vanligen inte 105 procent av den aktuella säkrade andelsklassens substansvärde
och undersäkrade positioner underskrider vanligen inte 95 procent av den andel av den aktuella säkrade andelsklassens
substansvärde som ska säkras mot den utvalda valutarisken. Säkrade positioner granskas kontinuerligt av investeringsförvaltaren
eller valutaadministratören för att säkerställa att över- och undersäkrade positioner inte överskrider/underskrider de tillåtna
nivåer som anges ovan. Om säkringen för en säkrad andelsklass överskrider den tillåtna nivån på grund av marknadsrörelser
eller teckning/inlösen av andelar ska investeringsförvaltaren eller valutaadministratören justera säkringen enligt detta.
Andelsägarna ska också observera att det allmänt inte finns någon separation av tillgångar och skulder mellan andelsklasserna
och att en motpart till en derivatsäkring som ingåtts med avseende på en säkrad andelsklass kan ha rätt till tillgångar i den
aktuella fonden som kan hänföras till andra andelsklasser i fonden om det inte finns tillräckliga tillgångar som kan hänföras till
den säkrade andelsklassen för att uppfylla dess skyldigheter. Bolaget har vidtagit åtgärder för att säkerställa att spridningsrisken
mellan andelsklasser minskas i syfte att säkerställa att de ytterligare risker som fonden utsätts för genom användning av en
derivatsäkring endast bärs av den aktuella andelsklassens andelsägare, men denna risk kan inte elimineras helt.
En uppdaterad lista över de andelsklasser som använder en valutasäkring tillhandahålls på begäran på bolagets säte.
Villkoren och bestämmelserna som tillämpas för de säkrade andelsklasserna är desamma som de som tillämpas för samma
andelsklasser som erbjuds i basvalutan. Den enda skillnaden är att vinster och förluster från säkringen av de säkrade
andelsklasserna genom användning av klasspecifik valutasäkring, så som beskrivet ovan, endast är hänförlig till den
motsvarande säkrade andelsklassen.

Teckningsavgift och villkorligt uppskjuten försäljningsprovision
Klass A-andelar och klass AX-andelar
• Teckningsavgift
Den kurs till vilken klass A- och klass AX-andelar kommer att säljas är substansvärdet per andel plus en teckningsavgift
baserad på det totala investerade beloppet, som varierar beroende på andelsklass enligt följande:
• För aktiefonder, alternativfonder, blandfonder och flertillgångsfonder20: högst 5,75 procent
• Räntebärande fonder: högst 5,00 procent
• Penningmarknadsfonder: högst 1,50 procent
Av denna avgift kan huvuddistributören göra betalningar till underdistributörer, förmedlare, mäklare/handlare och/eller andra
professionella investerare, vilka kan omfatta dotterbolag till Franklin Templeton. Huvuddistributören behöver inte ta ut någon
20

Med undantag för Franklin Diversified Conservative Fund som har en teckningsavgift på upp till 5,00 procent.
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teckningsavgift av enskilda investerare eller av vissa grupper av investerare. Återstoden av det investerade beloppet efter
avdrag för eventuell tillämplig teckningsavgift kommer sedan att användas för köp av andelar i berörd fond.
Om det enligt lokal lag eller praxis i ett land där andelarna säljs, krävs eller är tillåtet att ta ut en lägre teckningsavgift eller ett
annat maximibelopp än den avgift som anges ovan för en enskild köporder, kan huvuddistributören sälja klass A- och klass
AX-andelar, och ge tillstånd till underdistributörer, förmedlare, mäklare/handlare och/eller professionella investerare att sälja
klass A- och klass AX-andelar i detta land till en sammanlagd kurs som är lägre än den tillämpliga kurs som anges ovan, men
i enlighet med de belopp som tillåts enligt lag eller praxis i detta land.
• Godkända investeringar på 1 miljon US-dollar eller mer
När det gäller godkända investeringar på 1 miljon US-dollar eller mer för klass A- och klass AX-andelar, behöver inte
teckningsavgiften tas ut och en villkorligt uppskjuten försäljningsprovision (”försäljningsprovision”) på högst 1 procent kan
tas ut om en investerare säljer andelar inom 18 månader efter en investering för att återvinna kurtage som har betalats
till underdistributörer, förmedlare, mäklare/handlare och/eller professionella investerare. Försäljningsprovisionen är högst
1,00 procent av den totala kostnaden för sådana andelar (exklusive återinvesterad utdelning) och behålls av huvuddistributören.
Sättet på vilket denna avgift beräknas beskrivs mer ingående i avsnittet ”Beräkning av villkorligt uppskjuten försäljningsprovision”.
Godkända investeringar är investeringar som görs antingen i en klumpsumma eller genom kumulativa order från
investeraren, dennes maka/make, barn och/eller barnbarn om de är under 18 år. När det gäller tillämpningen av de antagbara
investeringsbestämmelserna, kan andelsinnehav i andra investeringsfonder som säljs av Franklin Templeton kombineras på
investerarens begäran. Information om de investeringsfonder vars andelar kan kombineras, och detaljer om tillvägagångssätt,
villkor och bestämmelser som tillämpas kan erhållas från förvaltningsbolaget på begäran.
Inga byten med andelar i andra klasser kommer att tillåtas för andelar som är föremål för en sådan försäljningsprovision.
Klass AS-andelar
Den kurs till vilken klass AS-andelar kommer säljas är substansvärdet per andel. Huvuddistributören tillämpar inte någon
teckningsavgift eller CDSC för köp av klass AS-andelar.
Klass B-andelar
Styrelsen har beslutat att inga ytterligare klass B-andelar kommer att emitteras från den 1 april 2016. Investerares köp av
klass B-andelar före den 1 april 2016 är föremål för en försäljningsprovision på högst 4 procent om en sådan investerare
säljer andelar inom fyra (4) år efter köp. Sättet på vilket denna avgift beräknas beskrivs mer ingående i avsnittet ”Beräkning
av villkorligt uppskjuten försäljningsprovision”.
Med början från januari 2011 kommer klass B-andelar automatiskt och kostnadsfritt att konverteras till klass A-andelar i samma
fond på det månadsvis fastställda konverteringsdatum som fastställts av förvaltningsbolaget när eller efter att 84 månader har
passerat efter att de köptes. Därför ska de villkor och andra bestämmelser som tillämpas för sådana andelar bli de villkor som
gäller för klass A-andelar.
Klass C-andelar
Den kurs till vilken klass C-andelar kommer att säljas är substansvärdet per andel. Köp av klass C-andelar är inte föremål
för någon teckningsavgift. Men klass C-andelar är föremål för en försäljningsprovision på 1 procent om en investerare säljer
andelar inom ett (1) år efter köp. Sättet på vilket denna avgift beräknas beskrivs mer ingående i avsnittet ”Beräkning av
villkorligt uppskjuten försäljningsprovision”.
Klass F- och klass G-andelar
Den kurs till vilken klass F- och klass G-andelar kommer att säljas är substansvärdet per andel. Köp av klass F- och klass
G-andelar är inte föremål för någon teckningsavgift. Men klass F- och klass G-andelar är föremål för en försäljningsprovision
på högst 3 procent om en investerare säljer andelar inom tre (3) år efter köp. Sättet på vilket denna avgift beräknas beskrivs
mer ingående i avsnittet ”Beräkning av villkorligt uppskjuten försäljningsprovision”.
Klass F- och klass G-andelar kommer automatiskt och kostnadsfritt att konverteras till klass A-andelar i samma fond på det
månadsvis fastställda konverteringsdatum som fastställts av förvaltningsbolaget när eller efter att 36 månader har passerat
efter att de köptes. Därför ska de villkor och andra bestämmelser som tillämpas för sådana andelar bli de villkor som gäller för
klass A-andelar.
Klass N-andelar
• Teckningsavgift
Den kurs till vilken klass N-andelar kommer att säljas är substansvärdet per andel plus en teckningsavgift på högst 3,00 procent
av det totala investerade beloppet. Denna teckningsavgift kommer att tillämpas för alla olika tillgångsklasser. Av denna avgift
kan huvuddistributören göra betalningar till underdistributörer, förmedlare, mäklare/handlare och/eller andra professionella
investerare, vilka kan omfatta dotterbolag till Franklin Templeton. Huvuddistributören behöver inte ta ut någon teckningsavgift
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av enskilda investerare eller av vissa grupper av investerare. Återstoden av det investerade beloppet efter avdrag för eventuell
tillämplig teckningsavgift kommer sedan att användas för köp av andelar i berörd fond.
Om det enligt lokal lag eller praxis i ett land där andelarnas säljs, krävs eller är tillåtet att ta ut en lägre teckningsavgift eller
ett annat maximibelopp än den avgift som anges ovan för en enskild köporder, kan huvuddistributören sälja klass N-andelar,
och ge tillstånd till underdistributörer, förmedlare, mäklare/handlare och/eller professionella investerare att sälja klass N-andelar
i detta land till en sammanlagd kurs som är lägre än, den tillämpliga kurs som anges ovan, men i enlighet med de belopp som
tillåts enligt lag eller praxis i detta land.
Klass I-, J-, S-, EB-, W-, X-, Y- och Z-andelar
Den kurs till vilken klass I-, J-, S-, EB-, W-, X-, Y- och Z-andelar kommer att säljas är substansvärdet per andel. Huvuddistributören
tillämpar inte någon teckningsavgift eller CDSC för köp av klass I-, J-, S-, EB-, W-, X-, Y- och Z-andelar.
För tydlighetens skull, och i överensstämmelse med tillämpliga lagar, förordningar och marknadspraxis, kan mellanhänder
eller distributörer som säljer andelsklasserna S, W, X, Y och Z ta ut egna försäljningsavgifter. Investerare ska konsultera sina
mellanhänder, distributörer eller egna finansiella rådgivare för att få reda på mer information om sådana avgifter (för W- och
Z-andelar, sådana avgifter ska inte överstiga 5,75 procent av det totalt investerade beloppet).

Beräkning av villkorligt uppskjuten försäljningsprovision
Tillämplig villkorligt uppskjuten försäljningsprovision för godkända A-, AX- och G-andelar baseras på andelarnas substansvärde
vid köp. Den villkorligt uppskjutna försäljningsprovisionen för tillämpliga B-, C- och F-andelar baseras på substansvärdet på
de andelar som säljs eller substansvärdet när de köptes, beroende på vilket som är lägst. Beräkningen görs på basis av
den relevanta valutan för de andelar som säljs. Ingen villkorligt uppskjuten försäljningsprovision tas ut på andelar som köps
med återinvesteringsbelopp. För att hålla den villkorligt uppskjutna försäljningsprovisionen så låg som möjligt, kommer en
investerares innehav som inte är föremål för denna provision att säljas först varje gång en instruktion om att sälja andelar
inkommer. Om sådana inte finns i tillräckligt antal för att uppfylla begäran, kommer ytterligare andelar att säljas i den ordning
de köptes. Beloppet för den villkorligt uppskjutna försäljningsprovisionen beräknas genom att multiplicera de procentsatser
som anges i diagrammet i bilaga E med substansvärdet på de andelar som säljs eller deras substansvärde när de köptes,
beroende på vilket som är det lägre.
Innehavsperioden för tillämpning av en villkorligt uppskjuten försäljningsprovision på andelar i en viss fond som anskaffats
genom ett byte av andelar från en annan fond, kommer att räknas från det datum då andelarna ursprungligen förvärvades till
den andra fonden.

Specifika egenskaper för andelsklasser
De specifika egenskaperna för andelsklasser som erbjuds till försäljning anges i tabellen nedan.
Investerar kategori

Privat Institutionell

Översikt av
andelsklasser

Klasserna A*, AS,
AX, C, F, G, N*,
W* och Z

Institutionell

Klasserna EB och S

Minimi-investering

1 000 USD*

Närmare uppgifter kan
erhållas från Bolaget
eller förvaltningsbolaget

5 000 000
USD**

150 000 000
USD

Närmare uppgifter kan
erhållas från Bolaget
eller förvaltningsbolaget

Efter-följande
investering

1 000 USD*

Närmare uppgifter kan
erhållas från Bolaget
eller förvaltningsbolaget

1 000 USD

1 000 USD

Närmare uppgifter kan
erhållas från Bolaget
eller förvaltningsbolaget

Klass I

Klass J

Klass X och Y

*	med undantag för klass A-, N- och W-andelar i Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund, Franklin Emerging Market
Corporate Debt Fund och Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund där den lägsta första investeringen är på 100 000 US-dollar
och lägsta efterföljande investering på 25 000 US-dollar eller motsvarande i en annan fritt utbytbar valuta
** med undantag för Franklin U.S. Government Fund som har en lägsta första investering på 1 000 000 US-dollar eller motsvarande i en annan fritt
utbytbar valuta.

Belopp som bedöms utgöra denna provision betalas till huvuddistributören eller sådan annan part som Bolaget vid olika tillfällen
utser för att betala de distributionskostnader som huvuddistributören eller sådan annan part ådrar sig. Huvuddistributören
och/eller sådan annan part behöver inte ta ut någon villkorligt uppskjuten försäljningsprovision vare sig av enskilda investerare
eller av vissa grupper av investerare. Bolaget har förbundit sig att till huvuddistributören eller relevant tredje part betala den
villkorligt uppskjutna försäljningsprovisionen enligt de nivåer som anges i bilaga E i detta prospekt minus eventuella skatter.
Om skatter ska betalas på nämnda belopp, ska beloppet för provisionen ökas på ett sätt så att de överenskomna beloppen
betalas netto till huvuddistributören eller berörd tredje part. Styrelsen har, på datumet för detta prospekt, ingen anledning att
tro att några skatter ska betalas eller tas ut på den villkorligt uppskjutna försäljningsprovisionen.
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Att Köpa Andelar
Att ansöka om köp
Blivande investerare ska fylla i ett ansökningsformulär och skicka det tillsammans med tillämplig id-dokumentation (enligt
vad som anges i ansökningsformuläret) till förvaltningsbolaget för att köpa andelar för första gången. Ansökningar kan
även godkännas via telefon, fax eller genom en elektronisk ansökan om förvaltningsbolaget uttryckligen tillåter det.
Förvaltningsbolaget kan begära att det undertecknade ansökningsformuläret i original samt id-handlingar skickas in brevledes,
i vilket fall behandlingen av ansökan kan försenas tills dokumenten har inkommit. Ansökningar kommer att godkännas enligt
styrelsens eller förvaltningsbolagets gottfinnande.
Behandling av alla ansökningsformulär som mottagits av en berörd distributör kommer endast att påbörjas så snart de har
vidarebefordrats till förvaltningsbolaget eller till en distributör som är vederbörligen godkänd i skriftlig form.
Investerare ska även tillhandahålla den dokumentation som krävs för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism
enligt vad som beskrivs mer ingående i avsnittet ”Lagstiftning om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism”.
Dessutom förbehåller sig Bolaget och/eller förvaltningsbolaget rätten att begära ytterligare information och/eller styrkande
handlingar från investerare om deras bankkonto finns i ett annat land än det land där de bor, vilket kan leda till en försening
av behandlingen av ett köp och/eller någon annan transaktion tills relevant och tillfredsställande information och/eller
dokumentation inkommer.
Bolaget eller förvaltningsbolaget förbehåller sig rätten att begära ytterligare information och/eller en bekräftelse från
investeraren för stora köp av klass C-andelar, vilket kan leda till en försening av behandlingen av investeringen tills den
begärda informationen/bekräftelsen har mottagits. Institutioner som agerar som en registrerad förvaltare tillåts köpa klass C-,
F- och G-andelar i eget namn åt investerare förutsatt att de har fått ett uttryckligt godkännande i förväg från förvaltningsbolaget
att göra så och verkligen tillämpar en överenskommen metod för att övervaka dessa andelars åldrande.
Genom att ansöka om att köpa klass I-, J-, X- och/eller klass Y-andelar, försäkrar investerare inför Bolaget och förvaltningsbolaget
att de är godkända som en eller flera av de olika institutionella investerare som finns angivna i avsnittet ”Andelsklasser” och
åtar sig att ersätta Bolaget, förvaltningsbolaget och/eller någon juridisk person tillhörig Franklin Templeton för eventuella och
alla skadestånd, förluster, kostnader eller andra utlägg de kan drabbas av som ett resultat av att ha agerat i god tro efter en
sådan försäkran.
Varje investerare kommer att få ett personligt investerarportföljnummer vilket ska uppges tillsammans med dithörande
transaktionsreferenser i tillämpliga fall vid kontakt med Bolaget och/eller förvaltningsbolaget.

Instruktioner om köp
Den första instruktionen om köp av andelar ska göras på ansökningsformuläret eller annat liknande ansökningsformulär som
godkänns av förvaltningsbolaget. För senare köp i en befintlig investerarportfölj krävs inget ytterligare ansökningsformulär. Men
privata, enskilda investerare som anvisar Franklin Templeton direkt utan att använda mäklare/handlare kommer att behöva
fylla i och underteckna ett ordinarie köpformulär (tillgängligt på webbplatsen eller på begäran). En därpå följande instruktion om
köp av andelar kan göras via telefon, fax eller elektroniskt, om förvaltningsbolaget uttryckligen tillåter det. Förvaltningsbolaget
kan kräva en skriftlig och vederbörligen undertecknad bekräftelse för de nästföljande inköpsinstruktionerna vilket kan leda till
att investeringen försenas fram till dess att den begärda skriftliga bekräftelsen inkommit. Därpå inkommande köporder kommer
att godkännas enligt styrelsens eller förvaltningsbolagets gottfinnande.
Gällande faktablad med basfakta för investerare måste lämnas över till investeraren före köp av andelar. I tillämpliga fall är
mäklare/handlare ansvariga för att förse investerare med korrekt faktablad. Kontakta alltid din mäklare/handlare före köp av
andelar. Om du inte har en mäklare/handlare ska du kontakta förvaltningsbolaget eller ditt lokala Franklin Templeton-kontor
som kommer att ge dig relevant faktablad i elektronisk form eller i pappersform.
Efterföljande instruktioner om köp ska vara vederbörligen undertecknade och
(a)	uppge fondens eller fondernas namn, andelsklass, andelsklassens ISIN-kod (finns på Franklin Templetons webbplats
http://www.franklintempleton.lu) och antalet andelar som önskas köpas i fonden eller fonderna (antalet andelar ska anges
både i siffror och text) eller det belopp (i siffror och i text) som ska investeras (vilket ska omfatta provision för eventuellt
tillämplig teckningsavgift)
(b) ange hur betalningen har gjorts eller kommer att göras, och
(c) bekräfta att relevant faktablad har överlämnats.
Om det föreligger avvikelser mellan fondnamn, andelsklass, andelsklassens ISIN-kod eller den fondvaluta som anges för
andelsklassen i instruktionen, kommer ordern att behandlas på basis av den ISIN-kod som anges.
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Bolaget och/eller förvaltningsbolaget förbehåller sig rätten att godkänna eller avslå ett ansökningsformulär eller en instruktion
om köp helt eller delvis oavsett orsak. Om ett ansökningsformulär eller en instruktion om köp inte godkänns helt eller till viss
del, kommer köpeskillingen att returneras till investeraren på investerarens risk och bekostnad.
En investerare kan inte dra tillbaka en begäran om köp utom vid suspendering av värderingen av Bolagets tillgångar (se bilaga D)
och, i så fall, kommer en återtagen instruktion om köp endast att träda i kraft om ett skriftligt meddelande inkommer till
förvaltningsbolaget innan perioden för suspendering löper ut. Köpeskilling kommer i sådana fall att returneras till investeraren.
Investerare ska uppmärksamma att klass C-, F- och klass G-andelar i Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
endast kommer att emitteras i utbyte mot klass B- respektive klass C-, F- och G-andelar i en annan fond. Investerare ska läsa
avsnittet ”Byte av andelar” för mer information om eventuella begränsningar vid byte av andelar.
Varken Bolaget eller förvaltningsbolaget ska vara ansvariga eller skadeståndsansvariga inför en sökande eller investerare
för förlust som uppstår om ett ansökningsformulär eller en instruktion om köp inte kommer fram oavsett hur den skickas in
(däribland om en ansökan via fax inte inkommer).

Köpeskilling
På lanseringsdatumet erbjuds vanligen andelar i fonden till 10 US-dollar eller den kursen i en motsvarande valuta (plus
eventuell tillämplig teckningsavgift) av det totala investerade beloppet. Från lanseringsdatumet och framåt och för
instruktioner om köp som inkommer och godkänns av förvaltningsbolaget en handelsdag före tillämplig stopptid för handel
(enligt vad som anges i bilaga A), kommer andelar att emitteras till det tillämpliga substansvärde per andel som fastställs
den handelsdagen (plus eventuella tillämpliga teckningsavgifter). Förvaltningsbolaget eller aktuell distributör kan kräva att
få köpeskillingen i avräknade medel innan instruktionen behandlas. I ett sådant fall kommer instruktionen att behandlas på
basis av det substansvärde per andel som fastställs på den värderingsdag när köpeskillingen inkommer till förvaltningsbolaget
(plus eventuell tillämplig teckningsavgift).
Såvida inte annat anges i den lokala versionen av detta prospekt kommer det lokala särskilda dokumentet med basfakta för
investerare, ansökningsblankett eller marknadsföringsdokument, en komplett instruktion om köp av andelar som inkommer och
godkänns av förvaltningsbolaget eller av en vederbörligen auktoriserad distributör på en handelsdag efter tillämplig stopptid för
handel, att behandlas på basis av det substansvärde per andel i berörd andelsklass vilket fastställs nästa värderingsdag (plus
eventuell tillämplig teckningsavgift).
Substansvärdet per andel beräknas enligt vad som anges i avsnittet ”Beräkning av substansvärde” i bilaga D.
Bolaget och/eller förvaltningsbolaget kommer att informera de registrerade andelsägarna om den kurs till vilken andelarna har
emitterats på avräkningsnotan (se avsnittet ”Avräkningsnota”).

Betalning
Betalning ska göras genom en elektronisk banköverföring till det bankkonto som anges av huvuddistributören (enligt vad
som anges i ansökningsformuläret). Betalning kan göras i andelsklassens valuta. En investerare kan emellertid under vissa
omständigheter enligt vad som tillåts av förvaltningsbolaget, betala i en annan fritt konverterbar valuta. I detta fall kommer
den nödvändiga valutaväxlingstransaktionen att verkställas åt och på bekostnad av investeraren. Investerare ska känna till att
betalning i en annan fritt konverterbar valuta kan försenas till nästföljande värderingsdag för att möjliggöra valutakonvertering.
Styrelsen är auktoriserad att godkänna köp av andelar helt eller till viss del in natura, med vederbörlig hänsyn till de lagkrav
som gäller i Storhertigdömet Luxemburg. Om en investerare inte kan uppvisa oinskränkt äganderätt till tillgångarna, har
Bolaget rätt att föra talan mot den försumliga investeraren.
Fördelningen av andelar beror på när köpeskillingen inkommer, inklusive eventuell tillämplig teckningsavgift, som måste vara
betald inom tre (3) bankdagar från värderingsdagen (eller inom en annan tidsram som anges i lokala fondrelaterade dokument
eller i tillämplig handelsguide) såvida inte styrelsen kräver avräknade medel när eller innan en ansökan godkänns. Fördelningen
av andelar i penningmarknadsfonder beror på när köpeskillingen inkommer, inklusive eventuell tillämplig teckningsavgift, som
måste vara betald inom en (1) bankdag i Luxemburg från värderingsdagen såvida inte styrelsen kräver avräknade medel när
eller innan en ansökan godkänns. Fram till dess att hela avräkningsbeloppet betalats, har inte den person som ansöker om
att köpa andelar någon juridisk äganderätt till sådana andelar. När en person som ansöker om att köpa andelar underlåter
att betala avräkningsbeloppet vid teckning, eller underlåter att lämna in ett ifyllt teckningsformulär (för en initial ansökan) på
förfallodatumet, kan Bolaget och/eller förvaltningsbolaget besluta att lösa in de berörda andelarna på den sökandes eller
hans/hennes distributörs bekostnad. Den person som ansöker om att köpa andelar kan tvingas att ersätta Bolaget eller
huvuddistributören för förluster, kostnader eller utgifter som denne åsamkats direkt eller indirekt på grund av den sökandes
underlåtenhet att betala för de önskade andelarna eller att lämna in nödvändiga dokument senast på förfallodatumet.
När betalning görs genom elektronisk överföring eller banköverföring, ansvarar inte förvaltningsbolaget för att stämma av
köpeskillingen när det uppstår överföringsproblem, eller på grund av inadekvata eller felaktiga uppgifter i överföringsinstruktionerna.
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Bankkostnader i samband med en elektronisk överföring kan dras av från behållningen av överföringen av den överförande
banken, av korrespondentbanker, av ombud eller underombud, och den mottagande banken kan även dra av bankkostnader
från överföringen.

Att Sälja Andelar
Instruktioner om att sälja
Andelar i en fondklass kan säljas på valfri handelsdag. Instruktioner om att sälja andelar ska inkomma till förvaltningsbolaget
i skriftlig form, eller om det uttryckligen tillåts, via telefon, fax eller på elektronisk väg. När det handlar om gemensamma
investerarportföljer måste instruktionerna vara undertecknade av alla investerare utom när en fullmakt har beviljats till en
ensam undertecknare eller när en fullmakt har vidarebefordrats till förvaltningsbolaget. Om en instruktion inte har lämnats in
i skriftlig form, kan förvaltningsbolaget kräva en skriftlig och vederbörligen undertecknad bekräftelse på instruktionen. I detta
fall kan behandlingen av instruktionen försenas fram till dess att den skriftliga och vederbörligen undertecknade bekräftelsen
har mottagits.
Så som det framgår av bolagsordningen och inom de gränser som anges däri, när Bolaget och/eller förvaltningsbolaget får
kännedom om att en andelsägare (A) är en ”amerikansk person” eller innehar andelar till förmån för en ”amerikansk person”;
(B) innehar andelar i strid med någon lag eller förordning eller under andra förhållanden som medför eller kan medföra
regel-, skattemässiga, ekonomiska eller väsentliga administrativa eller andra nackdelar eller negativ inverkan på Bolaget, dess
andelsägare eller delegater delaktiga i Bolagets investeringsförvaltning eller rådgivning; (C) har underlåtit att tillhandahålla
någon information eller förklaring som Bolaget och/eller förvaltningsbolaget begär eller (D) har en andelsinnehavskoncentration
som enligt Bolaget och/eller förvaltningsbolaget kan äventyra likviditeten för Bolaget eller någon av dess fonder kvalificerade
som penningmarknadsfonder, då kommer Bolaget och/eller förvaltningsbolaget att antingen (i) anvisa sådana andelsägare
att lösa in eller överlåta berörda andelar till en person som är kvalificerad eller berättigad att äga eller inneha sådana andelar
eller (ii) lösa in berörda andelar.
När ett bevis har utfärdats i andelsägarens eller andelsägarnas namn, kan styrelsen kräva att andelsbeviset, vederbörligen
endosserat, returneras till förvaltningsbolaget innan transaktionen genomförs till tillämpligt substansvärde och därför innan
betalning har skett.
Instruktionen måste innehålla uppgifter om investerarens personliga investerarportföljnummer, fondens namn, andelsklass(er)
inklusive ISIN-kod (finns på Franklin Templetons webbplats http://www.franklintempleton.lu), antal/värde på andelar som ska
säljas, betalningsvaluta och bankuppgifter. Om det föreligger avvikelser mellan fondnamn, andelsklass, andelsklassens
ISIN-kod eller den fondvaluta som anges för andelsklassen i instruktionen, kommer instruktionen att behandlas på basis
av den ISIN-kod som anges.
En instruktion om försäljning av andelar kanske inte behandlas förrän en föregående transaktion som innebär försäljning
av andelar har slutförts och betalats.
Om instruktionen skulle leda till att saldot på innehavet understiger 1 000 US-dollar (eller motsvarande i annan valuta),
kan Bolaget och/eller förvaltningsbolaget lösa in saldot på innehavet och betala ut behållningen till investeraren.
Bolaget förbehåller sig rätten att inte behöva godkänna försäljning eller byte till mer än 10 procent av värdet på andelarna
i en fond under en värderingsdag. Under dessa omständigheter kan försäljningen av andelar skjutas upp under högst tio
(10) bankdagar i Luxemburg. Instruktioner att sälja andelar kommer att prioriteras framför senare instruktioner.
Varken Bolaget eller förvaltningsbolaget ska vara ansvariga eller ersättningsskyldiga till en investerare för förlust som beror på
att en instruktion om försäljning av andelar inte inkommit, oavsett med vilken metod den skickades.
En investerare kan inte dra tillbaka en instruktion om försäljning av andelar utom vid suspendering av värderingen av Bolagets
tillgångar (se bilaga D) och, i så fall, kommer en återtagen instruktion om försäljning endast att träda ikraft om ett skriftligt
meddelande inkommer till förvaltningsbolaget innan perioden för suspendering löper ut. Om instruktionen inte återkallas,
kommer försäljningen av andelarna att göras nästföljande värderingsdag efter att suspenderingen upphört.

Försäljningskurs
En komplett instruktion om försäljning av andelar som inkommer och godkänns av förvaltningsbolaget eller av en vederbörligen
auktoriserad distributör på valfri handelsdag före tillämplig stopptid för handel (enligt vad som anges i bilaga A) kommer
att behandlas på basis av det substansvärde per andel i berörd andelsklass vilket fastställs på den värderingsdagen
(minus eventuell tillämplig villkorligt uppskjuten försäljningsprovision).
Såvida inte annat anges i den lokala versionen av detta prospekt kommer det lokala särskilda dokumentet med basfakta
för investerare, ansökningsblankett eller marknadsföringsdokument, en komplett instruktion om försäljning av andelar som
inkommer och godkänns av förvaltningsbolaget eller av en vederbörligen auktoriserad distributör på en handelsdag efter
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tillämplig stopptid för handel (enligt vad som anges i bilaga A), att behandlas på basis av det substansvärde per andel i berörd
andelsklass vilket fastställs på nästföljande värderingsdag (minus eventuell tillämplig villkorligt uppskjuten försäljningsprovision).
Substansvärdet per andel beräknas på basis av vad som anges i avsnittet ”Beräkning av substansvärde” i bilaga D.

Betalning av försäljningsintäkter
Betalning för andelar som sålts kommer att göras inom tre (3) bankdagar (eller inom en annan tidsram som anges i lokala
fondrelaterade dokument eller i tillämplig handelsguide) efter att instruktion om försäljning har inkommit i vederbörlig ordning
och godkänts av förvaltningsbolaget. Den kommer vanligen att göras i andelsklassens valuta via elektronisk banköverföring
av medlen såvida inte annat uppgivits. Detta gäller dock inte för penningmarknadsfonder för vilka betalning för andelar som
sålts kommer att göras inom en (1) bankdag (eller inom en annan tidsram som anges i lokala fondrelaterade dokument
eller i tillämplig handelsguide). Efter tillbörlig aktsamhet ansvarar inte Bolaget och/eller förvaltningsbolaget för förseningar
eller kostnader som åsamkats en mottagarbank eller ett avräkningssystem, inte heller är de ansvariga för förseningar för
avräkningar som kan inträffa på grund av den tid som krävs för lokal behandling av betalningar i vissa länder eller av
vissa banker, lokala korrespondentbanker, betalningsombud eller andra ombud. Betalning kan även göras i en annan fritt
konverterbar valuta om det begärs i instruktionen, på investerarens risk och bekostnad.
Om fondens likviditet under ytterst ovanliga omständigheter, enligt vad som anges i bilaga D, inte tillåter utbetalning av
försäljningsintäkter inom tre (3) bankdagar (eller inom en annan tidsram som anges i lokala fondrelaterade dokument eller
i tillämplig handelsguide) från aktuell värderingsdag, kommer försäljningsintäkterna att betalas ut så snart som det är praktiskt
möjligt men utan ränta.
Styrelsen är även auktoriserad att förlänga perioden för betalning av försäljningsintäkter till en period som inte överstiger
trettio (30) bankdagar i Luxemburg (kortare perioder kan dock tillämpas i vissa jurisdiktioner), enligt vad som kan krävas
av avräkningsrelaterade och andra begränsningar som gäller på finansmarknaderna i de länder där en väsentlig del
av tillgångarna i en fond är investerade, och detta endast med avseende på de av Bolagets fonder där investeringsmålen och
placeringsinriktningarna föreskriver investeringar i aktier från emittenter i utvecklingsländer (nämligen Franklin India Fund,
Franklin MENA Fund, Templeton Asian Growth Fund, Templeton Asian Smaller Companies Fund, Templeton BRIC Fund,
Templeton China Fund, Templeton Eastern Europe Fund, Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund, Templeton
Emerging Markets Fund, Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Templeton Frontier Markets Fund och
Templeton Latin America Fund).
Alla utbetalningar görs på investerarens risk utan något ansvar hos distributörerna, investeringsförvaltarna, förvaltningsbolaget
och/eller Bolaget.

Avgifter och kostnader för försäljning
Betalning för andelar som säljs kan bli föremål för en villkorligt uppskjuten försäljningsprovision om andelarna säljs inom ett
fastställt antal år efter att andelarna emitterats. Fullständig information om den villkorligt uppskjutna försäljningsprovisionen
finns i avsnittet ”Andelsklasser” och i bilaga E i detta prospekt.

Försäljning in natura
Med ett föregående samtycke från berörd investerare, och med vederbörlig hänsyn till principen om likabehandling av
andelsägare, kan styrelsen genomföra utbetalning av försäljningsintäkter i sin helhet eller till viss del in natura genom att till
säljaren/säljarna fördela portföljens värdepapper i berörd fond med samma värde som substansvärdet på de andelar som säljs.

Att Byta Andelar
Ett byte är en transaktion som innebär att en investerares innehav i en andelsklass konverteras till en annan andelsklass
i samma fond, till samma andelsklass eller till en annan andelsklass i olika fonder. Transaktionen utförs genom att andelar i den
ursprungliga andelsklassen säljs. Därefter köps andelar i den nya andelsklassen förutsatt att investerarens innehav uppfyller
kvalificeringskraven för investering både vad gäller den befintliga och den nya fonden eller andelsklassen.
Investerare kan, under vissa omständigheter, byta andelar i Bolaget till andelar i vissa andra investeringsfonder hos Franklin
Templeton med liknande avgiftsstruktur samt med samma procentsats för den villkorligt uppskjutna försäljningsprovisionen
under samma tidsperiod. Information om de investeringsfonder till vilka andelar kan bytas, och information om tillvägagångssätt,
villkor och bestämmelser för byte kan erhållas från förvaltningsbolaget på begäran.

Klass A- och AX-andelar
Utan inverkan på de särskilda andelsklassbegränsningar som anges i detta avsnitt, kan klass A- och klass AX-andelar bytas
mot andelar i en annan fond eller andelsklass om investeraren uppfyller de kvalifikationskrav som gäller för den andelsklassen.
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Klass A-andelar och klass AX-andelar som är föremål för en villkorligt uppskjuten försäljningsprovision kan endast bytas
mot klass A- eller klass AX-andelar som är föremål för samma provision. Andelarnas ålder kommer att överföras till den nya
andelsklassen och ingen försäljningsprovision kommer att betalas vid sådant byte.

Klass AS-andelar
Klass AS-andelar kan endast bytas mot klass AS-andelar i en annan fond som fortsätter att emittera klass AS-andelar i samma
valuta och är föremål för sådana villkor som fastställs av CPF-styrelsen vid olika tillfällen.

Klass B-andelar
Styrelsen har beslutat att inga ytterligare klass B-andelar kommer att emitteras från den 1 april 2016. Befintliga klass B-andelar
som investerare köpt före den 1 april 2016 kan endast bytas mot klass B-andelar i en annan fond med befintliga klass
B-andelar i samma valuta och är föremål för samma försäljningsprovision. Befintliga klass B-andelar kan inte bytas mot andelar
i en annan investeringsfond tillhörig Franklin Templeton. Andelarnas ålder kommer att överföras till den nya andelsklassen och
ingen försäljningsprovision kommer att betalas vid sådant byte. Ingen annan andelsklass får bytas till klass B-andelar.
Investerarna uppmärksammas på denna begränsning som kan inskränka deras möjlighet att köpa andelar i en annan fond
genom byte. Det beror på att det inte finns klass B-andelar i alla fonder.

Klass C-andelar
Klass C-andelar kan endast bytas mot klass C-andelar i en annan fond som fortsätter att emittera klass C-andelar i samma
valuta och är föremål för samma försäljningsprovision. Andelarnas ålder kommer att överföras till den nya andelsklassen och
ingen försäljningsprovision kommer att betalas vid sådant byte. Ingen annan andelsklass får bytas till klass C-andelar.
Investerarna uppmärksammas på denna begränsning som kan inskränka investerarnas möjlighet att köpa andelar i en annan
fond genom byte. Det beror på att det inte finns klass C-andelar i alla fonder och ytterligare emission av klass C-andelar
i samma valuta i en fond kan suspenderas när som helst av styrelsen.

Klass EB-andelar
Utan inverkan på de särskilda andelsklassbegränsningar som anges i detta avsnitt, kan klass EB-andelar bytas mot
andelar i en annan fond eller andelsklass om investeraren uppfyller de kvalifikationskrav som gäller för den andelsklassen.
Byte till klass EB-andelar är endast tillåtet för investerare som lämnar order via vissa distributörer, mäklare/handlare,
professionella investerare och/eller andra investerare som uppfyller kraven för klass EB-andelar enligt villkoren som anges
i avsnittet ”Andelsklasser”.

Klass F-andelar
Klass F-andelar kan endast bytas mot klass F-andelar i en annan fond som fortsätter att emittera klass F-andelar i samma
valuta och är föremål för samma försäljningsprovision. Andelarnas ålder kommer att överföras till den nya andelsklassen och
ingen försäljningsprovision kommer att betalas vid sådant byte. Ingen annan andelsklass får bytas till klass F-andelar.
Investerarna uppmärksammas på denna begränsning som kan inskränka investerarnas möjlighet att köpa andelar i en annan
fond genom byte. Det beror på att det inte finns klass F-andelar i alla fonder och ytterligare emission av klass F-andelar
i samma valuta i en fond kan suspenderas när som helst av styrelsen.

Klass G-andelar
Klass G-andelar kan endast bytas mot klass G-andelar i en annan fond som fortsätter att emittera klass G-andelar i samma
valuta och är föremål för samma försäljningsprovision. Andelarnas ålder kommer att överföras till den nya andelsklassen och
ingen försäljningsprovision kommer att betalas vid sådant byte. Ingen annan andelsklass får bytas till klass G-andelar.
Investerarna uppmärksammas på denna begränsning som kan inskränka investerarnas möjlighet att köpa andelar i en annan
fond genom byte. Det beror på att det inte finns klass G-andelar i alla fonder och ytterligare emission av klass G-andelar
i samma valuta i en fond kan suspenderas när som helst av styrelsen.

Klass I-andelar
Utan inverkan på särskilda andelsklassbegränsningar som anges i detta avsnitt, kan klass I-andelar bytas mot andelar
i en annan fond eller andelsklass. Endast institutionella investerare kan byta sina andelar till klass I-andelar.

Klass J-andelar
Utan inverkan på de särskilda andelsklassbegränsningar som anges i detta avsnitt, kan klass J-andelar bytas mot andelar
i en annan fond eller andelsklass om investeraren uppfyller de kvalifikationskrav som gäller för den andelsklassen. Byte till
klass J-andelar är endast tillåtet för vissa institutionella investerare som uppfyller kraven för klass J-andelar enligt villkoren
som anges i avsnittet ”Andelsklasser”.
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Klass N-andelar
Utan inverkan på de särskilda andelsklassbegränsningar som anges i detta avsnitt, kan klass N-andelar bytas mot andelar
i en annan fond eller andelsklass om investeraren uppfyller de kvalifikationskrav som gäller för den andelsklassen.

Klass S-andelar
Utan inverkan på de särskilda andelsklassbegränsningar som anges i detta avsnitt, kan klass S-andelar bytas mot andelar i en
annan fond eller andelsklass om investeraren uppfyller de kvalifikationskrav som gäller för den andelsklassen. Byte till klass
S-andelar är endast tillåtet för investerare som lämnar order via vissa distributörer, mäklare/handlare och/eller professionella
investerare som uppfyller kraven för klass S-andelar enligt villkoren som anges i avsnittet ”Andelsklasser”.

Klass W-andelar
Utan inverkan på de särskilda andelsklassbegränsningar som anges i detta avsnitt, kan klass W-andelar bytas mot andelar
i en annan fond eller andelsklass om investeraren uppfyller de kvalifikationskrav som gäller för den andelsklassen. Byte till
klass W-andelar är endast tillåtet för investerare som lämnar in instruktioner via förmedlare, distributörer, plattformar, och/eller
mäklare/handlare som uppfyller kraven för klass W-andelar enligt villkoren som anges i avsnittet ”Andelsklasser”.

Klass X-andelar
Utan inverkan på de särskilda andelsklassbegränsningar som anges i detta avsnitt, kan klass X-andelar bytas med andelar
i en annan fond eller andelsklass om investeraren uppfyller de kvalifikationskrav som gäller för den andelsklassen. Endast
institutionella investerare kan byta sina andelar till klass X-andelar, enligt villkoren som anges i avsnittet ”Andelsklasser”.

Klass Y-andelar
Utan inverkan på de särskilda andelsklassbegränsningar som anges i detta avsnitt, kan klass Y-andelar bytas med andelar
i en annan fond eller andelsklass om investeraren uppfyller de kvalifikationskrav som gäller för den andelsklassen. Endast
institutionella investerare kan byta sina andelar till klass Y-andelar, enligt villkoren som anges i avsnittet ”Andelsklasser”.

Klass Z-andelar
Utan inverkan på de särskilda andelsklassbegränsningar som anges i detta avsnitt, kan klass Z-andelar bytas mot andelar i en
annan fond eller andelsklass om investeraren uppfyller de kvalifikationskrav som gäller för den andelsklassen. Byte till klass
Z-andelar är endast tillåtet för investerare som lämnar instruktioner via förmedlare, distributörer, plattformar och/eller mäklare/
handlare som uppfyller kraven för klass Z-andelar enligt villkoren som anges i avsnittet ”Andelsklasser”.

Instruktion om byte
En instruktion om att byta andelar ska inkomma till förvaltningsbolaget i skriftlig form, eller om det uttryckligen tillåts, via telefon,
fax eller på elektronisk väg. När det handlar om gemensamma investerarportföljer måste instruktionerna vara undertecknade
av alla investerare utom när en fullmakt har beviljats till en ensam undertecknare eller när en fullmakt har vidarebefordrats till
förvaltningsbolaget. Om en instruktion inte lämnas in i skriftlig form, kan förvaltningsbolaget kräva en skriftlig och vederbörligen
undertecknad bekräftelse på instruktionen. I detta fall kan behandlingen av instruktionen försenas fram till dess att den skriftliga
och vederbörligen undertecknade bekräftelsen har mottagits.
Det behövs inget ansökningsformulär för byte av andelar. Men privata, enskilda investerare som anvisar Franklin Templeton
direkt utan att använda mäklare/handlare kommer att behöva fylla i och underteckna ett ordinarie bytesformulär (tillgängligt på
webbplatsen eller på begäran). Gällande faktablad med basfakta för investerare måste lämnas över till investeraren före byte
av andelar. I tillämpliga fall är mäklare/handlare ansvariga för att förse investerare med korrekt faktablad. Kontakta alltid din
mäklare/handlare före byte av andelar. Om du inte har en mäklare/handlare ska du kontakta förvaltningsbolaget eller ditt lokala
Franklin Templeton-kontor som kommer att ge dig relevant faktablad i elektronisk form eller i pappersform.
Instruktionen måste innehålla uppgifter om det personliga investerarportföljnumret och antal/värde på andelar som ska bytas
mellan de utsedda fonderna och andelsklasserna inklusive ISIN-koderna (som finns på Franklin Templetons webbplats
http://www.franklintempleton.lu) samt bekräftelsen på att relevant faktablad har överlämnats. Om det föreligger avvikelser
mellan fondnamn, andelsklass, andelsklassens ISIN-kod eller den fondvaluta som anges för andelsklassen i instruktionen,
kommer instruktionen att behandlas på basis av den ISIN-kod som anges. Investerare kan byta andelar på valfri handelsdag.
Lägsta, första investering i den nya fonden är 1 000 US-dollar (eller motsvarande i annan valuta). En instruktion som skulle
leda till ett saldo för innehavet som understiger 1 000 US-dollar (eller motsvarande i annan valuta) kan inte genomföras.
Investerare bör uppmärksamma att dessa lägsta belopp (gällande byten och innehav) är 25 000 US-dollar (eller motsvarande
valuta) för klass A-, N- och W-andelar i Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund, Franklin Emerging
Market Sovereign Debt Hard Currency Fund och Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund.
En instruktion om byte av andelar kanske inte behandlas förrän en föregående transaktion som innebär att byte av andelar
har slutförts och betalats. När försäljningen genomförs före köpet, kommer försäljningsintäkterna att förvaras på Bolagets
gemensamma bankkonto i väntan på att köpet utförs. Ingen ränta kommer att ackumuleras till förmån för investeraren.
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En instruktion att byta andelar mellan fonder noterade i olika valutor kommer att verkställas på samma värderingsdag. Men under
exceptionella omständigheter kan Bolaget eller förvaltningsbolaget, enligt eget gottfinnande, kräva ytterligare en (1) bankdag
för att behandla bytestransaktionerna. Bolaget förbehåller sig rätten att inte behöva utföra bytet på en värderingsdag till mer
än 10 procent av värdet på andelarna i en fond. Under dessa omständigheter kan bytet av andelar skjutas upp under högst tio
(10) bankdagar. Instruktioner om byte av andelar kommer att prioriteras framför senare instruktioner.
Under vissa begränsade omständigheter samt vid distribution i vissa länder och/eller via vissa underdistributörer
och/eller professionella investerare, kan Bolaget eller förvaltningsbolaget kräva ytterligare en (1) bankdag för att behandla
bytestransaktionen. Den extra dagen kan krävas av driftsskäl när valutakonvertering krävs.
En investerare kan inte dra tillbaka en instruktion om byte av andelar utom vid suspendering av värderingen av Bolagets
tillgångar (se bilaga D) och, i så fall, kommer en återtagen instruktion om byte endast att träda ikraft om ett skriftligt meddelande
inkommer till förvaltningsbolaget innan perioden för suspendering löper ut. Om instruktionen inte återkallas, kommer bytet av
andelarna att göras nästföljande värderingsdag efter att suspenderingen upphört.

Byteskurs
En komplett instruktion om byte av andelar som inkommer och godkänns av förvaltningsbolaget eller av en vederbörligen
auktoriserad distributör på en handelsdag före tillämplig stopptid för handel (enligt vad som anges i bilaga A) kommer att
behandlas på basis av det substansvärde per andel i berörd andelsklass vilket fastställs på den värderingsdagen.
En komplett instruktion om byte av andelar som inkommer och godkänns av förvaltningsbolaget eller av en vederbörligen
auktoriserad distributör på en handelsdag efter tillämplig stopptid för handel kommer att behandlas på basis av det
substansvärde per andel i berörd andelsklass vilket fastställs på nästföljande värderingsdag.
Antalet emitterade andelar kommer att baseras på respektive substansvärden i de två berörda fonderna eller andelsklasserna
på aktuell eller aktuella värderingsdagar.

Avgifter och omkostnader för byte
En bytesavgift på högst 1,00 procent av värdet på andelarna som ska bytas kan tillämpas för distributionen i vissa länder
och/eller via vissa centrala distributörer och/eller professionella investerare. En sådan avgift ska dras av automatiskt när
antalet andelar beräknas och betalas av Bolaget.
Under vissa omständigheter kommer det att vid ett byte från en fond eller andelsklass krävas en avgift som motsvarar
mellanskillnaden mellan teckningsavgiftens två nivåer såvida inte investeraren, på grund av tidigare byten, redan har betalat
denna mellanskillnad mellan teckningsavgifterna.
För närvarande förväntas att mellanskillnaden mellan en bytesavgift eller teckningsavgift betalas till huvuddistributören som i sin
tur kan betala en del av varje mellanskillnad till distributörer, förmedlare, mäklare/handlare och/eller professionella investerare.
Bolaget och/eller förvaltningsbolaget kan emellertid efter eget gottfinnande besluta att inte ta ut teckningsavgiftens mellanskillnad.

Att Överföra Andelar
En överföring är en transaktion som görs i syfte att föra över en investerares innehav till en annan investerare.
En instruktion om att överlåta andelar ska inkomma till förvaltningsbolaget skriftligen eller via ett vederbörligen undertecknat
överlåtelseformulär, om utfärdat, berört andelscertifikat som ska annulleras, eller om uttryckligen tillåtet, via telefon, fax eller
elektroniska medel. Instruktionen måste dateras och undertecknas av överföraren eller överförarna, och om Bolaget och/eller
förvaltningsbolaget så begär, även undertecknas av övertagaren eller övertagarna, eller av de personer som besitter tillbörliga
fullmakter att agera sålunda.
Huruvida förvaltningsbolaget ska godkänna överföringen beror på om övertagaren har en av Bolaget godkänd ansökan och
om övertagaren uppfyller fondens och andelsklassens alla behörighetskrav.
En begäran om överföring av andelar kommer endast att utföras när en tidigare andelsöverföringstransaktion har slutförts och
full betalning för de andelarna har mottagits.
Om överföringsinstruktionen skulle leda till att saldot på innehavet understiger 1 000 US-dollar (eller motsvarande i annan
valuta), kan Bolaget och/eller förvaltningsbolaget lösa in saldot på innehavet och betala ut behållningen till investeraren.
Överföring av andelar kommer att utföras i enlighet med de regler som gäller den fondbörs i Luxemburg där andelarna
är noterade.
Andelarna är fritt överlåtbara. I bolagsordningen anges att styrelsen har rätt att införa restriktioner som anses vara nödvändiga
för att garantera att inga andelar köps eller ägs av (a) en person som bryter mot eller är föremål för tillämpliga lagar i ett land
eller från en statlig myndighet eller (b) en person under omständigheter som, enligt styrelsens bedömning, kan leda till att
Bolaget ådrar sig en skatteskuld eller någon annan nackdel vilket Bolaget annars inte skulle ha ådragit sig.
De överförda andelarna kan bli föremål för vissa villkor, däribland en villkorligt uppskjuten försäljningsprovision. Investerare ska
försäkra sig om att de känner till alla särskilda villkor som gäller för sådana andelar.
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Utdelningspolicy
För alla fonder som emitterar utdelningsandelar, är styrelsens avsikt att dela ut i stort sett alla intäkter som är hänförliga till
utdelningsandelarna. Enligt rättsliga eller myndighetsmässiga krav, kan utdelning även betalas ut av kapitalet i sådana fonder.
Enligt rättsliga eller myndighetsmässiga krav, förbehåller sig styrelsen rätten att införa nya andelsklasser, vilka kan behålla och
återinvestera sina respektive nettointäkter.
Årlig utdelning kan redovisas separat för varje fond på andelsägarnas ordinarie bolagsstämma.
Interimistisk andelsutdelning kan betalas ut i fonderna efter ett beslut av styrelsen och/eller av förvaltningsbolaget.
Utdelning förväntas betalas ut under normala förhållanden enligt vad som anges i tabellen nedan:
Andelstyp

Andelsnamn

Betalning

Ackumuleringsandelar

A (ack), AS (ack), AX (ack), B (ack), C (ack),
F (ack), G (ack), I (ack), J (ack), N (ack), S (ack),
EB (ack), W (ack), X (ack), Y (ack) och Z (ack)

Utdelning kommer inte att betalas ut. Istället kommer
hänförlig nettointäkt att återspeglas i ett ökat värde
på andelarna.

A (M-utd), AS (M-utd), AX (M-utd), B (M-utd),
C (M-utd), F (M-utd), G (M-utd), I (M-utd), J (M-utd),
N (M-utd), S (M-utd), EB (M-utd), W (M-utd),
X (M-utd), Y (M-utd) och Z (M-utd)

Under normala förhållanden förväntas utdelning
betalas ut månadsvis (efter varje månad)

A (Q-utd), AS (Q-utd), AX (Q-utd), B (Q-utd),
C (Q-utd), F (Q-utd), G (Q-utd), I (Q-utd), J (Q-utd),
N (Q-utd), S (Q-utd), EB (Q-utd), W (Q-utd),
X (Q-utd), Y (Q-utd) och Z (Q-utd)

Under normala förhållanden förväntas utdelning
betalas ut kvartalsvis (efter varje kalenderkvartal)

A (B-utd), AS (B-utd), AX (B-utd), B (B-utd),
C (B-utd), F (B-utd), G (B-utd), I (B-utd), J (B-utd),
N (B-utd), S (B-utd), EB (B-utd), W (B-utd),
X (B-utd), Y (B-utd) och Z (B-utd)

Under normala förhållanden förväntas utdelning
betalas ut halvårsvis (vanligen varje år i juli och
i januari)

A (Y-utd), AS (Y-utd), AX (Y-utd), B (Y-utd),
C (Y-utd), F (Y-utd), G (Y-utd), I (Y-utd), J (Y-utd),
N (Y-utd), S (Y-utd), EB (Y-utd), W (Y-utd), X (Y-utd),
Y (Y-utd) och Z (Y-utd)

Under normala förhållanden förväntas utdelning
betalas ut varje år (vanligen varje år i juli/augusti)

A (Mdirc), AS (Mdirc), AX (Mdirc), B (Mdirc),
C (Mdirc), F (Mdirc), G (Mdirc), I (Mdirc), J (Mdirc),
N (Mdirc), S (Mdirc), EB (Mdirc), W (Mdirc),
X (Mdirc), Y (Mdirc) och Z (Mdirc)

Under normala förhållanden förväntas utdelning
betalas ut månadsvis (efter varje månad)

Utdelningsandelar

För att erhålla utdelning på utdelningsandelar, måste investerarna vara registrerade som ägare till utdelningsandelarna
i andelsägarregistret på den värderingsdag som fastställts av Bolaget som utdelningens redovisade utdelningsdatum.
Utdelningen på registrerade utdelningsandelar kommer vanligen att återinvesteras i köp av fler utdelningsandelar i den
fond och andelsklass till vilka utdelningen är hänförlig, såvida inte annat anges i ansökningsformuläret. Sådana ytterligare
utdelningsandelar kommer att emitteras på den sista dagen för utdelningsbehörighet. Kursen kommer att beräknas på samma
sätt som för andra emitterade andelar i den fonden på det värderingsdatum på vilket kursen för utdelningsandelarna i den fonden
övergår till att bli en kurs utan utdelning. Ojämna andelar rundas av till tre decimaler. Ingen teckningsavgift betalas. Investerare
som inte vill använda denna återinvesteringsmöjlighet ska fylla i korrekt del av ansökningsformuläret. Om utdelning betalas
ut kontant kommer den att betalas till ägare av registrerade utdelningsandelar som har valt att få sin utdelning i kontanter.
Normalt görs utbetalningar genom en överföring av medlen. Men styrelsen kan besluta att utdelning under 50 US-dollar
(eller motsvarande belopp i annan valuta) kommer att återinvesteras i ytterligare andelar i samma andelsklass istället för att
betalas ut direkt till investerarna. Utdelning som ska betalas i någon annan fritt konverterbar valuta kommer att konverteras
på investerarens bekostnad.”
När utdelning på 250 US-dollar (eller motsvarande i annan valuta) eller lägre inte kan betalas ut till en registrerad investerare
på grund av saknade uppgifter eller på grund av icke genomförbar betalning, förbehåller sig Bolaget eller förvaltningsbolaget
rätten, såvida inte annat framgår i en lokal bilaga till prospektet, att automatiskt återinvestera sådan utdelning och eventuell
därpå följande utdelning i köp av ytterligare utdelningsandelar i fonden och andelsklassen till vilka sådan utdelning är hänförlig
tills instruktioner inkommer i vederbörlig ordning från investeraren.
Om en utdelning har beslutats men inte betalats ut inom fem (5) år, kommer Bolaget, då det har rätt att göra så enligt lagarna
i Storhertigdömet Luxemburg, att förklara utdelningen förverkad och den obetalda utdelningen kommer att ackumuleras till
förmån för berörd fond.
För fastslagen utdelning, kan styrelsen och/eller förvaltningsbolaget besluta om och i vilken omfattning sådan utdelning ska
betalas ut av realiserade och orealiserade realisationsvinster och när det gäller fonder som delar ut intäkter före avdrag av
kostnader av ursprungligen tecknat kapital, oberoende av realisationsförluster, större eller mindre, alltefter omständigheterna,
genom en andel av investeringsintäkten och realisationsvinster hänförliga till andelar som är emitterade och som lösts in.
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Andelsklasser med ändelsen ”dirc”
Utdelande andelsklasser med ändelsen ”dirc” erbjuds som en del i en valutasäkrad andelsklass.
Sådana andelsklasser ger vanligen utdelning varje månad i den aktuella säkrade andelsklassens valuta. Den månatliga
utdelningen per andel kommer att vara rörlig och beräknas utifrån beräknad årlig bruttoavkastning i den aktuella fondens
portfölj som kan hänföras till denna andelsklass, med tillägg av beräknat räntebidrag där detta bedöms vara positivt.
Räntebidraget baseras på ungefärlig ränteskillnad mellan den säkrade andelsklassens valuta och fondens basvaluta till följd
av en valutasäkringsstrategi. Det beräknas genom ett 12-månaders rullande genomsnitt av skillnaden mellan 1 månads
terminskurs och spotkursen för de två valutorna i slutet av varje månad. Investeringsförvaltaren kan besluta att dela ut mindre
än 100 procent, men strävar aldrig efter att betala ut mer än 100 procent av den beräknade ränteskillnaden.
Investerare bör vara medvetna om att ”dirc”-andelsklasser prioriterar utdelning över kapitaltillväxt och vanligen delar ut mer
än fondens intäkter. Därmed kan utdelningar betalas från kapitalet, vilket leder till minskning av det investerade kapitalet.
Investerarna uppmanas att särskilt beakta risk med säkring av klass och risk med utdelningspolicy i avsnittet ”Risköverväganden”.

Andelsklasser med ändelsen ”pc” eller ”am”
Utdelande andelsklasser med ändelsen ”pc” eller ”am” kan ge utdelning en gång i månaden, kvartalet, halvåret eller om året
baserar på en fast procent eller belopp per år, före avgifter och utgifter, så som det beskrivs närmare i faktabladet med basfakta
för investerare och i ”utdelningsplanen” som finns tillgänglig på webbplatsen www.franklintempleton.lu eller på begäran från
förvaltningsbolaget. En numerisk ändelse skiljer på andelsklasser med fast utdelningsnivå (t.ex. 2,3). I förtydligande syfte
motsvarar inte andelsklassens numeriska ändelse den faktiska fasta procenten eller beloppet för andelsklassen. Den faktiska
fasta procenten eller beloppet som ska delas ut framgår inte av andelsklassens namn.
Kom ihåg att utbetalning av utdelning inte garanteras, att fonderna inte betalar ränta och att kursen på andelar
i fonderna och eventuella intäkter som intjänats på andelar både kan öka och minska. Kom även ihåg att utbetalning
av utdelning minskar värdet på andelarna i fonden med det belopp som delas ut. Framtida vinster och avkastning
på investering kan påverkas av många faktorer, däribland ränteförändringar som inte nödvändigtvis ligger inom
Bolagets, styrelsens eller befattningshavares, förvaltningsbolagets eller någon annan persons kontroll. Inga garantier
för framtida resultat eller framtida avkastning i Bolaget kan lämnas av Bolaget självt, eller av någon styrelsemedlem
eller beslutsfattare i Bolaget, av förvaltningsbolaget, av Franklin Templeton eller av något av dotterbolagen över hela
världen, eller av någon av cheferna, tjänstemännen, förvaltningsbolaget eller medarbetarna.

Utjämning av intäkter
Fonderna använder en redovisningspraxis som kallas utjämning genom vilken en del av behållningen från emissioner och
kostnader för försäljning av andelar, motsvarande per andelsbasis den outdelade investeringsintäkten på transaktionsdatumet,
krediteras eller debiteras den outdelade intäkten. Därför påverkas inte outdelade intäkter av emission eller inlösen av andelar.
Vad beträffar en fond som endast säljer ackumuleringsandelar, förbehåller sig styrelsen och/eller förvaltningsbolaget emellertid
rätten att inte tillämpa utjämning.

Avgifter Till Förvaltningsbolag
Franklin Templeton International Services S.à r.l. får, för deras uppdrag som förvaltningsbolag, investeringsförvaltningstjänsterna
och för alla utgifter som uppstår i samband med investerarkontakt och administration av andelar, en årlig förvaltningsavgift
motsvarande en viss procent per år för varje fonds justerade dagliga nettotillgångar under året (”årlig förvaltningsavgift”)
som betalas månadsvis. Närmare information om sådan årlig förvaltningsavgift finns i bilaga E. Förvaltningsbolaget,
i tillämpliga fall, betalar en del av denna årliga förvaltningsavgift till olika (i) investeringsförvaltare, så som beskrivet i avsnittet
”Investeringsförvaltningsavgifter” och (ii) tredje partsdistributörer, förmedlare och mäklare/handlare för distribution av andelar
utanför USA (även kallat ”underhållsavgift”). Sådan underhållsavgift är avsedd att kompensera distributörer, förvaltare,
mäklare/handlare för att de tillhandahåller distributionstjänster eller andra tjänster till investerarna, inklusive men inte
begränsat till en förbättrad förmedling av löpande information till investerare, genomförande av transaktioner eller andra
andelsägartjänster och/eller administrativa tjänster. En begäran om ytterligare information om sådana betalningar ska
adresseras till investerarnas aktuella förmedlare. Förvaltningsbolaget kan också enligt eget gottfinnande betala hela eller
en del av den årlig förvaltningsavgiften till institutionella investerare enligt vissa villkor, däribland lägsta investeringsbelopp.
Detaljer om sådan underhållsavgift finns i bolagets årsredovisning.
Som förvaltningsbolag, registrator och överföringsombud, bolagsföreträdare, hemlandsombud och administrativt ombud åt
Bolaget, kommer förvaltningsbolaget att som ersättning från Bolaget erhålla en årlig avgift på högst 0,20 procent av substansvärdet
i berörd andelsklass, ytterligare ett belopp (som består av en fast och en rörlig del) per investerarinnehav på berörd klassnivå över
en period på ett (1) år och ett fast belopp per år för att täcka delar av dess organisatoriska kostnader. Denna ersättning kommer
att beräknas och ackumuleras dagligen och kommer att betalas ut månadsvis i efterskott. I denna årliga avgift ingår all ersättning
som betalas till (i) J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch för dess tjänster till bolaget som administrativt ombud och (ii) förbehållet
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godkännande från CSSF och med ikraftträdandedatum den 3 oktober 2022, eller så snart som praktiskt möjligt därefter, Virtus
Partners Fund Services Luxembourg S.à r.l. för dess tjänster till bolaget som registrerings- och överföringsombud.
Enligt artikel 111bis i 2010 års lag, har förvaltningsbolaget fastställt och tillämpar en ersättningspolicy som följer och främjar
en sund och effektiv riskhantering. Sådana policydokument och sådan praxis får inte uppmuntra till risktagande som inte följer
Bolagets riskprofil, prospekt eller bolagsordning, och får inte försämra efterlevnaden av förvaltningsbolagets skyldighet att
agera i Bolagets intresse.
Kraven på ersättning avser personalkategorier, däribland ledning, risktagare, kontrollfunktioner och anställda som får sådan
ersättning som placerar dem i samma grupp som ledningen och risktagare samt de vars yrkesverksamhet har en väsentlig
inverkan på förvaltningsbolagets och Bolagets riskprofil. Ersättningen omfattar en fast (väsentligen grundlönen) och en rörlig
del (årliga bonusar). Nivån på finansieringen av de årliga bonusarna (som kan betalas kontant, genom aktietilldelningar
eller en kombination av dessa) beror på FTI:s totala företagsresultat, godkänns av ersättningskommittén och beviljas med
hänvisning till det faktiska resultatet för den berörda individen. En betydande del av bonusen kan skjutas upp i minst tre år och
betalningen av bonus är föremål för bestämmelser om claw back (återbetalningsmekanism). Information om den uppdaterade
ersättningspolicyn, däribland men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, hur den är
förenlig med integrationen av hållbarhetsrisker vilka de personer är som ansvarar för att fördela ersättning och förmåner,
inklusive sammansättningen av kompensationskommittén, finns på webbplatsen http://www.franklintempleton.lu, genom att
välja fliken ”Vårt Bolag”, ”Lagstadgad information” (en papperskopia kan erhållas kostnadsfritt på begäran).

Förvaltningsavgifter
För investeringsförvaltningstjänsterna som förvaltningsbolaget utför för fonderna får det från Bolaget, som en del av den
årliga förvaltningsavgiften, varje månad en förvaltningsavgift som motsvarar en viss procentsats per år av varje fonds
justerade dagliga nettotillgångar under året. Detaljer om investeringsförvaltningsavgifter finns i Bolagets årsredovisning.
Investeringsförvaltarna kommer att få ersättning av förvaltningsbolaget ur förvaltningsavgiften från Bolaget.
För bästa resultat, kan investeringsförvaltarna styra mäklarprovisioner på portföljtransaktion åt Bolaget till mäklare/handlare
som ett erkännande av tillhandahållna analystjänster samt för tjänster som tillhandahållits vid behandling av order av dessa
mäklare/handlare. Analys- och informationstjänster och dithörande tjänster som investeringsförvaltarna erhåller gör att
investeringsförvaltarna kan komplettera sina egna efterforskningar och analyser med information och aspekter från enskilda
personer och analysteam på andra företag. Sådana tjänster omfattar inte resor, logi, underhållning, allmänna administrativa
varor eller tjänster, allmän kontorsutrustning eller kontorsfastigheter, medlemsavgifter, löner till personal eller direkta
kontantutbetalningar, vilka betalas av investeringsförvaltarna.
Investeringsförvaltarna kan med mäklare/handlare som är juridiska personer och inte fysiska personer endast ingå avtal
om s.k. mjuka provisioner när det föreligger en direkt och identifierbar fördel för investeringsförvaltarnas kunder, inklusive
Bolaget, och när investeringsförvaltarna är övertygade om att de transaktioner som genererar de mjuka provisionerna görs
i god tro, med strikt efterlevnad av tillämpliga myndighetskrav och i Bolagets intresse. En sådan uppgörelse måste ingås
av investeringsförvaltarna enligt villkor som står i rimlig proportion till god marknadspraxis. Användningen av avtal om mjuk
provision ska framgå i de periodiska rapporterna.

Andra Avgifter Och Kostnader För Bolaget
Huvuddistributören kan ha rätt att erhålla tillämplig teckningsavgift på högst 5,75 procent av det totala investerade beloppet,
enligt vad som anges mer ingående i avsnittet ”Andelsklasser”. Teckningsavgiften ska under inga omständigheter överskrida
maximinivån tillåten enligt lagar, förordningar och praxis i ett land där andelarna säljs.
Huvuddistributören kan ingå avtal med olika underdistributörer, förmedlare, mäklare/handlare och/eller professionella
investerare för distribution av andelar utanför USA. Betalningar av avgifter eller provisioner till olika underdistributörer, mäklare/
handlare eller andra förmedlare kan tas från årliga förvaltningsavgifter, serviceavgifter eller andra liknande avgifter som normalt
sett betalas till huvuddistributören, när sådana betalningar förväntas öka kvaliteten på distributionen eller andra liknande
tjänster som tillhandahålls till investerarna, inklusive men inte begränsat till en förbättrad förmedling av löpande information till
investerare, genomförande av transaktioner eller andra andelsägartjänster och/eller administrativa tjänster.
Som arvode för tjänster som tillhandahållits till Bolaget som förvaringsinstitut kommer J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch att
få en årlig avgift beroende på typen av investeringar i de olika fonderna enligt en skala från 0,01 procent till 0,14 procent av
substansvärdet på andelarna i de olika fonderna, med en möjlighet till högre årliga förvaringsavgifter för de av Bolagets fonder
vars investeringsmål och placeringsinriktning föreskriver investeringar i aktier från emittenter i utvecklingsländer, enligt vad som
återges mer ingående i fondens gällande totalkostnadskvot (TER) och i Bolagets resultatrapporter. En sådan avgift kommer
att beräknas och ackumuleras dagligen och kommer att betalas ut varje månad i efterskott till förvaringsinstitutet av Bolaget.
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Sådana avgifter inkluderar inte ordinarie bank- och mäklaravgifter och provisioner för transaktioner som rör Bolagets
tillgångar och skulder samt rimliga kontantutlägg som uppstått i samband med Bolaget, och som ska debiteras Bolaget samt
ersättning för andra tjänster som överenskommits vid olika tillfällen. Det faktiska belopp som betalats kommer att redovisas
i Bolagets årsbokslut.
Bolaget betalar sina övriga driftskostnader inklusive men inte begränsat till kostnaderna för att köpa och sälja underliggande
värdepapper, statliga och myndighetsrelaterade avgifter, juridiska avgifter och revisionsavgifter, försäkringspremier,
räntekostnader, redovisnings- och publiceringskostnader, porto-, telefon- och faxkostnader. Alla kostnader kalkyleras och
ackumuleras dagligen vid beräkning av substansvärdet för varje fond. Bolaget kan vid olika tillfällen betala vissa avgifter till
förvaltningsbolaget för vidare fördelning till olika underdistributörer, mellanhänder, mäklare/handlare och/eller professionella
investerare med avsikt att introducera vissa fonder på försäljningsplattformar som är utformade för att skapa en större
distribution av fondandelar. Sådana kostnader ska endast fördelas på de fonder som introduceras på dessa plattformar.
Alla avgifter och kostnader enligt ovanstående är exklusive mervärdesskatt eller andra därpå debiterbara skatter, vilka ska
betalas av fonden efter behov.

Serviceavgifter
En serviceavgift kan tillämpas beroende på andelsklass. Avgiften tas ut på det genomsnittliga substansvärdet och
betalas till huvuddistributören och/eller annan part för att kompensera huvuddistributören och/eller den andra parten
för finansieringskostnader och utlägg som uppstår i samband med försäljning av andelar och hanteringen av den
villkorligt uppskjutna försäljningsprovisionen. Denna avgift ackumuleras dagligen och dras av och betalas varje månad till
huvuddistributören och/eller annan part.
Bolaget har förbundit sig att till huvuddistributören eller relevant tredje part betala serviceavgiften enligt de nivåer som anges
i bilaga E minus eventuella skatter. Om skatt ska betalas på nämnda belopp, ska beloppet för serviceavgiften ökas på ett sätt
så att de överenskomna beloppen betalas netto till huvuddistributören eller berörd tredje part. Styrelsen har, på datumet för
detta prospekt, ingen anledning att tro att några skatter ska betalas eller tas ut på serviceavgiften.
Fullständig information om serviceavgifter finns i bilaga E.

Resultatrelaterade Avgifter
Följande gäller vid beräkning av resultatrelaterad avgift:
• Högvattenmärket beräknas med hänvisning till det som är högst av (i) den initiala lanseringskursen eller (ii) substansvärdet
på den senaste värderingsdagen som utgjorde grunden för ackumulering inom den aktuella resultatperioden för vilken
en resultatrelaterad avgift betalades.
• Målsubstansvärdet utgörs av högvattenmärket justerat med måljämförelsenormens dagliga avkastning.
• Resultatperioden är normalt varje räkenskapsår, utom när en andelsklass med en resultatrelaterad avgift lanseras under
räkenskapsåret, i vilket fall dess första resultatperiod inleds på lanseringsdagen.
• Måljämförelsenormen är den gällande jämförelsenormen som anges i bilaga E och uttrycks i den valuta den aktuella
andelsklassen är denominerad i eller säkrad mot.
Förvaltningsbolaget kan ha rätt att från de nettotillgångar som kan hänföras till en andelsklass ta ut en årlig resultatrelaterad
incitamentsavgift (”resultatrelaterad avgift”) som, i förekommande fall, beräknas och ackumuleras dagligen och betalas i slutet
av varje räkenskapsår. Uppgifter om resultatrelaterade avgifter finns i bilaga E. Investeringsförvaltarna kommer att ersättas av
förvaltningsbolaget från det förvaltningsarvode som erhålls från Bolaget. Observera att andelsklasser med en resultatrelaterad
avgift har en lägre årlig förvaltningsavgift än andelsklasser utan resultatrelaterad avgift (enligt närmare uppgifter i bilaga E).
Den resultatrelaterade avgiften betalas vid överavkastning, dvs. om ökningen i substansvärde under den aktuella
resultatperioden (efter avdrag för eventuella tecknings- och/eller inlösenavgifter som tas ut) överskrider (i) ökningen
i måljämförelsenormen under samma period och (ii) gällande högvattenmärke.
Den resultatrelaterade avgiften ackumuleras varje handelsdag baserat på skillnaden mellan substansvärdet på föregående
handelsdag (före avdrag av eventuella avsättningar för den resultatrelaterade avgiften) och målsubstansvärdet, multiplicerat
med antalet andelar som då är utestående. Den resultatrelaterade avgiften beräknas och uttrycks i den valuta som den
aktuella andelsklassen är denominerad i eller säkrad mot.
På varje handelsdag justeras den bokförda avsättning som gjorts på den omedelbart föregående handelsdagen för att spegla
andelsklassens positiva eller negativa resultat, beräknat enligt beskrivningen ovan. Om substansvärdet en viss handelsdag
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är lägre än målsubstansvärdet justeras avsättningen som görs en sådan handelsdag för den aktuella andelsklassen i den
aktuella fonden.
Om en andelsägare löser in alla eller delar av sina andelar före slutet av en resultatperiod fastställs all ackumulerad
resultatrelaterad avgift för sådana andelar på den handelsdagen och förfaller till betalning.
Observera att den resultatrelaterade avgiften beräknas baserat på resultatet i den aktuella fondens andelsklass, inte baserat
på en enskild investerarportfölj.
Exemplen nedan illustrerar den potentiella skillnaden i avkastning mellan en andelsklass med en resultatrelaterad avgift och
en andelsklass utan resultatrelaterad avgift vid olika scenarier under räkenskapsåret. Exemplen ges endast som illustration.
Avkastningen som visas är endast en illustration. Det finns inga garantier för att en fond kommer att uppnå en sådan avkastning.
Exempel 1: En fond överträffar den resultatrelaterade avgiftens jämförelsenorm under räkenskapsåret
–

Kumulativt resultat för fondens andelsklass före avgifter och kostnader: 10,00 %

–

Kumulativt resultat för den resultatrelaterade avgiftens jämförelsenorm: 6,00 %

–

Resultatrelaterad avgift: 20 %

–

Total årlig förvaltningsavgift för en andelsklass med en resultatrelaterad avgift: 1,00 %

–

Total årlig förvaltningsavgift för en andelsklass utan resultatrelaterad avgift: 1,50 %
En andelsklass med
en resultatrelaterad avgift

Andelsklassens kumulativa bruttoresultat

En andelsklass utan
resultatrelaterad avgift

10 %

10 %

Minus årlig förvaltningsavgift

1,00 %

1,50 %

Andelsklassens kumulativa resultat efter
årlig förvaltningsavgift

9,0 %

8,5 %

Minus resultatrelaterade avgifter (dvs. 20
% av överavkastningen) (se not 1 nedan)

0,6 %

Ingen uppgift

Andelsklassens kumulativa nettoresultat
efter resultatrelaterade avgifter

8,4 %

8,5 %

Not 1: Resultatrelaterad avgift = 20 % x (andelsklassens resultat efter årlig förvaltningsavgift − jämförelsenormens
kumulativa avkastning)
Exempel 2: En fond presterar lägre än den resultatrelaterade avgiftens jämförelsenorm under räkenskapsåret
–

Kumulativt resultat för fondens andelsklass före avgifter och kostnader: 5,00 %

–

Kumulativt resultat för den resultatrelaterade avgiftens jämförelsenorm: 6,00 %

–

Resultatrelaterad avgift: 20 %

–

Total årlig förvaltningsavgift för en andelsklass med en resultatrelaterad avgift: 1,00 %

–

Total årlig förvaltningsavgift för en andelsklass utan resultatrelaterad avgift: 1,50 %
En andelsklass med
en resultatrelaterad avgift

Andelsklassens kumulativa bruttoresultat

En andelsklass utan
resultatrelaterad avgift

5%

5%

Minus årlig förvaltningsavgift

1,00 %

1,50 %

Andelsklassens kumulativa resultat efter
årlig förvaltningsavgift

4,0 %

3,5 %

Ingen uppgift

Ingen uppgift

4,0 %

3,5 %

Minus resultatrelaterade avgifter
(dvs. 20 % av överavkastning)
Andelsklassens kumulativa nettoresultat
efter resultatrelaterade avgifter

Resultatrelaterad avgift = 20 % x (andelsklassens resultat efter årlig förvaltningsavgift − jämförelsenormens
kumulativa avkastning)
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Förordningen om jämförelsenormer
EU:s förordning om jämförelsenormer
I enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som jämförelsenormer för
finansinstrument och finansiella kontrakt eller för att mäta resultatet för investeringsfonder (”förordningen om jämförelsenormer”)
kan enheter under tillsyn använda en jämförelsenorm inom Europeiska unionen om jämförelsenormen tillhandahålls av en
administratör som ingår i registret över administratörer och jämförelsenormer som upprätthålls av Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten (”ESMA”) enligt artikel 36 i förordningen om jämförelsenormer (”registret”). Jämförelsenormadministratörer
i EU vars index används av fonderna tillämpar övergångsbestämmelserna enligt förordningen om jämförelsenormer och
finns i enlighet med detta kanske ännu inte i registret. Jämförelsenormadministratörer i EU ska ansöka om auktorisering eller
registrering som administratör enligt förordningen om jämförelsenormer och skrivas in i registret före den 1 januari 2020.
Jämförelsenormadministratörer i ett tredje land vars index används av fonderna tillämpar de övergångsarrangemang som
föreskrivs i förordningen om jämförelsenormer och finns i enlighet med detta kanske inte i registret.
Enligt förordningen om jämförelsenormer måste förvaltningsbolaget utarbeta och upprätthålla skriftliga planer med en
beskrivning av de åtgärder som vidtas om en jämförelsenorm (enligt definitionen i jämförelsenormförordningen) ändras
väsentligt eller upphör att tillhandahållas. Förvaltningsbolaget upprätthåller en skriftlig plan med en beskrivning av de åtgärder
som vidtas om ett index ändras väsentligt eller upphör att tillhandahållas. På begäran kan den skriftliga planen erhållas utan
kostnad från förvaltningsbolagets säte.
Fonderna använder följande jämförelsenormer för de syften som anges i tabellen nedan.
Fond

Jämförelseindex

Jämförelsenormens administratör

Syfte

Franklin Emerging Market Sovereign
Debt Hard Currency Fund

J. P. Morgan Emerging
Market Bond Index Global
Diversified Index

J.P. Morgan Securities LLC.

Tillgångsfördelning

Euro Short-Term
Rate (ESTR)

Europeiska centralbanken

Resultatrelaterad avgift

Swiss Average Rate
Overnight (SARON)

SIX Swiss Exchange

Resultatrelaterad avgift

Secured Overnight
Financing Rate (SOFR)

Federal Reserve Bank of New York

Resultatrelaterad avgift

Sterling Overnight Index
Average (SONIA)

Bank of England

Resultatrelaterad avgift

Tokyo Overnight Average
Rate (TONAR)

Bank of Japan

Resultatrelaterad avgift

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Beskattning Av Bolaget
Följande information bygger på de lagar, bestämmelser, beslut samt praxis som för närvarande gäller i Storhertigdömet
Luxemburg, vilka kan komma att ändras, möjligen med retroaktiv effekt. Denna sammanfattning utger sig inte för att vara en
heltäckande beskrivning av alla Luxemburgs skattelagar och Luxemburgs skatteförhållanden som kan vara relevanta för ett
beslut att investera, äga, inneha eller avyttra andelar och är inte avsedd som skatterådgivning till någon särskild investerare
eller blivande investerare. Denna sammanfattning beskriver inte några skattekonsekvenser som uppstår enligt lagarna i något
annat land, plats eller beskattande jurisdiktion än i Storhertigdömet Luxemburg.
Investerare ska själva inhämta information, och när så är tillämpligt, konsultera sina professionella rådgivare om möjliga
skattekonsekvenser som kan bli resultatet vid teckning, köp, innehav, konvertering, inlösen eller avyttring på annat sätt av
andelar enligt lagarna i det egna landet där andelsägaren är medborgare, bosatt eller har sitt hemvist eller registrering.
Bolaget är inte skyldigt att betala någon skatt i Storhertigdömet Luxemburg på vinster eller intäkter och är inte föremål för
beskattning i Storhertigdömet Luxemburg när det gäller förmögenhetsskatt.
Bolaget är emellertid skyldigt att betala en årlig skatt på 0,05 procent av substansvärdet i Storhertigdömet Luxemburg. Skatten
ska betalas varje kvartal på basis av värdet av Bolagets nettotillgångar i slutet av aktuellt kalenderkvartal. Denna skatt tas inte
ut på den del av tillgångarna i en fond som är investerade i andra företag för kollektiva investeringar för vilka den skatten redan
har betalats. För att kvalificera sig för den aktuella reducerade skattesatsen på 0,01 procent (i stället för skatten på 0,05 procent
som tas upp ovan), kommer Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund att investeras så att den viktade återstående
löptiden för alla värdepapper och instrument i portföljerna i respektive fond inte överstiger tolv månader. För att beräkna den
återstående löptiden på varje enskilt värdepapper eller instrument, ska de berörda finansiella instrumenten beaktas. För de
värdepapper eller instrument vars emissionsvillkor stadgar en räntejustering genom referens till marknadsvillkoren, ska den
återstående löptiden fram till det datum då räntan justeras beaktas.
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Klass I-, klass J-, klass X- och klass Y-andelar kan även kvalificera sig för den reducerade skatten på 0,01 procent om alla
investerare i dessa andelsklasser är institutionella investerare.
Inga stämpelskatter eller andra skatter ska betalas i Storhertigdömet Luxemburg vid emission av andelar i Bolaget. En
registreringsskatt på 75 EUR ska betalas vid bolagsbildning och varje gång bolagsordningen ändras.
Enligt nuvarande lagar och praxis betalas ingen skatt på realisationsvinster i Storhertigdömet Luxemburg, vare sig på realiserad
eller på orealiserad värdeökning på Bolagets tillgångar.
Bolaget är momsregistrerat i Storhertigdömet Luxemburg och är föremål för mervärdesskatt i enlighet med tillämpliga lagar.
Intäkter på investeringar eller realisationsvinster som Bolaget erhållit kan bli föremål för beskattning i ursprungsländerna
till olika skattesatser. Bolaget kan under vissa omständigheter dra nytta av dubbelbeskattningsavtal, som Storhertigdömet
Luxemburg har ingått med olika länder.

Källskatt
Utdelning från Bolaget är inte föremål för källskatt i Storhertigdömet Luxemburg.

Beskattning Av Investerare
Investerare ska lägga märke till att vissa andelsklasser kan göra utdelningar från kapitalet, realiserade och orealiserade
nettokapitalvinster och intäkter före avdrag av kostnader. Detta kan leda till att investerarna får en högre utdelning än de annars
skulle ha fått och därför kan investerarna drabbas av ett högre källskatteuttag som en följd av detta. Dessutom kan detta
under vissa omständigheter innebära att fonden betalar utdelning av eget kapital i motsats till egna intäkter. Sådan utdelning
kan fortfarande anses vara utdelning i skattesyfte enligt investeraren, beroende på den gällande lokala skattelagen. Om
andelsklasser debiterar resultatrelaterade avgifter ska investerarna observera att den resultatrelaterade avgiften, beroende
på gällande lokala skattelagar, kanske inte betraktas som en avdragsgill utgift vid investerarens beskattning. Investerarna bör
inhämta egen professionell skatterådgivning avseende dessa frågor.

Luxemburg
Investerare är för närvarande inte föremål för några skatter på realisationsvinster, inkomster, lön, gåvor, fastigheter, arv eller
andra skatter i Storhertigdömet Luxemburg (utom för investerare som är hemmahörande, bor eller har ett fast driftsställe
i Storhertigdömet Luxemburg).

Automatiskt utbyte av ekonomisk kontoinformation
Den 29 oktober 2014 undertecknade Storhertigdömet Luxemburg det multilaterala avtalet om behörig myndighet (”MCAA”)
avseende införandet av den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Genom att
underteckna MCAA har Luxemburg samtyckt till att införa föreskrifter för att möjliggöra antagandet av automatiskt utbyte av
upplysningar med de övriga länder som undertecknat MCAA.
Den 9 december 2014 antog rådet direktiv 2014/107/EU om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om
beskattning. I direktiv 2014/107/EU fastställs det automatiska informationsutbytet om konton mellan EU:s medlemsstater
(”EU-medlemsstater”) och att rapporteringen inleddes 2017 för konton som innehas kalenderåret 2016. Direktiv 2014/107/EU
införlivades i Storhertigdömet Luxemburgs lag av den 18 december 2015 om automatiskt informationsutbyte om konton i fråga
om beskattning (”2015 års lag”), som gäller från den 1 januari 2016.
Investerare informeras härmed om att Bolaget enligt luxemburgsk lag kan krävas att redovisa uppgifter om särskilda
konton tillhörande kontoinnehavare som bor i EU-medlemsländer eller länder som undertecknat MCAA. De luxemburgska
skattemyndigheterna kan dela sådana kontouppgifter i enlighet med direktiv 2014/107/EU och MCAA med skattemyndigheterna
i andra EU-medlemsländer och jurisdiktioner som undertecknat MCAA, där kontoinnehavaren är skattskyldig. Den information
som kan rapporteras omfattar, när det gäller en fysisk person, den rapporteringsskyldiga personens namn, adress,
skatteregistreringsnummer, födelsedatum och födelseort, kontots värde och det totala bruttobeloppet som betalats ut till eller
krediterats kontot under den aktuella rapporteringsperioden.
Den information som lämnas ovan är en sammanfattning av direktiv 2014/107/EU, MCCA och 2015 års lag.
Sammanfattningen baseras på gällande tolkning och gör inte anspråk på att vara komplett i alla avseenden. Den utgör
inte någon investerings- eller skatterådgivning. Investerare ska därför inhämta råd från sin ekonomiska rådgivare
eller skatterådgivare om direktiv 2014/107/EU, MCCA och 2015 års lag.
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FATCA
Lagen om skatt på utländskt konto (”FATCA”), som är en ändring av den amerikanska skattelagen, antogs i USA år 2010
och många av de väsentliga bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2014. FATCA kräver på det hela taget att finansinstitut
utanför USA (”utländska finansinstitut” eller ”FFI”) till den amerikanska skattemyndigheten (”IRS”) ska lämna information
om de finansiella konton som innehas direkt eller indirekt av vissa specificerade amerikanska personer. En källskatt på 30
procent påförs vissa typer av amerikanska inkomster som betalas till ett utländskt finansinstitut som underlåter att följa
FATCA. Den 28 mars 2014 ingick storhertigdömet Luxemburg ett mellanstatligt modell 1-avtal (”IGA”) med USA och ett
dithörande samförståndsavtal. Bolaget måste följaktligen följa sådan luxemburgsk lag eftersom den har införlivats i den
luxemburgska lagen av den 24 juli 2015 om FATCA (”FATCA-lagen”) med syftet att följa bestämmelserna i FATCA snarare
än att direkt följa de amerikanska skattereglerna som implementerar FATCA. Enligt FATCA-lagen och det luxemburgska
IGA-avtalet kommer Bolaget att tvingas samla in information för att identifiera Bolagets direkta och indirekta andelsägare
som är amerikanska personer på grund av FATCA (”anmälningspliktiga konton”). Sådan information om anmälningspliktiga
konton som lämnas till Bolaget kommer att meddelas de luxemburgska skattemyndigheterna och de kommer att utbyta
informationen automatiskt med USA:s regering enligt artikel 28 i konventionen mellan USA:s regering och storhertigdömet
Luxemburg, detta för att undvika dubbelbeskattning och för att förebygga skattefusk med avseende på skatter på inkomster
och kapital. Konventionen ingicks i Luxemburg den 3 april 1996. Bolaget avser att följa bestämmelserna i FATCA-lagen och
det luxemburgska IGA-avtalet som bedöms följa FATCA och kommer därför inte att bli föremål för källskatten på 30 procent på
sin del av de inbetalningar som är hänförliga till Bolagets faktiska och beräknade amerikanska investeringar. Bolaget kommer
fortlöpande att bedöma omfattningen av kraven i FATCA och särskilt FATCA-lagen medför.
För att garantera att Bolaget följer FATCA, FATCA-lagen och det luxemburgska IGA-avtalet i enlighet med det ovanstående,
kan Franklin Templeton International Services S.à r.l., i egenskap av Bolagets förvaltningsbolag:
a.	kräva information eller dokumentation, däribland W8-skatteformulär, ett globalt förmedlings-ID-nummer, i förekommande
fall, eller något annat giltigt bevis på att en andelsägare är FATCA-registrerad hos IRS eller motsvarande undantag, för
att förvissa sig om andelsägaren har FATCA-status,
b.	redovisa information om en andelsägare och dennes kontoinnehav hos Bolaget till de luxemburgska skattemyndigheterna
om sådant konto bedöms vara ett amerikanskt anmälningspliktigt konto enligt FATCA-lagen och det luxemburgska
IGA-avtalet, och
c.	redovisa information till de luxemburgska skattemyndigheterna om betalningar till kontohavare med FATCA-status om
icke-deltagande i ett utländskt finansinstitut.

Storbritannien
Avsikten är att vissa andelsklasser som Bolaget erbjuder till försäljning ska uppfylla redovisningsvillkoren avseende
Storbritanniens skattelagstiftning om offshore-fonder. Investerarna får tillgång till årsredovisningen på webbplatsen
http://www.franklintempleton.co.uk. Listan över sådana andelsklasser kan även finnas på ovannämnda webbplats eller kan
erhållas på begäran på Bolagets säte.

Stämmor Och Rapporter
Andelsägarnas ordinarie bolagsstämma hålls på Bolagets säte den 30 november varje år eller, om den dagen inte är en
bankdag i Luxemburg, på den bankdag i Luxemburg som omedelbart föregår den 30 november. Om det enligt lag inte
krävs att styrelsen gör ett offentliggörande, kan meddelanden till andelsägare vidarebefordras brevledes, via e-post eller på
något annat kommunikationssätt. Meddelanden om alla stämmor för vilka ett offentliggörande på annat sätt krävs kommer
att publiceras i d'Wort och i Recueil Electronique des Sociétés et Associations (nedan kallat ”RESA”) minst femton (15)
kalenderdagar före stämman. Sådana meddelanden kan även finnas på webbplatser som styrelsen vid olika tillfällen beslutar
om. De kommer att innehålla dagordning, närmare ange tid och plats för stämman och villkoren för deltagande samt hänvisa
till kraven enligt luxemburgsk lag avseende beslutsmässigt antal ledamöter och de majoriteter som krävs för stämman.
Kraven på närvaro, beslutsmässighet och majoritet på alla stämmor kommer att vara de som anges i artiklarna 450-1 och
450-3 i lagen av den 10 augusti 1915 (med ändringar) om rörelsedrivande bolag och i bolagsordningen.
De reviderade års- och halvårsrapporterna kommer att finnas på följande webbplats tillhörig Franklin Templeton,
http://www.franklintempleton.lu, eller kan erhållas på begäran från Bolagets och förvaltningsbolagets säte. De distribueras
endast till registrerade andelsägare i de länder där det är ett krav enligt lokala föreskrifter. De kompletta reviderade
årsrapporterna och de oreviderade halvårsrapporterna finns på Bolagets och förvaltningsbolagets säte. Bolagets räkenskapsår
löper ut den 30 juni varje år.
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Investerares Rösträtt
På andelsägarnas bolagsstämmor i Bolaget, kommer varje andelsägare att ha rätt till en röst för varje helägd andel, oavsett
klass och oavsett substansvärdet per andel i andelsklassen eller i andelsklasserna.
En andelsägare i en viss fond eller andelsklass kommer att har rätt att på alla särskilda andelsägarmöten i den fonden eller
andelsklassen avge en röst för varje ägd andel i den fonden eller andelsklassen, oavsett klass och oavsett substansvärde per
andel i andelsklassen.
Vid gemensamt andelsinnehav, kan endast den först inskrivna andelsägaren rösta, vilken Bolaget betraktar som representant
för alla gemensamma andelsägare, utom när en andelsägare uttryckligen har utsetts av alla gemensamma andelsägare eller
när en skriftlig fullmakt har lämnats in.

Tillgänglig Dokumentation
Kopior på bolagsordningen kan erhållas från Bolagets och förvaltningsbolagets säte.
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Bilaga A
Ordinarie stopptider för handel
Såvida inte annat framgår i den lokala bilagan till prospektet, kommer avtal eller marknadsföringsmaterial, instruktioner om
köp, försäljning eller byten av andelar (”transaktionerna”) som tas emot av Franklin Templetons kontor angivna nedan på
en handelsdag före tillämplig stopptid för handel att behandlas den dagen på basis av det substansvärde per andel i berörd
andelsklass beräknad på den dagen.

Standardmetoder för handel
(skriftligen, via telefon, fax eller elektronisk begäran (däribland e-post) om uttryckligen tillåtet av förvaltningsbolaget)

Luxemburgkontoret
Huvudsakliga länder
som omfattas

Stopptid för transaktioner
i valutorna för berörd
andelsklass

Land där Bolaget är
inregistrerat för distribution,
såvida det inte anges nedan
under annat lokalt Franklin
Templeton-kontor

18.00 CET

Stopptid för transaktioner i andra
godkända valutor än valutan för
berörd andelsklass

18.00 CET

Stopptid för transaktioner
i säkrade andelsklasser

18.00 CET

Frankfurtkontoret
Huvudsakliga länder
som omfattas

Stopptid för transaktioner
i valutorna för berörd
andelsklass

Stopptid för transaktioner i andra
godkända valutor än valutan för
berörd andelsklass

Stopptid för transaktioner
i säkrade andelsklasser

Österrike
Tyskland
Schweiz

16.00 CET

16.00 CET

16.00 CET

Nederländerna

18.00 CET

18.00 CET

18.00 CET

Hong Kong-kontoret (Norra Asienregionen)
Huvudsakliga länder
som omfattas

Stopptid för transaktioner
i valutorna för berörd
andelsklass

Hongkong
Macau
Sydkorea

16.00 HKT

Stopptid för transaktioner i andra
godkända valutor än valutan för
berörd andelsklass

16.00 HKT

Stopptid för transaktioner
i säkrade andelsklasser

16.00 HKT

Singaporekontoret (Sydostasien och Australasiatiska regioner, alltefter omständigheterna)
Huvudsakliga länder
som omfattas

Singapore

Stopptid för transaktioner
i valutorna för berörd
andelsklass

16.00 SGT

Stopptid för transaktioner i andra
godkända valutor än valutan för
berörd andelsklass

16.00 SGT

Stopptid för transaktioner
i säkrade andelsklasser

16.00 SGT

Amerikakontoret
Huvudsakliga länder
som omfattas

Stopptid för transaktioner
i valutorna för berörd
andelsklass

Karibien
Latinamerika
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16.00 EST

Stopptid för transaktioner i andra
godkända valutor än valutan för
berörd andelsklass

16.00 EST

Stopptid för transaktioner
i säkrade andelsklasser

12.00 EST (utom H4, som
är 16.00 EST)

franklintempleton.lu

Elektronisk handel
(Swift och direkt elektronisk länk till Franklin Templeton eller via Franklin Templeton elektroniska tjänst om tillåtet
av förvaltningsbolaget)
Huvudsakliga länder som
omfattas

Länder där andelar i Bolaget
kan distribueras och/eller
där den elektroniska tjänsten
finns tillgänglig

Stopptid för transaktioner
i valutorna för berörd
andelsklass

22.00 CET

Stopptid för transaktioner i andra
godkända valutor än valutan för
berörd andelsklass

22.00 CET

Stopptid för transaktioner
i säkrade andelsklasser

18.00 CET

Investerare hemmahörande i länder som inte anges ovan men där transaktioner i andelar i Bolaget är tillåtna enligt alla
gällande lagar och förordningar ska kontakta kundtjänstombudet på närmaste Franklin Templeton-kontor. Denna information
finns på webbplatsen http://www.franklintempleton.lu.
DEFINITIONER
CET: Centraleuropeisk tid
EST: Östamerikansk tid (USA)
HKT: Hong Kong tid
SGT: Singapores normaltid

franklintempleton.lu
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Bilaga B
Investeringsbegränsningar
Styrelsen har fastställt följande begränsningar för investering av Bolagets tillgångar och dess verksamhet om inget annat
anges i underavsnitt 5 ”Specifika investeringsbegränsningar och portföljregler för penningmarknadsfonder” nedan. Styrelsen
kan ändra dessa begränsningar och principer vid olika tillfällen och då styrelsen anser att det är i Bolagets intresse, i vilket fall
detta prospekt kommer att uppdateras.
Varje fond som inte kvalificerar sig som en penningmarknadsfond måste följa de investeringsbegränsningar som gäller enligt
luxemburgsk lag.
1. INVESTERING I ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER OCH LIKVIDA TILLGÅNGAR
a) Bolaget kommer att investera i en eller flera av följande typer av investeringar:
(i)

överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument godkända för eller handlade på en reglerad marknad,

(ii)

överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som handlas på en annan marknad i ett land
i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, (ett ”medlemsland”) som är reglerad, verkar regelbundet och
är erkänd och öppen för allmänheten,

(iii)

överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument godkända för officiell börsnotering på en fondbörs
i ett land som inte är EU-medlem eller som handlas på en annan marknad i ett land som inte är EU-medlem.
Marknaden ska vara reglerad, verka regelbundet och vara erkänd och öppen för allmänheten,

(iv)

nyligen emitterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, förutsatt att villkoren för emissionen
inkluderar ett åtagande att ansökan kommer att göras om erkännande för en officiell börsnotering eller på en
annan reglerad marknad i länderna i de områden på vilka det syftas i punkterna (i), (ii) och (iii) ovan, vilka verkar
regelbundet och är erkända och öppna för allmänheten, och att godkännandet är säkerställt inom ett år efter köpet,

(v)

andelar i UCITS- och/eller andra UCI-fonder, vare sig de är hemmahörande i ett medlemsland eller inte,
förutsatt att
− andra UCI-fonder som har godkänts enligt lagarna i ett EU-medlemsland eller enligt lagar som föreskriver att
de är föremål för kontroll som av Luxemburgs tillsynsmyndighet anses motsvara det som fastställts i EU:s
lagstiftning och att samarbetet mellan myndigheterna garanteras i tillräcklig grad,
− nivån på skyddet för andelsägarna i andra UCI-fonder är likvärdig den som ges för andelsägare i en UCITS- fond
och i synnerhet att reglerna om åtskiljande av tillgångar, upplåning, utlåning samt försäljning utan säkring
av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument är likvärdiga kraven i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009,
− verksamheten i de andra UCI-fonderna redovisas i halvårs- och årsrapporter för att möjliggöra en bedömning
av tillgångar och skulder, intäkter och verksamhet under redovisningsperioden,
− högst 10 procent av tillgångarna i de UCITS-fonder eller andra UCI-fonder som är under övervägande för
investering får, enligt deras bolagsordningar, investeras i andelar i andra UCITS-fonder eller andra UCI-fonder,

(vi)

inlåning hos kreditinstitut som skall återbetalas a vista eller som har rätt att återkallas och med en löptid på
högst 12 månader, förutsatt att kreditinstitutet har sitt säte i ett EU-medlemsland eller att kreditinstitutets säte,
om det är beläget i ett land som inte är medlem i EU, är föremål för offentliga tillsynsregler som av Luxemburgs
tillsynsmyndighet bedöms överensstämma med de som anges i EU-lagstiftningen,

(vii)

finansiella derivatinstrument, inklusive motsvarande instrument med kontantavräkning, som omsätts på en reglerad
marknad enligt punkterna (i) till (iv) ovan och/eller finansiella derivatinstrument som omsätts på OTC-marknader
(”OTC-derivat”), förutsatt att
− de underliggande tillgångarna består av värdepapper som ingår i denna bilaga under punkt 1.a, är finansiella
index, räntor, växelkurser eller valutor, i vilka Bolaget kan investera enligt dess investeringsmål,
− motparterna i OTC-derivattransaktioner är institutioner som är föremål för offentlig tillsyn och som tillhör de
kategorier som godkänts av Luxemburgs tillsynsmyndighet,
− OTC-derivaten är föremål för tillförlitlig och kontrollerbar värdering på daglig basis och kan säljas, likvideras
eller avslutas genom en avräkningstransaktion när som helst till ett skäligt värde på Bolagets initiativ,

(viii) andra penningmarknadsinstrument än de som omsätts på en reglerad marknad och som omfattas av punkt 1.a
om emissionen eller emittenten av instrumenten själva är reglerade i syfte att skydda investerare och sparmedel,
och under förutsättning att instrumenten är
− emitterade eller garanterade av en central, regional eller lokal myndighet, eller centralbank i ett av EU:s
medlemsländer, Europeiska centralbanken, EU eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte är
medlem i EU eller, om det gäller en federal stat, av en av medlemmarna i federationen, eller av en offentlig
internationell organisation som en eller flera av EU:s medlemsländer tillhör, eller
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− emitterade av ett företag vars värdepapper handlas på de erkända marknader som anges ovan, eller
− emitterade eller garanterade av en institution som omfattas av offentlig tillsyn, i enlighet med de kriterier som
fastställs i EU:s lagstiftning eller av en institution som omfattas av och följer de tillsynsregler som Luxemburgs
tillsynsmyndighet anser vara minst lika strikta som det som anges i EU:s lagstiftning, eller
− emitterade av andra organ som tillhör de kategorier som godkänts av Luxemburgs tillsynsmyndighet, förutsatt
att placeringar i sådana instrument omfattas av investerarskydd som motsvarar de som anges i första,
andra och tredje indraget och förutsatt att emittenten är ett företag vars kapital och reserver uppgår till minst
10 miljoner euro och som sammanställer och offentliggör sin årsredovisning i enlighet med direktiv 78/660/
EEG, är en organisation som, inom en företagskoncern med ett eller flera börsnoterade företag, ägnar sig åt att
finansiera koncernen eller är en juridisk person som ägnar sig åt att finansiera värdepapperiseringsinstrument
som gynnas av kreditförstärkning från en bank.
b) Bolaget kan investera högst 10 procent av nettotillgångarna i en fond i andra överlåtbara värdepapper och
penningmarknadsinstrument än de som ange i punkt a ovan.
c) Varje fond i Bolaget kan inneha kompletterande likvida tillgångar.
d) (i)	
Varje fond får endast investera högst 10 procent av nettotillgångarna i överlåtbara värdepapper och
penningmarknadsinstrument som emitterats av samma organ. Varje fond i Bolaget får endast placera högst
20 procent av nettotillgångarna i insättningar hos samma organ. Riskexponeringen mot en motpart i en
OTC-derivattransaktion får inte överstiga 10 procent av nettotillgångarna när motparten är ett kreditinstitut enligt
punkt 1.a (vi) ovan eller 5 procent av nettotillgångarna i andra fall.
(ii)

Det totala värdet på de överlåtbara värdepapperen och penningmarknadsinstrumenten i varje emitterande organ
i vilka en fond investerar mer än 5 procent av nettotillgångarna, får inte överstiga 40 procent av tillgångarnas
värde. Denna begränsning gäller inte insättningar och OTC-derivattransaktioner som görs hos finansinstitut vars
verksamhet är föremål för offentlig tillsyn.
Bortsett från de enskilda begränsningar som anges i punkt 1.d (i) får en fond inte kombinera:
− investeringar i överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument som emitteras av en enda
juridisk person,
− insättningar hos en enda juridisk person, och/eller
− exponering som uppstår från OTC-derivattransaktioner som genomförs med en enda juridisk person,
vilka överstiger 20 procent av nettotillgångarna.

(iii)

Den gräns som fastställts i första meningen i stycke 1.d (i) ovan ska vara 35 procent när fonden har investerat
i överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument emitterade eller garanterade av ett medlemsland,
av dess lokala myndigheter, av en icke-medlemsstat eller av offentliga internationella organ där en eller flera
medlemsstater är medlemmar.

(iv)

Den gräns som fastställts i första meningen i stycke 1.d (i) ovan ska vara 25 procent för obligationer som
emitterats av ett kreditinstitut som har sitt säte i ett medlemsland och som enligt lag är föremål för särskild
offentlig tillsyn som är utformad för att skydda obligationsinnehavare. I synnerhet belopp från emission av dessa
obligationer måste enligt lag placeras i tillgångar som, under obligationernas hela löptid, kan täcka krav knutna
till obligationerna och som, i händelse av att emittenten går i konkurs, kan användas på prioriterad basis för att
återbetala kapitalbelopp och upplupen ränta.
Om en fond investerar mer än 5 procent av nettotillgångarna i ovannämnda obligationer emitterade av en enda
emittent, får det totala värdet på dessa investeringar inte överstiga 80 procent av värdet på fondens tillgångar.

(v)

De överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som anges i punkterna 1.d (iii) och 1.d (iv) ingår
inte i beräkningen av gränsen på 40 procent angiven i punkt 1.d (ii).
Gränserna ovan under punkterna 1.d (i), (ii), (iii) och (iv) får inte kombineras och därför får investeringar
i överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument som emitteras av samma organ, vilka görs i form
av insättningar eller derivatinstrument hos detta organ utförda enligt avsnitt 1.d (i), (ii), (iii) och (iv) inte överstiga
totalt 35 procent av en fonds nettotillgångar.
Företag som ingår i samma koncern vad gäller koncernredovisning, enligt definitionen i direktiv 83/349/EEG
eller i enlighet med erkända internationella redovisningsstandarder, betraktas som ett enda organ när gränserna
i punkt 1.d beräknas. En fond kan sammanlagt investera högst 20 procent av nettotillgångarna i överlåtbara
värdepapper och penningmarknadsinstrument i samma koncern.

(vi)

Utan att gränserna som anges i punkt e påverkas, ska de gränser som anges i denna punkt d vara 20 procent
för investeringar i aktier och/eller obligationer som emitterats av samma organ när syftet med fondens
placeringsinriktning är att återbilda sammansättningen i ett visst aktie- eller obligationsindex vilket är godkänt av
Luxemburgs tillsynsmyndighet, förutsatt att
− indexets sammansättning är tillräckligt spritt,
− indexet utgör en lämplig referens för den marknad som det refererar till,
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− det offentliggörs på lämpligt sätt.
Den gräns som anges i underavdelningen ovan är höjd till 35 procent när det visar sig berättigat av ytterst
ovanliga marknadsvillkor på särskilda reglerade marknader där vissa överlåtbara värdepapper eller
penningmarknadsinstrument dominerar markant, förutsatt att investeringen på högst 35 procent endast tillåts för
en enda emittent.
(vii)

När en fond har investerat enligt principen om riskspridning i överlåtbara värdepapper och
penningmarknadsinstrument emitterade eller garanterade av ett EU-medlemsland, av dessas lokala
myndigheter eller offentliga internationella organ där ett eller flera EU-medlemsländer är medlemmar, av
något annat OECD-land, Singapore eller medlemsstater i G20-gruppen, kan Bolaget investera 100 procent
av tillgångarna i en fond i sådana värdepapper förutsatt att fonden måste inneha värdepapper från
minst sex olika emittenter och att värdepapper från en emission får utgöra högst 30 procent av den
fondens tillgångar.

e) Bolaget eller en fond får inte investera i röstberättigade aktier i företag som tillåter fonden att ha ett väsentligt inflytande
över emittentens företagsledning. Dessutom kan en fond köpa högst (i) 10 procent av icke röstberättigade aktier i ett enda
emitterande organ, (ii) 10 procent av skuldförbindelserna i ett enda emitterande organ, (iii) 25 procent av andelarna i ett
enda företag för kollektiva investeringar, (iv) 10 procent av penningmarknadsinstrumenten i ett enda emitterande organ.
Gränserna under punkterna (ii), (iii) och (iv) ovan kan emellertid ignoreras vid tidpunkten för köpet om bruttobeloppet
för obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten eller nettobeloppet för de emitterade instrumenten inte kan
beräknas vid den tidpunkten.
Gränserna i detta avsnitt e ska inte gälla för (i) överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument emitterade
eller garanterade av ett medlemsland, dess lokala myndigheter, eller offentliga internationella organ i vilka en eller flera
medlemsländer är medlemmar eller av någon annan stat, inte heller för (ii) aktier som Bolaget äger i ett företag som
bildats i en stat som inte är ett medlemsland som huvudsakligen investerar sina tillgångar i värdepapper från emitterande
organ med säte i det landet, där ett innehav enligt det landets lag utgör det enda sättet på vilket Bolaget kan investera
i värdepapper från emitterande organ i det landet, dock förutsatt att Bolaget enligt sin placeringsinriktning följer de
gränser som anges i artiklarna 43 och 46 och i första och andra stycket i artikel 48 i lagen av den 17 december 2010.
f) (i)	Såvida inget annat anges i en viss fonds placeringsinriktning, kommer varje fond att investera högst 10 procent
av nettotillgångarna i UCITS- och andra UCI-fonder.
(ii)

Om begränsningen i punkt f (i) ovan inte är tillämplig för en viss fond enligt vad som anges i fondens
placeringsinriktning, kan den fonden köpa andelar i UCITS- och/eller andra UCI-fonder enligt punkt 1.a (v),
förutsatt att högst 20 procent av en fonds nettotillgångar investeras i andelar i en enda UCITS- eller annan
UCI-fond.
Vid tillämpningen av denna investeringsbegränsning, ska varje delfond i en UCITS- och/eller annan UCI-fond
med flera delfonder betraktas som en separat emittent, förutsatt att principen om segregering av skulderna i de
olika delfonderna gentemot tredje part garanteras.

(iii)

Investeringar i andelar i UCI-fonder utöver UCITS-fonder får sammanlagt inte överstiga 30 procent av en
fonds nettotillgångar.

(iv)

När en fond investerar i andelar i en UCITS-fond och/eller andra UCI-fonder knutna till Bolaget genom gemensam
förvaltning eller kontroll, eller genom ett väsentligt direkt eller indirekt innehav, kan inga tecknings- eller
inlösenavgifter tas ut av Bolaget på grund av investeringen i andelar i sådana andra UCITS- och/eller UCI-fonder.
Med avseende på en fonds investeringar i UCITS- och andra UCI-fonder knutna till Bolaget enligt vad som anges
i föregående stycke, får inte den totala förvaltningsavgiften (exklusive eventuell avkastningsavgift i förekommande
fall) som debiteras sådan fond och varje berörd UCITS-fond eller andra berörda UCI-fonder inte överstiga
2 procent av värdet på de aktuella investeringarna. I årsrapporten kommer Bolaget att ange de sammanlagda
förvaltningsavgifterna som debiterats både berörd fond och de UCITS- och de andra UCI-fonder som fonden har
investerat i under aktuell period.

(v)

En fond får inte förvärva mer än 25 procent av andelarna i samma UCITS- och/eller annan UCI-fond. Denna
begränsning kan förbises vid tidpunkten för köpet om bruttobeloppet för de emitterade andelarna inte kan
beräknas. Om det är en UCITS- eller annan UCI-fond med många delfonder, tillämpas denna begränsning för
alla andelar som är emitterade av den berörda UCITS/UCI-fonden med alla delfonder inräknade.

(vi)

De underliggande investeringarna som innehas av UCITS- eller andra UCI-fonder i vilka fonden investerar,
behöver inte övervägas för de investeringsbegränsningar som anges i punkt 1.d ovan.

g) En fond får teckna, köpa och/eller inneha andelar som ska emitteras eller är emitterade av en eller flera andra fonder
utan att fonden är föremål för bestämmelserna i lagen av den 10 augusti 1915 om kommersiella bolag (med ändringar
och tillägg) med avseende på teckning, köp och/eller innehav av företagets egna aktier, dock under förutsättning att
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(i)

målfonden inte får, i sin tur, investera i den fond som har investerat i denna målfond, och

(ii)

högst 10 procent av tillgångarna i målfonden i vilken förvärv övervägs kan investeras i andelar i UCITS-fonder
och/eller andra UCI-fonder, och
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(iii)

rösträtt, om sådan föreligger, som är knuten till andelarna i målfonden suspenderas så länge som berörd fond
innehar andelarna och utan inverkan på korrekt behandling på kontona och i de periodiska rapporterna, och

(iv)

värdet på de andelar som fonden innehar, under alla omständigheter och så länge fonden innehar dem, inte
kommer att beaktas vid beräkning av fondens nettotillgångar vid kontroll av nettotillgångarnas lägsta tröskelvärde
enligt lagen av den 17 december 2010, och

(v)

det inte föreligger någon fördubbling av förvaltnings-, tecknings- eller inlösenavgifterna mellan dem på den nivån
där fonden har investerat i målfonden, och denna målfond.

h) Bolaget får inte (i) köpa värdepapper till en fond vilka är betalda till viss del eller inte alls eller vilka innebär en
betalningsskyldighet (villkorad eller annat) såvida inte sådana värdepapper enligt emissionsvillkoren kommer att eller
kan, enligt innehavarens valmöjlighet, frigöras från sådan betalningsskyldighet inom ett år efter förvärvet och (ii) för en
fond garantera eller andrahandsgarantera värdepapper från andra emittenter.
i) Bolaget får inte köpa eller på annat sätt förvärva en investering för vilken innehavarens betalningsskyldighet
är obegränsad.
j) Bolaget får inte köpa värdepapper eller skuldförbindelser emitterade av investeringsförvaltarna, av någon närstående
person eller av förvaltningsbolaget.
k) Bolaget får inte köpa lånefinansierade värdepapper (utom när Bolaget, inom begränsningarna i punkt 2.e nedan, kan
skaffa en kortfristig kredit som kan vara nödvändig för att avräkna köp eller försäljning av värdepapper) eller utföra
försäljningar utan täckning av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument eller andra finansiella instrument
som anges ovan, med undantag för att Bolaget kan göra inledande och upprätthållande börsmäklarteckningar för
terminskontrakt (futures och forwards) (och optioner på dessa).
2. INVESTERINGAR I ANDRA TILLGÅNGAR
a) Bolaget kan inte köpa fastigheter eller förvärva optioner, rättigheter eller intressen däri, med förbehållet att Bolaget kan
investera för en fonds räkning i värdepapper säkrade i fastigheter eller intressen i sådana eller i värdepapper i företag
som investerar i fastigheter.
b) Bolaget kan inte investera i ädelmetaller eller bevis som representerar ädelmetaller.
c) Bolaget kan inte ingå transaktioner som rör råvaror eller råvarukontrakt, med förbehållet att Bolaget kan, för att säkra
mot risk, ingå terminsaffärer i finanspapper på sådana transaktioner inom de begränsningar som anges i punkt 3 nedan.
d) Bolaget får inte bevilja lån till andra personer eller agera som garant åt tredje part, eller påta sig, endossera eller på
annat sätt direkt eller indirekt på grund av villkor bli betalningsskyldig för, eller i samband med, ett åliggande, en skuld
eller en person för lånade pengar, förutsatt att följande gäller för denna begränsning:
(i)

köp av obligationer, förlagsbevis eller andra företagsrelaterade eller statliga skuldförbindelser (vare sig betalda
helt eller delvis) och investering i värdepapper emitterade eller garanterade av ett OECD-land eller av en
överstatlig institution, organisation eller myndighet, kortfristiga företagscertifikat, bankcertifikat och bankväxlar
från förstklassiga emittenter eller andra omsatta skuldinstrument ska inte anses vara att bevilja ett lån, och

(ii)

köp av utländsk valuta genom ett parallellt valutalån ska inte anses vara att bevilja ett lån.

e) Bolaget kan inte för en fonds räkning uppta lån, annat än belopp som sammanlagt uppgår till högst 10 procent av
fondens nettotillgångar, upptagna till marknadsvärde och endast som en tillfällig åtgärd. Bolaget kan emellertid köpa
egen utländsk valuta genom ett -parallellt- valutalån.
f) Bolaget kan inte pantsätta, belåna eller på något sätt överföra som säkerhet för skuldsättning, några av värdepappren
eller andra tillgångar i en fond, utom om det är nödvändigt i samband med upplåning som anges i punkt e ovan.
Köp eller försäljning av värdepapper som är föremål för inofficiell och villkorad handel före emission eller med uppskjuten
leverans, och säkringsarrangemang med avseende på emission av optioner eller köp och försäljning av terminskontrakt
(forwards och futures) anses inte vara pant för tillgångarna.
3. FINANSIELLA DERIVATINSTRUMENT
Bolaget kan använda finansiella derivatinstrument för investering, säkring och för en effektiv portföljförvaltning inom
begränsningarna i lagen av den 17 december 2010. Under inga omständigheter ska användningen av dessa instrument
och tekniker göra att fonden avviker från sin placeringsinriktning.
Varje fond kan investera i finansiella derivatinstrument inom de gränser som anges i punkt 1.a (vii) förutsatt att exponeringen
mot de underliggande tillgångarna sammanlagt inte överstiger de investeringsbegränsningar som anges i punkterna 1.d (i)
till (v). När en fond investerar i indexbaserade finansiella derivatinstrument, måste inte dessa investeringar kombineras
vad gäller de begränsningar som anges i punkt 1.d. När ett överlåtbart värdepapper eller ett penningmarknadsinstrument
innehåller ett derivat måste detta beaktas när kraven för denna begränsning följs.
Bolaget kan, på berörd fonds vägnar, endast välja swappmotparter som är förstklassiga finansinstitut som valts ut av styrelsen
och som är föremål för offentlig tillsyn och som tillhör de kategorier som är godkända av CSSF för OTC-derivattransaktioner
och som är specialiserade på dessa typer av transaktioner.
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Alltefter omständigheterna kan en säkerhet som mottagits av fonden för OTC-derivattransaktioner jämna ut motpartens
nettoexponering om den följer de kriterier som anges i tillämpliga lagar, förordningar och cirkulär utgivna av CSSF vid olika
tillfällen särskilt när det gäller likviditet, värdering, emittentens kreditkvalitet korrelation, risker knutna till förvaltningen av
säkerheten och verkställbarhet som beskrivs närmare nedan. Säkerheter består främst av kontanter och högt värderade
statsobligationer. Säkerhetsvärdet minskas med en procentsats (ett ”värderingsavdrag”) som avser kortsiktiga fluktuationer
på säkerhetens värde. Typen av tillgångar som används som utbytta godkända säkerheter kommer variera beroende på
avtalet med varje motpart, och vanligtvis består de av amerikanska skattkammarväxlar eller amerikanska statsobligationer
som till fullo stöds av den amerikanska regeringen och/eller skuldförbindelser emitterade av stater i euroområdet. Godkända
säkerheter och motsvarande avdrag som används för varje typ av tillgång är förenligt med kraven i kommissionens
delegerade förordning (EU) 2016/2251 av den 4 oktober 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska
tillsynsstandarder för riskreduceringstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart (ibland
kallat ”EU-förordningen om oclearade OTC-derivattransaktioner”), så som den kan ändras eller kompletteras vid olika
tillfällen. Nettoexponering beräknas dagligen av motparten och är förbehållen villkoren i avtalet som omfattar ett minsta
överföringsbelopp som vanligtvis inte är mindre än 500 000 euro. Det minsta överföringsbeloppet ger ett tröskelvärde,
under vilket, inget säkerhetsutbyte sker. Om motpartens nettoexponering mot fonden överskrider minimibeloppet för
överföringen kommer fonden att behöva ställa en säkerhet till motparten. Säkerhetsnivåer kan variera mellan fonden och
motparten beroende på exponeringens utveckling på marknaden.
Mottagna säkerheter som inte utgörs av kontanter varken säljs, återinvesteras eller pantsätts. Kontantsäkerheter kan
återinvesteras på ett sätt som följer bestämmelserna i Kreditgivningsbilagan (”CSA”) i modellavtalet för den internationella
organisationen för swappar och derivat (”ISDA:s ramavtal”) ingånget med relevant motpart och förutsatt att en återinvestering
är förenlig med de riskspridningskrav som anges i bilaga B ”Investeringsbegränsningar” i (a) andelar emitterade av företag
för kollektiva investeringar inom kortfristiga penningmarknadsinstrument enligt definitionen i MMFR, (b) insättningar hos
kreditinstitut med säte i en medlemsstat eller hos ett kreditinstitut i en icke-medlemsstat förutsatt att det är föremål för offentliga
tillsynsregler beaktade av CSSF som likvärdiga de i EU-lagstiftningen, (c) högkvalitativa statsobligationer som anses vara en
godkänd säkerhet enligt villkoren i CSA för ISDA:s modellavtal, och (d) transaktioner med omvända återköpsavtal förutsatt att
transaktionerna görs med kreditinstitut föremål för offentlig tillsyn. Bolaget kan när som helst återkalla hela kontantbeloppet
på ackumulerad basis. Bolaget har principer för återinvestering av säkerheter (särskilt då derivat eller andra instrument som
kan bidra till hävstångseffekt inte kan användas) så att det inte skulle påverka beräkningen av den totala exponeringen.
I enlighet med de kriterier som fastlagts i föregående stycke, kan en fond vara fullt säkerställd i olika överlåtbara värdepapper
och penningmarknadsinstrument som emitterats eller garanteras av en EU-medlemsstat, dess lokala myndigheter, eller
offentliga internationella organ av vilka en eller flera EU-medlemsstater ingår, av någon annan stat i OECD, av Singapore
eller av medlemsstater i G20-gruppen, förutsatt att en sådan fond innehar värdepapper från minst sex olika emissioner och
att en enda emission inte får överstiga 30 procent av fondens nettotillgångar.
Den globala exponeringen för de finansiella derivatinstrumenten är beräknad med hänsyn till nuvärdet på de underliggande
tillgångarna, motpartsrisk, förutsebara marknadsförändringar och tillgänglig tid för att likvidera innehaven.
Bolaget ska garantera att den globala exponeringen för varje fond vad gäller finansiella derivatinstrument inte överstiger
de totala nettotillgångarna i den fonden. Fondens totala riskexponering ska följaktligen inte överstiga 200 procent av
de totala nettotillgångarna. Dessutom får denna totala riskexponering endast öka med högst 10 procent genom tillfällig
upplåning (enligt punkt 2.e ovan) så att den inte tillåts överstiga 210 procent av en fonds totala nettotillgångar under
några omständigheter.
Fonderna tillämpar antingen Value-at-Risk-metoden (VaR) eller den åtagandebaserade metoden för att beräkna sin globala
exponering, beroende på vilken som anses tillämplig.
När investeringsmålet för en fond anger en jämförelsenorm med vilken avkastningen kan jämföras, kan den metod som
används för att beräkna den globala exponeringen beakta en annan jämförelsenorm än den som anges i avkastnings- eller
volatilitetssyfte i nämnda fonds investeringsmål.

Valutaskydd
Bolaget kan, när det gäller alla fonder och, i syfte att säkra valutarisker, ha utestående åtaganden i valutaterminskontrakt,
valutaterminer, utställda köpoptioner och köpta säljoptioner samt valutaswappar antingen noterade på en fondbörs eller
omsatta på en reglerad marknad eller ingångna med högt värderade finansinstitut.
Enligt genomförandet av valutasäkringsteknikerna nedan, får åtaganden i en valuta inte överstiga det sammanlagda värdet
på värdepapper och andra tillgångar som berörd fond innehar noterade i sådan valuta (eller andra valutor som fluktuerar
på ett väsentligen liknande sätt som en sådan valuta).
I det här sammanhanget kan Bolaget, för varje fond, använda sig av följande säkringstekniker:
–	Säkring via ställföreträdare, dvs. en teknik varigenom en fond genomför en säkring av fondens referensvaluta
(eller jämförelsenorm eller valutaexponering för fondens tillgångar) mot exponeringen mot en enda valuta istället för att
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sälja (eller köpa) en annan nära ansluten valuta, emellertid förutsatt att dessa valutor verkligen tros fluktuera på samma
sätt. Riktlinjer som följs vid fastställandet av att en enda valuta rör sig väsentligen likvärdigt en annan valuta inkluderar
följande: (i) sambandet mellan en valuta och en annan under en väsentlig tidsperiod har bevisats vara över 85 procent,
(ii) de två valutorna är, genom en uttalad regeringspolitik, planlagda att ingå i EMU (länder i euroområdet) på ett fastställt
framtida datum (vilket torde omfatta användning av euron som ställföreträdare för säkring av obligationsinnehav noterade
i andra valutor som är planlagda att ingå i eurosamarbetet på ett fastställt datum), och (iii) den valuta som används som
säkringsverktyg mot den andra valutan är en del av en valutakorg mot vilken centralbanken för den andra valutan explicit
förvaltar sin valuta inom ett avgränsat område som antingen är stabilt eller sluttande till en i förväg fastställd ränta.
–	Kombinerad säkring, dvs. en teknik varigenom en fond säljer en valuta mot vilken den är exponerad och köper
mer av en annan valuta mot vilken fonden även kan vara exponerad, och nivån för basvalutan lämnas oförändrad,
emellertid förutsatt att alla sådana valutor är valutor i länder som vid den tidpunkten ligger inom fondens
jämförelsenorm eller placeringsinriktning och att den teknik som används är en effektiv metod för att skaffa sig önskad
valuta- och tillgångsexponering.
–	Förhandssäkring, dvs. en teknik varigenom beslutet att ha en position i en viss valuta och beslutet att ha vissa
värdepapper i fondportföljen noterade i den valutan är separerade beslut, emellertid förutsatt att den valuta som köps
i förväg före ett senare köp av underliggande portföljvärdepapper är en valuta som är knuten till de länder som ingår
i fondens jämförelsenorm eller placeringsinriktning.

Transaktioner med totalavkastningsswappar
En fond som genom sin placeringsinriktning är auktoriserad att investera i totalavkastningsswappar men som inte ingår
några sådana transaktioner på datumet för detta prospekt kan emellertid ingå transaktioner med totalavkastningsswappar
förutsatt att den maximala delen av nettotillgångarna i den fonden vilka kan bli föremål för sådana transaktioner inte
överstiger 30 procent och att det aktuella avsnittet som rör den enskilda fonden uppdateras i enlighet med detta vid
nästa tillgängliga möjlighet. I sådana fall kommer motparten i en sådan transaktion att vara en motpart som godkänts och
som övervakas av förvaltningsbolaget eller investeringsförvaltaren. En motpart i en transaktion kommer aldrig att kunna
påverka sammansättningen eller förvaltningen av en fonds investeringsportfölj eller över den underliggande investeringen
för en totalavkastningsswapp. Då det inte finns någon i förväg fastställd rättslig status eller några geografiska kriterier
som tillämpas för urvalet av motparter, vägs vanligen dessa delar in i urvalsprocessen. Fondens pågående engagemang
i totalavkastningsswappar framgår av bolagets årsredovisning för alla fonder som har ingått avtal om totalavkastningsswappar.
Följande tillgångstyper kan bli föremål för totalavkastningsswappar: aktie-, valuta- och/eller råvaruindex (som till exempel
men inte begränsat till Morgan Stanley Balanced Ex Energy Index, Morgan Stanley Balanced Ex Grains Index, Morgan
Stanley Balanced Ex Industrial Metals Index, Morgan Stanley Balanced Ex Precious Metals Index eller Morgan Stanley
Balanced Ex Softs Index), volatilitetsavvikelseswappar samt räntebärande papper, mest påfallande exponering som rör
högavkastande företagspapper och banklån.
Risken för att motparten hamnar på obestånd och effekten på investerarnas avkastning beskrivs mer ingående
i avsnittet ”Risköverväganden”.
När en fond ingår transaktioner om totalavkastningsswappar på datumet för detta prospekt, ska den förväntade andelen
av en sådan fonds nettotillgångar som kan bli föremål för totalavkastningsswapptransaktioner beräknas som summan
av de nominella värdena av använda derivat och detta anges i avsnittet ”Fondinformation, mål och placeringsinriktning”
för berörd fond. Om och när en fond ingår transaktioner med totalavkastningsswappar är det i syfte för att generera
ytterligare kapital via värdeförändringen av den underliggande referenstillgången och mottagande av inkomster som
skapas av referenstillgången och/eller begränsa investeringsrisken inom portföljen genom att ta en kort position på en
underliggande referenstillgång.
Alla intäkter som uppstår på grund av transaktioner med totalavkastningsswappar kommer att returneras till berörd fond,
och förvaltningsbolaget kommer inte att ta ut några avgifter eller kostnader av de intäkterna förutom förvaltningsavgiften
för berörd fond enligt vad som anges i avsnittet ”Förvaltningsavgifter”.
4.	ANVÄNDNING AV TEKNIKER OCH INSTRUMENT FÖR ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER OCH PENNINGMARKNADSINSTRUMENT
a) Återköps- och omvända återköpstransaktioner och värdepappersutlåningstransaktioner
(i)

Typer och syfte

I den maximala utsträckning som det tillåts av, och inom de angivna gränserna i lagen av den 17 december 2010
samt eventuell nuvarande eller framtida dithörande luxemburgsk lag eller förordningar som införs, enligt cirkulär
och Luxemburgs tillsynsmyndighets ståndpunkter (”förordningarna”), särskilt bestämmelserna i punkt (i) i artikel 11
i Luxemburgs förordning av den 8 februari 2008 om vissa definitioner i den luxemburgska lagen av den 20 december
2002 om företag för kollektiv investering och i (ii) CSSF-cirkulär 08/356 och 14/592, kan en fond för att generera
ytterligare kapital eller intäkter eller för att minska kostnader eller risker (A) ingå, antingen som köpare eller säljare,
frivilliga och obligatoriska återköps- och omvända återköpsavtal och (B) ägna sig åt värdepappersutlåningstransaktioner.
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Alltefter omständigheterna kan en säkerhet som mottagits av en fond för några av dessa transaktioner jämna ut
motpartens nettoexponering om den följer de kriterier som anges i tillämpliga lagar, förordningar och cirkulär utgivna av
CSSF vid olika tillfällen särskilt när det gäller likviditet, värdering, emittentens kreditkvalitet, korrelation, risker knutna till
förvaltningen av säkerheten och verkställbarhet som beskrivs närmare nedan.
Säkerhetens form och typ kommer främst att bestå av kontanter och högt värderade räntebärande statspapper
som uppfyller särskilda värderingskriterier. Godkända säkerheter för värdepappersutlåningstransaktioner ska vara
överlåtbara skuldobligationer (gemensamt kallade ”statsobligationer på AA-nivå”) emitterade av stater (som till exempel
Australien, Belgien, Kanada, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Sverige, Schweiz,
USA, Storbritannien etc.), som har en kreditvärdering på minst AA- från S&P och/eller Aa3 respektive Moody’s, och som
är noterade i den officiella valutan för relevant land och som emitterats på den relevanta inhemska marknaden (men
exklusive derivat på andra värdepapper och inflationskopplade värdepapper). Den säkerhet som Bolaget erhåller för
återköpsavtalstransaktionen kan vara amerikanska skattkammarväxlar eller amerikanska statsobligationer som till fullo
stöds av den amerikanska regeringen och/eller skuldförbindelser emitterade av stater eller myndigheter i euroområdet
med kreditbetyg AA- eller högre. Godtagbar trepartssäkerhet som används för förvaringsföretaget i samband med
huvudåterköpsavtalet (Master Repurchase agreement) omfattar amerikanska statsobligationer (skattkammarväxlar,
statsobligationer och skuldförbindelser) och följande statligt understödda organ: Federal National Mortgage Association
(FNMA), Federal Home Loan Bank (FHLB), Federal Home Loan Mortgage Corp (FHLMC) och Federal Farm Credit
System (FFCB).
Säkerheten ska ha en slutlig löptid på högst 5 år från det datum då återköpstransaktionen ingås.
Värdet på värdepapperen som tas emot eller registreras som säkerhet ska även vara detsamma eller större än
102 procent av beloppet för återköps-, den omvända återköps- eller värdepapperslånstransaktionen. Den ytterligare
säkerheten, ovan 100 procent, utgör säkerhet för kortsiktiga svängningar i säkerhetens värde. Nettoexponering
beräknas dagligen av motparten och är förbehållen villkoren i avtalet som omfattar ett minimibelopp för överföringen.
Säkerhetsnivåer kan variera mellan fonden och motparten beroende på exponeringens utveckling på marknaden.
Mottagna säkerheter som inte utgörs av kontanter varken säljs, återinvesteras eller pantsätts.
Kontantsäkerheter som erhålls av en fond för någon av dessa transaktioner kan återinvesteras på ett sätt som följer den
fondens investeringsmål och med de riskspridningskrav som anges i bilaga B ”Investeringsbegränsningar” i (a) andelar
emitterade av företag för kollektiva investeringar i kortfristiga penningmarknadsinstrument enligt definitionen i MMFR,
(b) insättningar hos kreditinstitut med säte i en medlemsstat eller hos ett kreditinstitut i en icke-medlemsstat förutsatt att
det är föremål för offentliga tillsynsregler beaktade av CSSF som likvärdiga dem i EU-lagstiftningen, (c) högkvalitativa
statsobligationer och (d) transaktioner med omvända återköpsavtal förutsatt att transaktionerna görs med kreditinstitut
föremål för offentlig tillsyn. Bolaget kan när som helst återkalla hela kontantbeloppet på ackumulerad basis. Bolaget har
principer för återinvestering av säkerheter (särskilt då derivat eller andra instrument som kan bidra till hävstångseffekt
inte kan användas) så att det inte skulle påverka beräkningen av den totala exponeringen.
I enlighet med de kriterier som fastlagts i föregående stycke, kan en fond vara fullt säkerställd i olika överlåtbara
värdepapper och penningmarknadsinstrument som emitterats eller garanteras av en EU-medlemsstat, dess lokala
myndigheter, eller offentliga internationella organ av vilka en eller flera EU-medlemsstater ingår, av någon annan stat
i OECD, av Singapore eller av medlemsstater i G20-gruppen, förutsatt att en sådan fond innehar värdepapper från
minst sex olika emissioner och att en enda emission inte får överstiga 30 procent av fondens nettotillgångar.
(ii)

Begränsningar och villkor
− Transaktioner med värdepappersutlåning

I den utsträckning det är tillåtet i den relevanta fondens placeringsinriktning kan en fond använda, tillfälligt, högst
50 procent av tillgångarna för värdepappersutlåningstransaktioner. Mängden värdepappersutlåningstransaktioner
i varje fond ska hållas på en lämplig nivå eller också ska varje fond ha rätt att begära återlämnande av de utlånade
värdepapperen på ett sådant sätt att den alltid kan uppfylla inlösenkrav och så att dessa transaktioner inte äventyrar
förvaltningen av varje fonds tillgångar i enlighet med fondens placeringsinriktning. Motparterna till värdepappren väljs ut
efter en inledande analys och därefter en efterföljande årlig granskning av finansiella rapporter, företagsmeddelanden,
kreditvärdering och annan marknadsinformation som omfattar allmänna marknadsrörelser. Då det inte finns någon
i förväg fastställd rättslig status, kreditvärdering eller några geografiska kriterier som tillämpas för urvalet av motparter,
vägs vanligen dessa delar in i urvalsprocessen.
När en fond ingår värdepappersutlåningstransaktioner måste den även rätta sig efter följande krav:
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(i)

Låntagaren i en värdepappersutlåningstransaktion måste vara föremål för tillsynsregler som av CSSF beaktas
som likvärdiga dem som föreskrivs i EU-lagstiftningen,

(ii)

En fond kan låna ut värdepapper till en motpart direkt (A) själv eller (B) som en del av ett standardiserat
utlåningssystem som organiseras av ett erkänt clearinginstitut eller ett förstklassigt finansinstitut som är föremål
för tillsynsregler som beaktas av CSSF som likvärdiga dem som föreskrivs i EU-lagstiftningen och som är
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specialiserat på denna transaktionstyp. Goldman Sachs International Bank och JPMorgan Chase Bank, N.A.,
Londonfilialen, ska agera som utlåningsombud för värdepappersutlåning åt en fond,
(iii)

En fond kan endast ingå värdepappersutlåningstransaktioner förutsatt att den har rätt att när som helst enligt
villkoren i avtalet begära att få tillbaka de utlånade värdepapperen eller säga upp avtalet,

På datumet för detta prospekt är aktier den enda tillgångstypen som är föremål för värdepappersutlåningstransaktioner.
Vid datumet för detta prospekt fastställs den förväntade andelen av en fonds nettotillgångar som kan vara föremål för
värdepappersutlåning i avsnittet ”Fondinformation, mål och placeringsinriktning” för berörd fond, med undantag när
en fond inte ingår värdepappersutlåning, och då omnämns inte några sådana transaktioner i det specifika avsnittet för
berörd Fond.
Användningen av värdepappersutlåning för alla berörda fonder är endast tillfällig medan en fond kan förvänta sig
variationer uppåt eller nedåt. Sådana variationer kan bero på faktorer som, men inte begränsat till, fondens totala
nettotillgångar, låntagares efterfrågan efter att låna aktier på den underliggande marknaden och säsongstrender på den
underliggande marknaden. Under perioder med liten eller ingen efterfrågan på marknaden för att låna de underliggande
värdepappren, kan andelen av fondens nettotillgångar som är föremål för värdepapperslån vara 0 procent, medan det
även kan finnas perioder med större efterfrågan, och i detta fall kan denna andel närma sig 50 procent.
Om inte annat anges i faktabladet för en specifik fond, kommer alla fonder som tillämpar transaktioner med
värdepappersutlåning använda dessa transaktioner i syfte att generera ytterligare kapital eller intäkter via avgiften
som betalas till fonden av låntagaren för användningen av fondens värdepapper under lånets löptid. Medan den
förväntade exponeringen mot värdepapperslån kan variera mellan 5 och 22 procent bland berörda fonder, är den
maximala exponeringsprocenten 50 procent, så som det framgår av relevant värdepapperslånsavtal. För att undvika
tveksamheter, även om den förväntade exponeringen mot transaktioner med värdepappersutlåning kan variera mellan
fonder, förblir målet om användning av sådana transaktioner desamma för alla relevanta fonder.
Risken vid användning av värdepappersutlåningstransaktioner och effekten på investerarnas avkastning beskrivs mer
ingående i avsnittet ”Risköverväganden”.
För att undvika missförstånd kommer inte fonder som kvalificerar sig som penningmarknadsfonder att ingå
värdepappersutlåningstransaktioner.
− Transaktioner med återköpsavtal och omvända återköpsavtal
En fonds exponering mot en enda motpart i återköpsavtalstransaktioner är begränsad till (i) 10 procent av tillgångarna
när motparten är ett kreditinstitut med säte i ett EU-medlemsland eller föremål för motsvarande offentliga tillsynsregler,
och (ii) 5 procent av tillgångarna i andra fall. Motparterna till återköps- och omvända återköpsavtalstransaktioner väljs ut
efter en inledande analys och därefter en efterföljande årlig granskning av finansiella rapporter, företagsmeddelanden,
kreditvärdering och annan marknadsinformation som omfattar allmänna marknadsrörelser. Då det inte finns någon
i förväg fastställd rättslig status, kreditvärdering eller några geografiska kriterier som tillämpas för urvalet av motparter,
vägs vanligen dessa delar in i urvalsprocessen. Volymen för återköps- och omvända återköpsavtalstransaktioner i en
fond ska hållas på en nivå så att fonden alltid kan uppfylla inlösenkrav från andelsägarna. Dessutom måste en fond
garantera att den, på förfallodagen för återköps- och omvända återköpsavtalstransaktionerna, har tillräckligt med
tillgångar för att kunna betala det överenskomna beloppet med motparten för att värdepappren ska återlämnas till
fonden. Eventuella tillkommande intäkter som genereras av återköps- eller omvända återköpsavtalstransaktionerna
kommer att ackumuleras i aktuell fond.
Följande typer av tillgångar kan bli föremål för återköps- eller omvända återköpsavtalstransaktioner: statsskuldpapper,
värdepapper, företags- och statsobligationer, icke-statliga inteckningssäkrade värdepapper och kommersiella
inteckningssäkrade värdepapper, möjligen andra tillgångssäkrade värdepapper och värdepapper.
Vid dagen för detta prospekt kan endast Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund ingå återköpsavtal och
omvända återköpsavtal, så som närmare beskrivet och med de gränser som finns angivna i denna fonds faktablad. Vid
ingång av omvända återköpsavtal använder Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund sådana transaktioner
i syfte att investera likvida medel och erhållna räntor på investeringen, och sådan investering är skyddad med säkerhet
med högsta kreditkvalitet (AA eller AAA), och inte längre än 5 år till förfallodag samt minst motsvarande 102 procent
av investeringen. När Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund ingår återköpsavtal kommer man använda
dessa transaktioner i syfte att erhålla likviditet till en låg räntesats för att uppfylla plötsliga inlösen och undvika behovet
av att sälja andra innehav till potentiellt rabatterade kurser.
Om någon annan fond avser att använda sådana transaktioner i framtiden, kommer deras faktablad och nuvarande
avsnitt att ändras därefter.
Risken vid användning av återköpsavtal och omvända återköpsavtal och effekten på investerarnas avkastning beskrivs
mer ingående i avsnittet ”Risköverväganden”.
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− Kostnader och intäkter från transaktioner med värdepappersutlånings- och/eller återköpsavtal och/eller
omvända återköpsavtal
Direkta och indirekta driftskostnader och avgifter som uppstår från värdepappersutlåningstransaktioner och/eller
återköpsavtalstransaktioner och/eller omvända återköpsavtalstransaktioner kan dras av från de intäkter som levereras
till berörd fond. Dessa kostnader och avgifter ska inte omfatta dolda intäkter. Alla de intäkter som uppstår från
sådana transaktioner, minus direkta och indirekta driftskostnader, kommer att returneras till berörd fond. Bolagets
årsrapport ska innehålla uppgifter om de intäkter som uppstår från värdepappersutlåningstransaktioner och/eller
återköpsavtalstransaktioner och/eller omvända återköpsavtalstransaktioner för hela redovisningsperioden tillsammans
med direkta och indirekta upplupna driftskostnader och avgifter. De organ till vilka direkta och indirekta kostnader och
avgifter kan betalas är banker, investeringsföretag, mäklare/handlare eller andra finansinstitut eller mellanhänder och
kan vara relaterade parter till förvaltningsbolaget och/eller depåbanken.
Alla intäkter som uppstår på grund av transaktioner med återköpsavtal och/eller omvända återköpsavtal kommer att
returneras till berörd fond, och förvaltningsbolaget kommer inte att ta ut några avgifter eller kostnader av de intäkterna
förutom förvaltningsavgiften för berörd fond enligt vad som anges i avsnittet ”Förvaltningsavgifter”.
Värdepappersutlåningsombuden, som inte är relaterade parter till Bolaget eller Förvaltningsbolaget, får för sina
tjänster som värdepappersutlånare en avgift på högst 10 procent av den bruttointäkt som genereras, och återstoden
av intäkterna erhålls och behålls av berörd utlånande fond. Eventuella tillkommande intäkter som genereras av
värdepappersutlåningstransaktionerna kommer att ackumuleras i aktuell fond.
Ett värdepappersutlåningsombud ska agera som huvudsaklig mellanhand eller ombudsmellanhand för den fond som
lånar och genom vilken värdepappren som innehas i relevanta värdepapperskonton som upprättats och förvaras av
förvaringsinstitutet på berörda fonders uppdrag, ska lånas ut till utvalda låntagare mot ställd säkerhet. Detta ska vara
i enlighet med tillämpliga lagar och som vidare beskrivet i olika relevanta värdepappersutlåningsavtal som ingåtts
av minst två eller fler av följande enheter, värdepappersutlåningsombud, låntagare, förvaltningsbolaget, Bolaget, och
i förekommande fall förvaringsinstitutet.
(iii)

Intressekonflikter

Inga intressekonflikter föreligger. Investeringsförvaltaren i berörd fond avser inte att låna ut värdepapper i fonden till
närstående företag.
(iv)

Säkerhet

Säkerhet som erhålls av berörd fond kan användas för att minska exponeringen mot motpartsrisk om den följer de
kriterier som anges i tillämpliga lagar, förordningar och cirkulär utgivna av CSSF vid olika tillfällen särskilt när det
gäller likviditet, värdering, emittentens kreditkvalitet, korrelation, risker knutna till förvaltningen av säkerheten och
verkställbarhet. En säkerhet ska särskilt rätta sig efter följande villkor:
(a) En säkerhet som erhålls i annat än kontanter ska vara av hög kvalitet, vara mycket likvid och omsättas på en
reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform med transparent kurssättning så att den kan säljas snabbt
till en kurs som är nära värderingen före försäljningen,
(b) Den ska värderas minst på daglig basis och tillgångar som visar en hög kursvolatilitet ska inte godtas som
säkerhet såvida inte lämpliga försiktiga värderingsavdrag görs,
(c) Den ska ha emitterats av en enhet som är oberoende av motparten och som inte förväntas ha en hög
korrelation med motpartens resultat,
(d) Den ska vara tillräckligt diversifierad vad gäller länder, marknader och emittenter med en maximal exponering
på 20 procent av fondens substansvärde för varje enskild emittent sammantaget, med beaktande av alla
säkerheter som erhållits. Genom inskränkningar kan en fond vara helt säkrad i olika överlåtbara värdepapper
och penningmarknadsinstrument emitterade eller garanterade av en EU-medlemsstat, en eller flera av dess
lokala myndigheter, ett tredjeland eller ett offentligt internationellt organ till vilka en eller flera EU-medlemsstater
hör. I ett sådant fall ska berörd fond erhålla värdepapper från minst sex olika emissioner, men värdepapper
från en enda emission ska inte utgöras av mer än 30 procent av fondens substansvärde,
(e) Den ska kunna verkställas till fullo av berörd fond när som helst utan hänvisning till eller godkännande
från motparten,
(f) När det sker en överföring av rättigheter, ska den erhållna säkerheten hållas av förvaringsinstitutet enligt
förvaringsinstitutets förvaringsskyldighet i förvaringsavtalet. För andra typer av säkerhetsarrangemang kan
säkerheten innehas av en tredjepartsförvarare som är föremål för tillsynsregler och som inte är bunden till
säkerhetsleverantören.
(g) Säkerhet som erhålls ska ha god kreditvärdighet.
Säkerheter kommer att värderas varje värderingsdag genom att använda de senast tillgängliga marknadskurserna
och med beaktande av tillbörliga avdrag som fastställts för varje tillgångsklass baserat på den tillämpliga policyn
för värderingsavdrag. Säkerheten kommer att marknadsvärderas dagligen och beroende på den aktuella
174

Franklin Templeton Investment Funds

franklintempleton.lu

marknadsexponeringen och säkerhetssaldot kan säkerheten bli föremål för en marginalsäkerhetsrörelse när och om
vissa i förväg fastställa tröskelvärden överskrids.
För att undvika missförstånd gäller bestämmelserna i detta avsnitt även penningmarknadsfonder förutsatt att
de inte är oförenliga med bestämmelserna i MMFR.
b) Köp/återförsäljning, försäljning/återköp och marginalånetransaktioner
Vid dagen för detta prospekt är inga fonder auktoriserade att ingå köp/återförsäljning, försäljning/återköp eller
marginalånetransaktioner. Om någon fond ingår denna typ av transaktioner i framtiden, kommer prospektet att ändras
i enlighet med SFT-förordningen.
5. SPECIFIKA INVESTERINGSBEGRÄNSNINGAR OCH PORTFÖLJREGLER FÖR PENNINGMARKNADSFONDER
Specifika investeringsbegränsningar
Med avvikelse från punkt 1 till 3 ovan har styrelsen antagit följande begränsningar i relation till de av fondens investeringar
som räknas som kortfristiga rörliga penningmarknadsfonder. Styrelsen kan ändra dessa begränsningar och principer vid olika
tillfällen och då styrelsen anser att det är i Bolagets intresse, varvid detta prospekt kommer att uppdateras.
I) Varje fond kan exklusivt investera i följande godtagbara tillgångar:
A)

Penningmarknadsinstrument som uppfyller samtliga följande krav:
a) Det omfattas av följande kategorier:
i)

Penningmarknadsinstrument som upptagits för handel eller handlas på en reglerad marknad och har
godkänts för officiell notering på en fondbörs.

ii)

Andra penningmarknadsinstrument än de som omsätts på en reglerad marknad, om emissionen eller
emittenten av instrumenten själva är reglerade i syfte att skydda investerare och sparmedel, och under
förutsättning att dessa instrument är:
1. emitterade eller garanterade av en central, regional eller lokal myndighet eller centralbank i ett av EU:s
medlemsländer, Europeiska centralbanken, EU eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte
är medlem i EU eller, om det gäller en federal stat, av en av medlemmarna i federationen, eller av en
offentlig internationell organisation som en eller flera av EU:s medlemsländer tillhör
2. emitterade av ett företag vars värdepapper handlas på de reglerade marknader som anges i a) i) ovan
3. emitterade eller garanterade av en institution som omfattas av offentlig tillsyn, i enlighet med de kriterier
som fastställs i EU:s lagstiftning eller av en institution som omfattas av och följer de tillsynsregler som
CSSF anser vara minst lika strikta som de som fastställs i EU:s lagstiftning
4. emitterade av andra organ som tillhör de kategorier som godkänts av CSSF, förutsatt att placeringar
i sådana instrument omfattas av investerarskydd som motsvarar de som fastställs i 1 och 3 ovan
och förutsatt att emittenten är ett företag vars kapital och reserver uppgår till minst 10 000 000 euro
och som sammanställer och offentliggör sin årsredovisning i enlighet med direktiv 2013/34/EU,
är en organisation som, inom en företagskoncern som omfattar ett eller flera börsnoterade företag,
är inriktad på finansiering av koncernen eller är en juridisk person som är inriktad på finansiering
av värdepapperiseringsinstrument som gynnas av kreditförstärkning från en bank.

b) Det har en av följande alternativa egenskaper:
1. Det har vid emissionen en laglig löptid på 397 dagar eller mindre.
2. Det har en återstående löptid på 397 dagar eller mindre.
c) Emittenten av penningmarknadsinstrumentet och kvaliteten på penningmarknadsinstrumentet har värderats
positivt enligt det interna förfarandet för värdering av kreditkvalitet som förvaltningsbolaget har etablerat.
Detta krav gäller inte för penningmarknadsinstrument som har emitterats eller garanterats av EU, en central
myndighet eller centralbank i en EU-medlemsstat, Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken,
Europeiska stabilitetsmekanismen eller Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten.
d) Om fonderna investerar i en värdepapperisering eller tillgångssäkrade företagscertifikat omfattas de av kraven
som fastställs under B nedan.
B) 1) Godtagbara värdepapperiseringar och tillgångssäkrade företagscertifikat, förutsatt att värdepapperiseringen eller
tillgångssäkrade företagscertifikat är tillräckligt likvida, har värderats positivt enligt det interna förfarandet för
värdering av kreditkvalitet som förvaltningsbolaget har etablerat och är något av följande:
a) En värdepapperisering som refereras i artikel 13 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/6121;
b) Ett tillgångssäkrat företagscertifikat emitterat av ett ABCP-program som:
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut.
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1.

har fullt stöd av ett reglerat kreditinstitut som täcker all likviditet, kredit och risker för väsentlig utspädning,
samt löpande transaktionskostnader och löpande programomfattande kostnader relaterade till det
tillgångssäkrade företagscertifikatet, om det krävs för att garantera investeraren full betalning av belopp
i enlighet med det tillgångssäkrade företagscertifikatet

2.

inte är en återvärdepapperisering och exponeringarna som ligger till grund för värdepapperiseringen
på nivån för varje ABCP-transaktion inkluderar inte någon värdepapperiseringsposition

3.

inte inkluderar en syntetisk värdepapperisering enligt definitionen i punkt 11 i artikel 242 i förordning (EU)
nr 575/201322;

c) En enkel, transparent och standardiserad (STS) värdepapperisering, enligt kriterierna och villkoren som
fastställs i artikel 20, 21 och 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 eller ett STS-ABCP,
enligt kriterierna och villkoren som fastställs i förordningens artikel 24, 25 och 26.
2) Fonden kan investera i värdepapperiseringar eller tillgångssäkrade företagscertifikat förutsatt att något av följande
villkor, om tillämpligt, är uppfyllt:
a) Den lagliga löptiden vid emittering eller den återstående löptiden och tillgångssäkrade företagscertifikat för
de värdepapperiseringar som avses i 1) a), b) och c) ovan är två år eller mindre och tiden tills nästa gång
räntesatsen ändras är 397 dagar eller mindre.
b) Den lagliga löptiden vid emittering eller den återstående löptiden för de värdepapperiseringar eller
tillgångssäkrade företagscertifikat som avses i 1) b) och c) ovan är 397 dagar eller mindre.
c) Värdepapperiseringarna som anges i 1) a) och c) ovan är amorteringsinstrument och har en viktad genomsnittlig
livslängd på två år eller mindre.
C)		 Inlåningar hos kreditinstitut, under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:
a) Inlåningarna ska återbetalas på begäran eller kunna tas ut när som helst.
b) Inlåningstiden ska vara högst 12 månader.
c) Kreditinstitutet har sitt säte i en EU-medlemsstat eller, om kreditinstitutet har sitt säte i ett tredjeland, omfattas
av tillsynsregler som anses motsvara dem som fastställs i EU-lagstiftningen i enlighet med förfarandet i artikel
107.4 i förordning (EU) nr 575/2013.
D)		 Återköpsavtal, förutsatt att samtliga följande villkor är uppfyllda:
a) Återköpsavtal används tillfälligt, under högst sju arbetsdagar, endast för likviditetshanteringsändamål och inte
för andra investeringsändamål än dem som avses i punkt c) nedan.
b) Den motpart som erhåller de tillgångar som den aktuella fonden har överfört som säkerhet inom ramen
för återköpsavtalet får inte sälja, investera, pantsätta eller på annat sätt överföra dessa tillgångar utan
Bolagets förhandsgodkännande.
c) De belopp som den aktuella fonden erhåller som en del av återköpsavtalet kan:
1.

placeras som inlåningar i enlighet med C) ovan

2.

investeras i andra likvida överförbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument än de som nämns
i I) A) ovan, förutsatt att tillgångarna uppfyller ett av följande villkor:
(i) De har emitterats eller garanterats av unionen, en central myndighet eller centralbank i en
EU-medlemsstat, Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken, Europeiska
stabilitetsmekanismen eller Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten förutsatt att en positiv
bedömning har mottagits i enlighet med det interna kreditvärderingsförfarandet som förvaltningsbolaget
har fastställt.
(ii) De har emitterats eller garanterats av en central myndighet eller centralbank i en icke-EU-medlemsstat,
förutsatt att en positiv bedömning har mottagits i enlighet med det interna kreditvärderingsförfarandet
som förvaltningsbolaget har fastställt.

Kontanter som mottagits av den aktuella fonden som en del av återköpsavtalet ska inte placeras i andra
tillgångar, överföras eller återanvändas på annat sätt.
d) Kontanter som tas emot av den aktuella fonden som del av återköpsavtalet överskrider inte 10 procent av
dess tillgångar.
e) Bolaget har rätt att säga upp avtalet när som helst med högst två arbetsdagars varsel.
E)		 Omvända återköpsavtal, förutsatt att samtliga följande villkor är uppfyllda:
a) Fonden har rätt att säga upp avtalet när som helst med högst två arbetsdagars varsel.
b) Tillgångarna som fonden tar emot som del av ett omvänt återköpsavtal ska:
1.

vara penningmarknadsinstrument som uppfyller kraven som fastställs i I) A) ovan

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring
av förordning (EU) nr 648/2012.
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2.

inte inkludera värdepapperiseringar och tillgångssäkrade företagscertifikat

3.

ha ett marknadsvärde som alltid är minst lika stort som de kontanter som betalas ut

4.

inte säljas, återinvesteras, pantsättas eller på annat sätt överföras

5.

vara tillräckligt diversifierade, med en maximal exponering mot en viss emittent på 15 procent av fondens
substansvärde, förutom när dessa tillgångar består av penningmarknadsinstrument som uppfyller kraven
i III) a) (viii) nedan

6.

vara emitterade av en enhet som är oberoende av motparten och som inte förväntas uppvisa en hög
korrelation med motpartens resultat.

Genom undantag från (1) ovan kan fonden erhålla som en del av ett omvänt återköpsavtal andra likvida
överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument än dem som anges i I) A) ovan, förutsatt att dessa
tillgångar uppfyller ett av följande villkor:
(i)

De har emitterats eller garanterats av Europeiska unionen, en central myndighet eller centralbank
i en EU-medlemsstat, Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken, Europeiska
stabilitetsmekanismen eller Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten förutsatt att en positiv bedömning
har mottagits i enlighet med det interna förfarandet för värdering av kreditkvalitet som förvaltningsbolaget
har fastställt.

(ii) De har emitterats eller garanterats av en central myndighet eller centralbank i en icke-EU-medlemsstat,
förutsatt att en positiv bedömning har mottagits i enlighet med det interna förfarandet för värdering
av kreditkvalitet som förvaltningsbolaget har fastställt.
Tillgångarna som erhålls som del av ett omvänt återköpsavtal i enlighet med ovanstående ska uppfylla
diversifieringskraven som beskrivs under III) a) viii).
c) Bolaget ska försäkra sig om att det har möjlighet att när som helst få tillbaka hela beloppet, antingen inklusive
upplupen ränta eller på basis av en marknadsvärdering. Om pengarna kan fås tillbaka när som helst på basis
av en marknadsvärdering, ska marknadsvärderingen på det omvända återköpsavtalet användas för beräkning
av den aktuella fondens substansvärde per andel.
F)		 Andelar eller aktier i en annan kortfristig penningmarknadsfond (”penningmarknadsfond som investeringen
avser”), under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:
a) Högst 10 procent av tillgångarna i den penningmarknadsfond som investeringen avser kan, i enlighet med dess
fondbestämmelser eller bolagsordning, sammanlagt investeras i andelar eller aktier i penningmarknadsfonderna
som avses.
b) Den penningmarknadsfond som investeringen avser innehar inga andelar eller aktier i den förvärvande fonden.
c) Penningmarknadsfonden som investeringen avser är auktoriserad enligt MMFR.
G)		 Finansiella derivatinstrument, förutsatt att de handlas på en fondbörs, en reglerad marknad eller genom OTC,
under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:
(i)

Det finansiella derivatinstrumentets underliggande komponenter består av räntor, växelkurser, valutor
eller index som representerar någon av dessa kategorier.

(ii) Det finansiella derivatinstrumentet har endast till syfte att säkra de inneboende ränte- eller växelkursriskerna
i fondens andra investeringar.
(iii) Motparterna i OTC-derivattransaktioner är institutioner som är föremål för och tillhör de kategorier som
godkänts av CSSF.
(iv) OTC-derivaten är föremål för tillförlitlig och kontrollerbar värdering på daglig basis och kan säljas, likvideras
eller avslutas genom en avräkningstransaktion när som helst till ett skäligt värde på Bolagets initiativ.
II) Fonden kan ha kompletterande likvida tillgångar.
III)			

a) (i)	Bolaget investerar högst 5 procent av en fonds tillgångar i penningmarknadsinstrument, värdepapperiseringar
och tillgångssäkrade företagscertifikat emitterade av samma organ.
(ii) Bolaget får inte investera mer än 10 procent av en sådan fonds tillgångar i inlåning hos samma
kreditinstitut, såvida inte den luxemburgska banksektorns struktur är sådan att det inte finns ett tillräckligt
antal bärkraftiga kreditinstitut för att uppfylla kravet på diversifiering och det inte är ekonomiskt möjligt för
fonden att göra inlåningar i en annan EU-medlemsstat. I detta fall får högst 15 procent av dess tillgångar
placeras hos ett och samma kreditinstitut.
(iii) Genom undantag från III) a) i) första stycket ovan, kan en fond investera högst 10 procent av sina
tillgångar i penningmarknadsinstrument, värdepapperiseringar och tillgångssäkrade företagscertifikat
som emitterats av samma emittent, förutsatt att det totala värdet av sådana penningmarknadsinstrument,
värdepapperiseringar och tillgångssäkrade företagscertifikat som innehas av den aktuella fonden i varje
emittent i vilken den investerar över 5 procent av sina tillgångar inte överskrider 40 procent av värdet
på tillgångarna.
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En fonds sammanlagda exponeringar mot värdepapperiseringar och tillgångssäkrade företagscertifikat
får inte överskrida 20 procent av dess tillgångar, varvid upp till 15 procent av fondens tillgångar kan
investeras i värdepapperiseringar och tillgångssäkrade företagscertifikat som inte uppfyller kriterierna för
identifiering av STS-värdepapperiseringar och tillgångssäkrade företagscertifikat.
(iv) Den sammanlagda riskexponeringen mot en och samma motpart till en fond på grund av transaktioner
i OTC-derivat som uppfyller de villkor som fastställs i I) G) ovan ska inte överstiga 5 procent av den
aktuella fondens tillgångar.
(v) Det sammanlagda beloppet kontanter som tillhandahålls samma motpart till Bolaget som agerar för en
fonds räkning i omvända återköpsavtal ska inte överstiga 15 procent av fondens tillgångar.
(vi) Utan hinder av de enskilda gränser som fastställs i punkt III) a) i), ii) och iii) får Bolaget, för varje fond, inte
kombinera något av följande:
i) investeringar i penningmarknadsinstrument, värdepapperiseringar och tillgångssäkrade
företagscertifikat emitterade av och/eller
ii) inlåningar hos och/eller finansiella OTC-derivatinstrument som ger motpartsriskexponering mot ett
enda organ som överstiger 15 procent av fondens tillgångar.
(vii) Den gräns på 15 procent som fastställs i punkt III) a) vi) ovan skulle öka till högst 20 procent
i penningmarknadsinstrument, inlåningar och finansiella OTC-derivatinstrument för det enda organet, i den
mån strukturen på den luxemburgska finansmarknaden skulle vara sådan att det inte finns ett tillräckligt
antal bärkraftiga finansiella institut för att uppfylla kravet på diversifiering och det inte är ekonomiskt möjligt
för Bolaget att använda finansiella institut i andra EU-medlemsstater.
(viii) Utan hinder av vad som anges i bestämmelserna i punkt III) a) i) är Bolaget auktoriserat att
investera upp till 100 procent av tillgångarna i valfri fond i enlighet med principen om riskspridning,
i penningmarknadsinstrument som har emitterats eller garanterats separat eller gemensamt av
EU, nationella, regionala och lokala myndigheter i EU:s medlemsstater eller deras centralbanker,
Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden,
Europeiska stabilitetsmekanismen, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, en central
myndighet eller centralbank i ett tredjeland, Internationella valutafonden, Internationella banken
för återuppbyggnad och utveckling, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska banken för
återuppbyggnad och utveckling, Banken för internationell betalningsutjämning eller ett annat
relevant internationellt finansiellt institut eller en organisation som en eller flera EU-medlemsstater
tillhör, förutsatt att en sådan fond måste inneha penningmarknadsinstrument från minst sex olika
emissioner av emittenten och penningmarknadsinstrument från samma emission upp till högst
30 procent av tillgångarna i en sådan fond.
(ix) Den gräns som fastställs i första stycket i punkt III) a) i) får uppgå till högst 10 procent för vissa obligationer
när de har emitterats av ett enskilt kreditinstitut med säte i en EU-medlemsstat och genom lag omfattas
av särskild offentlig tillsyn som syftar till att skydda obligationsinnehavare. I synnerhet måste belopp från
emissionen av dessa obligationer enligt lag placeras i tillgångar som, under obligationernas hela giltighetstid,
kan täcka krav knutna till obligationerna och som, i händelse av emittentens betalningsinställelse,
kan användas på prioriterad basis för att återbetala kapitalbelopp och upplupen ränta.
Om en fond investerar mer än 5 procent av tillgångarna i ovannämnda obligationer som har emitterats
av en enskild emittent, får det totala värdet på dessa investeringar inte överstiga 40 procent av värdet på
fondens tillgångar.
(x) Utan hinder av de individuella gränser som fastställs i punkt III) a) i) kan fonden investera högst 20 procent
av tillgångarna i obligationer som har emitterats av ett enskilt kreditinstitut om kraven som fastställs i punkt
(f) i artikel 10.1 eller punkt (c) i artikel 11.1 i den delegerade förordningen (EU) 2015/61 är uppfyllda,
inklusive eventuella investeringar i tillgångar som anges i punkt III) a) ix) ovan.
Om en fond investerar mer än 5 procent av sina tillgångar i de obligationer som avses i ovanstående punkt och
som har emitterats av en enda emittent, får det totala värdet av dessa investeringar inte överstiga 60 procent
av värdet av tillgångarna i den aktuella fonden, inklusive eventuella investeringar i tillgångar som anges i punkt
III) a) ix) ovan, med hänsyn till de gränser som anges där.
Företag som ingår i samma koncern i syfte att upprätta den sammanställda redovisningen, enligt definitionen i
direktiv 2013/34/EU eller i enlighet med vedertagna internationella redovisningsstandarder, betraktas som ett
enda organ när gränserna i avsnitt III) a) beräknas.
IV)			

a)	
Bolaget får för en fonds räkning inte förvärva över 10 procent av penningmarknadsinstrument,
värdepapperiseringar och tillgångssäkrade företagscertifikat som har emitterats av ett enskilt organ.
b) Punkt a) ovan gäller inte med avseende på penningmarknadsinstrument som har emitterats eller garanterats
av EU, nationella, regionala och lokala myndigheter i EU:s medlemsstater eller deras centralbanker,
Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden, Europeiska
stabilitetsmekanismen, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, en central myndighet eller centralbank
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i ett tredjeland, Internationella valutafonden, Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling,
Europarådets utvecklingsbank, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Banken för internationell
betalningsutjämning eller något annat relevant internationellt finansiellt institut eller en organisation som en
eller flera EU-medlemsstater tillhör.
V)

a) E
 n fond får förvärva aktier eller andelar i penningmarknadsfonder som investeringen avser enligt definitionen
i punkt I) F), under förutsättning att i princip inte mer än 10 procent av en fonds tillgångar placeras i aktier eller
andelar i penningmarknadsfonder som avses.
En specifik fond får investera mer än 10 procent av sina tillgångar i andelar i andra penningmarknadsfonder
som investeringen avser, och det kommer då uttryckligen att nämnas i placeringsinriktningen.
b) En fond kan förvärva aktier eller andelar i en annan penningmarknadsfond som investeringen avser, förutsatt
att den inte motsvarar mer än 5 procent av en fonds tillgångar.
c) En fond som har tillåtelse att avvika från första delen av punkt V) ovan får inte investera sammanlagt mer än
17,5 procent av sina tillgångar i aktier eller andelar i andra penningmarknadsfonder som investeringen avser.
d) Med avvikelse från b) och c) ovan kan varje fond antingen vara en penningmarknadsfond av matartyp som
investerar minst 85 procent av sina tillgångar i en annan enskild penningmarknadsfond som är ett fondföretag,
enligt artikel 58 i direktivet, eller investera upp till 20 procent av tillgångarna i en annan penningmarknadsfond
med högst 30 procent av de totala tillgångarna i penningmarknadsfonder som inte är fondföretag, i enlighet
med artikel 55 i direktivet, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:
a.

Den aktuella fonden marknadsförs endast via en sparplan för anställda som lyder under nationell rätt och
vars investerare endast består av fysiska personer.

b.

Den ovannämnda sparplanen för anställda ger endast investerare rätt att lösa in sina investeringar
i enlighet med restriktiva inlösensvillkor som fastställts i nationell rätt och som innebär att inlösen endast
kan ske under vissa omständigheter som inte är kopplade till marknadsutvecklingen.

e) Om den penningmarknadsfond som investeringen avser förvaltas, antingen direkt eller genom delegering, av
förvaltningsbolaget eller av ett annat bolag till vilket förvaltningsbolaget är kopplat genom gemensam ledning
eller kontroll, eller genom ett betydande direkt eller indirekt innehav, får förvaltningsbolaget eller det andra
företaget inte debitera tecknings- eller inlösenavgifter.
Med avseende på en fonds investeringar av mer än 10 procent av tillgångarna i penningmarknadsfonden som
investeringen avser som är kopplad till Bolaget enligt beskrivningen i föregående stycke kan en förvaltningsavgift
(exklusive eventuell resultatrelaterad avgift) som uppgår till högst 2 procent tas ut för den delen av tillgångarna
i den aktuella fonden. I årsrapporten kommer Bolaget att ange de sammanlagda förvaltningsavgifter som
debiterats både aktuell fond och den penningmarknadsfond som investeringen avser och som fonden har
investerat i under perioden i fråga.
f) De underliggande investeringarna som innehas av penningmarknadsfonden som investeringen avser och
i vilken en fond investerar behöver inte övervägas för de investeringsbegränsningar som anges under punkt
III) a) ovan.
g) Oaktat ovanstående får en fond teckna, förvärva och/eller inneha värdepapper som ska emitteras eller är
emitterade av en eller flera andra fonder som kvalificerar sig som penningmarknadsfonder, utan att Bolaget
är föremål för bestämmelserna i lagen av den 10 augusti 1915 om kommersiella bolag, med ändringar, med
avseende på teckning, förvärv och/eller innehav av företagets egna aktier, dock under förutsättning att:
1.

den penningmarknadsfond som investeringen avser i sin tur inte investerar i den aktuella fond som
är investerad i denna penningmarknadsfond

2.

högst 10 procent av tillgångarna i de penningmarknadsfonder som investeringen avser i vilka förvärv
övervägs kan investeras i andelar i andra penningmarknadsfonder

3.

rösträtt, om sådan föreligger, som medföljer andelarna i den penningmarknadsfond som investeringen
avser upphör att gälla så länge de innehas av den berörda fonden och utan inverkan på korrekt bearbetning
i bokföring och periodiska rapporter

4.

värdet på de värdepapper som fonden innehar, under alla omständigheter och så länge fonden innehar
dem, inte beaktas vid beräkning av fondens nettotillgångar vid kontroll av nettotillgångarnas lägsta
tröskelvärde enligt Luxemburgs lagstiftning.

VI) Vidare kommer Bolaget inte att:
a) investera i andra tillgångar än de som nämns under I) ovan
b) blanka penningmarknadsinstrument, värdepapperiseringar, tillgångssäkrade företagscertifikat och aktier eller
andelar i andra penningmarknadsfonder
c) ha direkt eller indirekt exponering mot aktier eller råvaror, inbegripet via derivat, certifikat som representerar
dem, index som baseras på dem eller på något annat sätt eller via något annat instrument som innebär
exponering mot dem
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d) ingå avtal om värdepappersutlåning eller värdepapperslån eller några andra avtal som skulle belasta
fondens tillgångar
e) ta upp och bevilja penninglån.
Varje fond måste säkerställa en lämplig spridning av investeringsrisker genom tillräcklig diversifiering.
VII) Bolaget kommer dessutom att efterleva ytterligare begränsningar som kan krävas av tillsynsmyndigheterna där
andelarna marknadsförs.
VIII) Bolaget behöver inte följa procentsatsen för investeringsbegränsningar vid utnyttjande av teckningsrätter knutna till
värdepapper som utgör en del av dess tillgångar.
Om de procentuella begränsningar som anges ovan överskrids av skäl som är utanför Bolagets kontroll eller som beror på
utnyttjandet av teckningsrätter, måste Bolaget ha som prioriterat mål för försäljningstransaktionerna att avhjälpa situationen,
med vederbörlig hänsyn till andelsägarnas intressen.

Portföljregler
Kortfristiga rörliga penningmarknadsfonder måste också kontinuerligt uppfylla samtliga följande krav:
a. Portföljen måste hela tiden ha en viktad genomsnittlig löptid på högst 60 dagar.
b. Portföljen måste hela tiden ha en viktad genomsnittlig livslängd på högst 120 dagar enligt bestämmelserna i MMFR.
c. Minst 7,5 procent av tillgångarna ska bestå av tillgångar som förfaller dagligen, omvända återköpsavtal (om tillämpligt) som
kan sägas upp med en arbetsdags varsel eller kontanta medel som kan tas ut med en arbetsdags varsel.
d. Minst 15 procent av tillgångarna ska bestå av tillgångar som förfaller veckovis, omvända återköpsavtal (om tillämpligt) som kan
sägas upp med fem arbetsdagars varsel eller kontanta medel som kan tas ut med fem arbetsdagars varsel. Vid beräkningen
som nämns i föregående mening får penningmarknadsinstrument eller andelar eller aktier i andra penningmarknadsfonder
inkluderas i de tillgångar som förfaller på veckobasis upp till högst 7,5 procent, förutsatt att de kan lösas in och avvecklas
inom de närmaste fem arbetsdagarna.
Om ovannämnda gränser överskrids av skäl som är utanför Bolagets kontroll eller till följd av att tecknings- eller inlösenrätter
utnyttjas, ska Bolaget prioritera korrigering av detta förhållande under vederbörligt hänsynstagande till andelsägarnas intressen.
6. YTTERLIGARE LOKALA BEGRÄNSNINGAR
a) Om och så länge en av Bolagets fonder är auktoriserad av Financial Sector Conduct Authority i Sydafrika i enlighet med
bestämmelserna i avsnitt 65 som utländskt företag för kollektiva investeringar i värdepapper, kommer följande att gälla:
(i)

fonden kan låna högst 10 procent av substansvärdet, men endast tillfälligt för att uppfylla säljorder alltid enligt
lånetaket i punkt 2.e ovan,

(ii)

för fonder som investerar i aktier eller aktierelaterade värdepapper, 90 procent av aktierna eller de aktierelaterade
värdepappren i sådan fond ska endast vara investerade på fondbörser med fullt medlemskap i fondbörsernas
världsfederation, World Federation of Exchanges, eller fondbörser till vilka förvaltaren har ansökt (och vilka har
uppfyllt kraven för) bland annat riktlinjerna för företagsbesiktning enligt vad som fastställts av registratorn,

(iii)

för fonder som investerar i skuldförbindelser eller andra godkända instrument: 90 procent av sådana
instrument som innehas av sådan fond måste ha en god kreditvärdering från Standard & Poor’s, Moody’s eller
Fitch Ratings Limited; för följande fonder kommer emellertid inga investeringar att göras i värdepapper med
sämre kreditvärdering:
− Franklin Biotechnology Discovery Fund,
− Franklin U.S. Government Fund,
− Franklin U.S. Opportunities Fund,
− Franklin Technology Fund,
− Templeton Emerging Markets Fund,
− Templeton Euroland Fund,
− Templeton Global Fund och
− Templeton Global Smaller Companies Fund.
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(iv)

fonden kan inneha andelar i andra UCITS- eller UCI-fonder, förutsatt att sådana UCITS- eller UCI-fonder har
en riskprofil som inte är väsentligt mer riskfylld än riskprofilen i andra underliggande värdepapper vilka fonden
kan inneha,

(v)

derivatinstrument kommer att användas inom de gränser som anges ovan. Varken utväxlingseffekt, hävstångseffekt
och/eller justering av säkerhetskrav kommer att vara tillåtna. Derivatinstrument kommer inte att användas för att
skapa en hävstångseffekt för fondens portfölj och kommer alltid att vara säkrade. Inga osäkrade innehav tillåts,

(vi)

fonden ska inte investera i en fond-i-fond eller en matarfond,
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(vii)

i den utsträckning som gränsen på 10 procent angiven i punkt 1.f (i) inte tillämpas för en viss fond, kan högst
20 procent av fondens nettotillgångar investeras i andelar i en enda UCITS- eller annan UCI-fond till vilka det
hänvisas i punkt 1.a (v),

(viii) interimsupplåning tillåts inte, och
(ix)

fonden kan ingå värdepappersutlåningsarrangemang förutsatt att sådana arrangemang inte överstiger 50 procent
av portföljens totala marknadsvärde.

Om, och så länge som, en fond i bolaget är auktoriserad av Financial Sector Conduct Authority i Sydafrika som utländskt
företag för kollektiva investeringar i hedgefonder med avseende på avsnitt 65 gäller inte ovanstående begränsningar.
b) Om och så länge en av Bolagets fonder är auktoriserad av Taiwans värdepappers- och terminsorgan, och avseende en
fond som är registrerad hos organet, ska följande gälla:
(i)

de sammanlagda åtagandena som uppstår från derivatinstrumenten får inte (utom vid godkännande från
värdepappers- och terminsorganet), när som helst, överstiga 40 procent av den berörda fondens nettotillgångar
och 100 procent i säkringssyfte.

(ii)

det totala belopp i en fond som är investerat i värdepapper som omsätts på värdepappersmarknader
i Fastlandskina, däribland obligationer via China Interbank Bond Market (CIBM), får inte överstiga tjugo procent
(20 %) av fondens då mest aktuella substansvärde, såvida inte annat fastställs av berörd lagstiftare.

(iii)

det totala beloppet för en fond som är investerad i taiwanesiska värdepapper ska inte överstiga femtio procent
(50 %) av fondens substansvärde, eller sådan annan procentsats som den taiwanesiska tillsynsmyndigheten kan
besluta om.

c) Om och så länge en av Bolagets fonder är auktoriserad av Turkiets kapitalmarknadsstyrelse, kommer följande att gälla:
(i)

Minst 80 procent av fondens portfölj ska vara investerad i andra tillgångar än kapitalmarknadsinstrument som
emitterats av de emittenter som bor i Turkiet och i turkiska offentliga skuldförbindelser, och

(ii)

Fonden ska ha högst 9 procent av rösträtten eller av kapitalet i ett företag.

d) Om och så länge Bolaget är godkänt av värdepappers- och terminskommissionen i Hongkong (SFC) och när det gäller
en fond som är registrerad där, ska det följa SFC:s riktlinjer när det gäller bland annat:
–

investering över 10 procent av en fonds totala netttotillgångar i kinesiska A-andelar och kinesiska B-andelar,

–

investering över 10 procent av en fonds totala nettotillgångar i värdepapper som emitterats och/eller garanterats
av en enskild statlig emittent (inklusive dess regering samt en offentlig eller lokal myndighet i landet) med
sämre kreditvärdighet,

–

nettoexponering mot derivat; och

–

utlåning och återköp av värdepapper samt omvända återköpsavtal och andra OTC-transaktioner.

e) Om och så länge som Franklin NextStep Balanced Growth Fund, Franklin NextStep Dynamic Growth Fund och Franklin
NextStep Stable Growth Fund är godkända av SFC, ska de vara föremål för SFC:s riktlinjer avseende, bland annat:
–

en investering på mer än 10 procent av de sammanlagda nettotillgångarna i de underliggande fonderna som inte
är hemmahörande i Irland, Luxemburg eller Storbritannien och som inte är godkända av SFC,

–

en investering på mer än 10 procent av nettotillgångarna i icke-UCITS- och icke-UCI-fonder, och

–

nettoexponering mot aktier.

f) Om och så länge som följande fonder godkänner investeringar av Central Provident Fund (CPF), ska följande
CPF-investeringsriktlinjer emitterade av Central Provident Fund Board of Singapore gälla för dem, vilka kan ändras vid
olika tillfällen:
1)

Franklin Biotechnology Discovery Fund

2)

Franklin India Fund

3)

Franklin U.S. Opportunities Fund

4)

Templeton Asian Growth Fund

5)

Templeton China Fund

6)

Templeton Emerging Markets Fund

7)

Templeton Global Balanced Fund

g) Om och så länge som följande fond godkänner investeringar av försäkringsbolag enligt bestämmelserna i den tyska
lagen om kontroll av försäkringsbolag (Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG), kommer fonden inte att investera
i (i) skuldförbindelser som är värderade under B minus av Standard & Poor’s och/eller av Fitch Ratings Limited, eller
under B3 av Moody’s Investors Service, Inc. (om fondens tillgångar inte längre följer dessa värderingskrav på grund av
att de nedgraderas, ska de säljas i investerarnas bästa intresse, inom 6 månader), men om nedgraderade värdepapper
utgör mindre än 3 procent av värdet på de totala tillgångarna kan de tillåtas av investeringsförvaltaren förutsatt att
investerarnas intressen inte skadas (om värdepapperen är ovärderade måste de bedömas vara av jämförbar kvalitet
av investeringsförvaltaren), (ii) tillgångssäkrade värdepapper som har en sämre kreditvärdering:
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1)

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

2)

Franklin Euro Government Bond Fund

3)

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

4)

Franklin Global Aggregate Bond Fund

h) För att säkerställa ett berättigande till den partiella skattebefrielsen för aktiefonder för investerare som bor i Tyskland,
kommer följande fonder att investera mer än 50 procent av tillgångarna i aktier enligt definitionen i avsnitt 2 paragraf
8 i den tyska investeringsskattelagen:
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1)

Franklin Biotechnology Discovery Fund

2)

Franklin Disruptive Commerce Fund

3)

Franklin Genomic Advancements Fund

4)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

5)

Franklin Global Growth Fund

6)

Franklin Gold and Precious Metals Fund

7)

Franklin India Fund

8)

Franklin Innovation Fund

9)

Franklin Intelligent Machines Fund

10)

Franklin Japan Fund

11)

Franklin MENA Fund

12)

Franklin Mutual European Fund

13)

Franklin Mutual Global Discovery Fund

14)

Franklin Mutual U.S. Value Fund

15)

Franklin Natural Resources Fund

16)

Franklin Technology Fund

17)

Franklin UK Equity Income Fund

18)

Franklin U.S. Opportunities Fund

19)

Templeton All China Equity Fund

20)

Templeton Asia Equity Total Return Fund

21)

Templeton Asian Growth Fund

22)

Templeton Asian Smaller Companies Fund

23)

Templeton BRIC Fund

24)

Templeton China A-Shares Fund

25)

Templeton China Fund

26)

Templeton Eastern Europe Fund

27)

Templeton Emerging Markets Fund

28)

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

29)

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

30)

Templeton Euroland Fund

31)

Templeton European Dividend Fund

32)

Templeton European Opportunities Fund

33)

Templeton European Small-Mid Cap Fund

34)

Templeton Frontier Markets Fund

35)

Templeton Global Balanced Fund

36)

Templeton Global Climate Change Fund

37)

Templeton Global Equity Income Fund

38)

Templeton Global Fund

39)

Templeton Global Smaller Companies Fund

40)

Templeton Growth (Euro) Fund

41)

Templeton Latin America Fund
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Om fonderna investerar i andra investeringsfonder, kan dessa investeringsfonder beaktas som aktiefonder i den betydelse
som avses i den tyska investeringsskattelagen beroende på den aktieproportion som dessa fonder redovisar på varje
värderingsdag, eller alternativt, beroende på den lägsta aktieproportionen enligt fondens placeringsinriktning.
i) För att säkerställa ett berättigande till den partiella skattebefrielsen för blandfonder och/eller flertillgångsfonder för
investerare som bor i Tyskland, kommer följande fonder att investera minst 25 procent av tillgångarna i aktier enligt
definitionen i avsnitt 2 paragraf 8 i den tyska investeringsskattelagen:
1)

Franklin Diversified Balanced Fund

2)

Franklin Diversified Dynamic Fund

3)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

4)

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

5)

Templeton Global Income Fund

Om fonderna investerar i andra investeringsfonder, kan dessa investeringsfonder beaktas som aktiefonder i den betydelse
som avses i den tyska investeringsskattelagen beroende på den aktieproportion som dessa fonder redovisar på varje
värderingsdag, eller alternativt, beroende på den lägsta aktieproportionen enligt fondens placeringsinriktning.
j) Om och så länge som Templeton Global Balanced Fund godkänner investeringar av den malaysiska
värdepapperskommissionen som specialplacerare, kommer Templeton Global Balanced Fund vanligen att investera
65 procent av sina nettotillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper och 35 procent av nettotillgångarna
i räntebärande värdepapper och likvida tillgångar, med en tillåten avvikelse på högst 5 procent av nettotillgångarna från
denna fördelning.
k) Om och så länge som Franklin Biotechnology Discovery Fund accepterar investeringar från malaysisk
specialplaceringsfonder för privatpersoner godkända av malaysiska finansinspektionen, kommer Franklin Biotechnology
Discovery Fund att följa och efterleva kraven i riktlinjerna i Unit Trust Funds, så som anges nedan:
–

Alla investeringar från Franklin Biotechnology Discovery Fund är begränsade till utfärdande marknader eller
länder där tillsynsmyndigheten är en ordinär eller associerad medlem i Internationella organisationen för
värdepapperstillsyn (IOSCO).

–

Kreditbetyget för motparten för OTC-derivat kommer vara på minst investment grade (investeringsvärdiga). Utifall
en motparts kreditbetyg sjunker under lägsta kravet eller om motparten inte längre har något kreditbetyg, ska
investeringsförvaltaren, inom högst sex månader, vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kraven uppfylls.

–

När Franklin Biotechnology Discovery Fund investerar i andelar i UCITS-fonder och/eller andra UCI-fonder
kopplade till Bolaget genom gemensam förvaltning eller styrning, finns det inget korsinnehav mellan Franklin
Biotechnology Discovery Fund och den andra UCITS-fonden och/eller andra UCI-fonden.

–

Franklin Biotechnology Discovery Fund kommer endast ingå värdepapperslånsaktiviteter (däribland försäljning
och återköp samt omvända återköp) i syfte för effektiv portföljförvaltning.

–

Franklin Biotechnology Discovery Funds investeringar i andra UCITS-fonder och/eller andra UCI-fonder efterlever
vanligtvis investeringsgränserna ovan.

l) För att garantera lämpligheten för den partiella skattebefrielsen som föreskrivs i artikel 150-0 D, 1 ter i den franska
allmänna skattelagen, i enlighet med införandet av den franska finanslagen från 2014 för investerare bosatta i Frankrike,
kommer fonden att investera minst 75 procent av nettotillgångarna i aktier:
1)

Franklin U.S. Opportunities Fund

2)

Templeton European Opportunities Fund

3)

Templeton European Small-Mid Cap Fund

m) Om och så länge som Bolaget är godkänt av Singapores monetära myndighet (MAS) i Singapore och avseende varje
fond som är registrerad hos myndigheten, ska investeringar i icke-UCITS- och icke-UCI-fonder inte överstiga 10 procent
av en fonds totala nettotillgångar.
n) Om och så länge som Franklin Innovation Fund godkänner investeringar av brasilianska feederfonder, ska Franklin
Innovation Fund ha minst 67 procent av nettotillgångarna investerade i aktier eller aktierelaterade värdepapper.

RISKHANTERING
Förvaltningsbolaget använder en riskhanteringsprocess som gör det möjligt för Bolaget att alltid övervaka och mäta risken för
Bolagets innehav och hur de bidrar till den totala riskprofilen för varje fondportfölj. Förvaltningsbolaget och investeringsförvaltaren
använder en process för korrekt och oberoende bedömning av värdet på OTC-derivatinstrument.
På begäran av en investerare, kommer förvaltningsbolaget att tillhandahålla ytterligare information om de kvantitativa
begränsningar som gäller vid riskhanteringen i varje fond, om de metoder som valts för detta syfte och den senaste utvecklingen
för risker och avkastning från de huvudsakliga instrumentkategorierna.
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INTERNT FÖRFARANDE FÖR VÄRDERING AV KREDITKVALITET
Förvaltningsbolaget har etablerat, genomfört och konsekvent tillämpat ett anpassat internt förfarande för värdering av kreditkvalitet
baserat på väl avvägda, systematiska och kontinuerliga bedömningsmetoder i syfte att systematiskt fastställa kreditkvaliteten
för fonder som kvalificeras som penningmarknadsfonder i enlighet med förordningen om penningsmarknadsfonder och
relevanta delegerade akter som kompletterar den förordningen.
Förvaltningsbolaget tillämpar ett effektivt förfarande för att säkerställa att relevant information om emittenten och instrumentets
egenskaper erhålls och hålls uppdaterad.
En emittents eller borgensmans kreditrisk fastställs utifrån en oberoende analys av emittentens eller borgensmannens
förmåga att återbetala sina skuldförbindelser. Dessa analyser utförs kontinuerligt av kreditundersökningsanalytiker inom
penningmarknadsundersökningsteamet som också kan ta hjälp av kreditundersökningar som det bredare undersökningsteamet
för obligationer med hög kreditvärdighet genomför på uppdrag av förvaltningsbolaget och som regelbundet och minst årligen
ska rapportera till förvaltningsbolaget. Portföljförvaltningsverksamheten är inte involverad i dessa undersökningar, för att
säkerställa dess oberoende. Den här föreskriften innehåller, i förekommande fall, följande element:
a) Finansiell ställning och analys av de senaste årsredovisningarna.
b) Förmåga att svara på framtida marknadsövergripande och emittent- eller borgensmansspecifika händelser, inklusive
möjligheten till återbetalning i en mycket ogynnsam situation.
c) Emittentens eller borgensmannens styrka inom ekonomin och i förhållande till ekonomiska trender och konkurrenskraft.
d) Bedömning av emittentens likviditetsprofil, inklusive likviditetskällor, hänsyn till bankkreditlinjer och alternativa
likviditetskällor samt emittentens förmåga att betala tillbaka kortfristiga skulder.
e) För kvasistatliga emittenter – finanspolitisk styrka (statliga intäkter kontra utgifter), penningpolitik (penningmängden
och räntenivåer och -trender), betalningsbalansen (styrkan av landets transaktionskonton samt bytesbalansen och
handelsbalansen) och storleken på de internationella reserverna med därpå följande inverkan på utsikterna för valutan.
För att kvantifiera kreditrisken för en emittent eller borgensman och den relativa risken för betalningsinställelse för en emittent,
borgensman och instrument, används följande kvantitativa kriterier i förfarandet för värdering av kreditkvalitet:
a) Trender relaterade till kassaflöde, intäkter, kostnader, lönsamhet, kortfristiga och långfristiga skuldtjänster, inklusive  
en jämförelse av kvoten för kontanter från verksamheten till kortfristiga skulder och lönsamhetsnivåer jämfört med
branschens medelvärden.
b) Total skuld- till kapitaliseringskvot och kvot för kortfristiga skulder till kapitalisering jämfört med sådana kvoter för
liknande krediter.
c) Kvoten mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder jämfört med liknande krediter.
d) För bank- och finansbolagskrediter – en jämförelse i förhållande till andra internationella banker och finansbolag  
med avseende på: i) andelen av finansiering från kortfristiga kontra långfristiga skulder, ii) förhållandet mellan
högriskbelastning på eget kapital och reserver och iii) kreditförlustreserver som andel av uteblivna tillgångar.
e) För mäklar- och motpartskrediter – en jämförelse i förhållande till andra internationella mäklare med avseende på: i)
kvoten mellan kortfristiga skulder och total finansiering, ii) kvoten mellan kortfristiga skulder och eget kapital, iii) kvoten
mellan totala tillgångar och eget kapital och iv) kvoten mellan likvida tillgångar och kreditlinjer till kortfristiga skulder.
f) För kvasistatliga krediter – en jämförelse av indikatorer relaterade till finanspolitiken (budgetbalansen som andel av
bruttonationalprodukten – BNP), penningpolitik (tillväxten av penningmängden och räntenivåer och -trender, nivån och
löptidsprofilen för utestående skulder (inklusive andelen av BNP som motsvarar utestående skulder)), betalningsbalansen
(bytesbalansen och handelsbalansen som andel av BNP) och nivån på de internationella reserverna.
Särskilda kriterier för den kvalitativa bedömningen av emittenten eller borgensmannen och ett av förvaltningsbolaget utformat
instrument ska omfatta:
a) Tillgångsklassen eller typ av instrument eller värdepapper, inklusive eventuell verksamhetsrisk eller motpartsrisk som
är inneboende i strukturen för sådana instrument eller värdepapper.
b) Kreditvärdering av instrumentets eller värdepapperets emittent eller borgensman, inklusive: i) makroekonomiska
faktorer som kan påverka emittentens eller borgensmannens nuvarande och framtida kreditkvalitet, ii) tillgångsskydd, iii)
kvaliteten på emittentens eller borgensmannens kontopraxis och förvaltning, iv) effekten av betydande ägarpositioner,
v) i vilken grad emittenten eller borgensmannen har finansiell flexibilitet att hantera oväntade utmaningar och utnyttja
möjligheter samt en bedömning av graden och arten av händelsesrisker, vi) sannolikheten för en plötslig förändring
av kreditkvaliteten från externa eller interna källor, inklusive den relativa risken för betalningsinställelse, vii) (för statligt
garanterade värdepapper) huruvida värdepapperet har stöd av respektive statliga myndighets fulla förtroende och kredit
eller endast genom krediten för den myndighet eller det organ som emitterar värdepapperet, och huruvida det finns en
sociopolitisk risk, regleringsrisk, skattelättnadsrisk eller risk för nationalisering av tillgångar eller valutakontroll och viii)
(för lokala statsobligationer), återbetalningskällor, emittentdemografi, emittentens självständighet vid uppbärande av
skatter och intäkter, emittentens beroende av externa intäktskällor och den stödjande ekonomins styrka och stabilitet.
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c) Sekundärmarknadens existens och omfattning för instrumentet eller värdepapperet samt återstående period tills
huvudbeloppet kan fås tillbaka på begäran (dvs. på förfallodagen).
d) Externa kreditbedömningar:
i.

Fonder som räknas som penningmarknadsfonder enligt förordningen om penningsmarknadsfonders definition
strävar efter att endast inneha värdepapper som har kreditbetyg A-1 eller högre av S&P, P-1 av Moody’s eller
motsvarande betyg av någon annan internationellt erkänd statistisk kreditvärderingsorganisation.

ii.

Om det inte finns något kortfristigt kreditbetyg måste kreditkvaliteten anses motsvara sådana kreditvärderingar
av förvaltningsbolaget.

iii.

Det ska inte förekomma någon slentrianmässig överdriven tilltro till externa värderingar.

Kvalitativ och kvantitativ information med avseende på värderingsmetoderna för kreditkvalitet ska vara tillförlitliga och
väldokumenterade. Det slutliga resultatet av metoden för värdering av kreditkvalitet ska vara en förteckning över godkända
krediter som kan användas av penningmarknadsfonderna. Om en kredit tas bort från förteckningen med godkända krediter
på grund av en ogynnsam värdering av krediten, kommer positioner relaterade till krediten att minskas eller tas bort på
lämpligt sätt och så snart som möjligt, med hänsyn till rådande marknadsförhållanden vid den aktuella tidpunkten. Metoderna
för värdering av kreditkvalitet och förteckningen med godkända krediter granskas av förvaltningsbolaget minst en gång
om året och mer frekvent vid behov. I händelse av en väsentlig förändring, i den mening som avses i förordningen om
penningsmarknadsfonder, som kan påverka den befintliga värderingen av ett instrument eller kreditkvalitetsmetoderna,
kommer en ny kreditkvalitetsvärdering att utföras. Kreditkvalitetsmetoderna kan också komma att uppdateras.
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Bilaga C
Ytterligare information
1.	Bolaget är ett fondföretag med begränsat ansvar bildat som ett aktiebolag (société anonyme) enligt lagarna i Storhertigdömet
Luxemburg. Det är auktoriserat som ett SICAV-bolag (société d'investissement à capital variable). Bolaget inregistrerades
i Luxemburg den 6 november 1990 på obegränsad tid. Bolagsordningen publicerades i Mémorial den 2 januari 1991.
Ändringar av bolagsordningen publicerades i Mémorial den 25 oktober 1994, den 4 november 1996, den 22 maj 2000,
den 16 juni 2004 och den 25 mars 2005. Bolaget är inregistrerat hos Registre de Commerce et des Sociétés de et
à Luxembourg (Luxemburgs handels- och företagsregister) under nummer B 35 177. Kopior på bolagsordningen med
ändringar finns för påseende hos Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg och på Bolagets och
förvaltningsbolagets säte.
2. 	Bolagets minimikapital är 1 250 000 euro eller motsvarande i US-dollar.
3.	Bolaget kan avvecklas vid beslut på en extra stämma för andelsägarna. Om Bolagets kapital understiger två tredjedelar
av minimikapitalet, måste styrelsen överlåta frågan om Bolagets avveckling till en bolagsstämma för vilken inget
beslutsmässigt antal ledamöter ska föreskrivas och vilken ska fatta beslut med enkel majoritet bland andelsägarna som
representeras på stämman. Om Bolagets kapital uppgår till mindre än en fjärdedel av minimikapitalet, måste styrelsen
överlåta frågan om Bolagets avveckling till en bolagsstämma för vilken inget beslutsmässigt antal ledamöter ska
föreskrivas. Avveckling kan beslutas av andelsägare som innehar en fjärdedel av andelarna på stämman. Om Bolaget
avvecklas, kommer det att utföras i enlighet med bestämmelserna i lagarna i Storhertigdömet Luxemburg i vilka de
åtgärder anges som ska vidtas för att göra det möjligt för andelsägarna att ta del av medlen vid avvecklingen och i det
sammanhanget stipuleras att medlen deponeras hos Caisse de Consignation vid belopp som andelsägare inte omedelbart
har gjort anspråk på. Belopp som inte hämtas från depositionen inom föreskriven tid riskerar att förverkas i enlighet med
bestämmelserna i Storhertigdömet Luxemburgs lagar. Ett belopp som överförs till Caisse de Consignation är föremål för
en ”taxe de consignation” (förvaringsavgift) och som en följd av detta kanske det initiala beloppet inte kan återbetalas.
4.	Styrelsen kan besluta att avveckla en fond om nettotillgångarna i sådan fond understiger 50 miljoner US-dollar eller om
en förändring av den ekonomiska eller politiska situationen för berörd fond skulle berättiga en sådan avveckling eller
om det krävs på grund av andelsägarnas intresse i berörd fond. Beslutet om avveckling kommer att publiceras eller
meddelas, om det är tillämpligt, av Bolaget före avvecklingen. Vid publicering och/eller meddelande kommer orsaker
och metoder för avvecklingen att anges. Såvida inte styrelsen beslutar något annat i fondens andelsägares intresse
eller för andelsägarnas likabehandling, kan andelsägarna i fonden fortsätta att begära försäljning eller byte av sina
andelar. Tillgångar som inte kan delas ut till förmånstagarna efter avvecklingsperioden kommer att deponeras hos Caisse
de Consignation åt förmånstagarna. Ett belopp som överförs till Caisse de Consignation är föremål för en ”taxe de
consignation” (förvaringsavgift) och som en följd av detta kanske det initiala beloppet inte kan återbetalas.
Under alla övriga omständigheter eller när styrelsen fastställer att beslutet ska underställas andelsägarnas godkännande,
kan ett beslut att avveckla en fond fattas på en andelsägarstämma för den fond som ska avvecklas. På en sådan stämma
ska inget beslutsmässigt antal närvarande krävas och avvecklingsbeslutet kommer att fattas med enkel majoritet av de
avlagda rösterna.
Styrelsen ska fatta beslut om alla sammanslagningar av fonder såvida inte styrelsen beslutar att hänskjuta beslutet om
sammanslagning till en andelsägarstämma i berörd fond. Inget beslutsmässigt antal närvarande krävs för denna stämma
och beslut fattas med enkel majoritet av de avlagda rösterna.
I händelse av en sammanslagning av en eller flera fonder när Bolaget, som ett resultat av beslutet, upphör att existera, ska
sammanslagningen beslutas av en andelsägarstämma för vilken inget beslutsmässigt antal närvarande krävs och som
kan besluta med enkel majoritet av de avlagda rösterna. Dessutom ska bestämmelserna om fusioner av UCITS-fonder
angivna i lagen av den 17 december 2010 och eventuell förordning om genomförande (som särskilt rör meddelande till
andelsägare) gälla.
Styrelsen kan även, under de omständigheter som anges ovan i första stycket i punkt 4, besluta om en omorganisation
av en fond genom att dela den i två eller flera separata fonder. I den utsträckning som det krävs enligt luxemburgsk lag,
kommer ett sådant beslut att offentliggöras eller meddelas, om det är tillämpligt, och dessutom kommer offentliggörandet
eller meddelandet att innehålla information som rör fonderna efter omorganisationen.
Föregående stycke gäller även vid delning av andelar i en andelsklass.
Under de omständigheter som anges ovan i första stycket, kan styrelsen även, efter ett myndighetsgodkännande (om
sådant krävs), besluta att slå ihop eller dela andelsklasser i en fond. I den utsträckning som det krävs enligt luxemburgsk
lag, kommer ett sådant beslut att offentliggöras eller meddelas och offentliggörandet och/eller meddelandet kommer att
innehålla information som rör den föreslagna delningen eller sammanslagningen. Styrelsen kan även besluta att hänskjuta
frågan om sammanslagning eller delning av en andelsklass till en stämma för andelsägare i sådan andelsklass. Inget
beslutsmässigt antal närvarande krävs för denna stämma och beslut fattas med enkel majoritet av de avlagda rösterna.
5.	Förvaltningsbolaget eftersträvar, i enlighet med sin policy, att utöva den rösträtt som kan vara förknippad med Bolagets
olika investeringar i överlåtbara värdepapper. Mot bakgrund av detta har förvaltningsbolaget delegerat den rätt att rösta
via fullmakt som avser portföljvärdepapperen som innehas av Bolaget till relevant fonds investeringsförvaltare och
underinvesteringsförvaltare som kan vara Franklin Templetons organ eller inte. Formulär för röstning med stöd av fullmakt
finns att få kostnadsfritt och kan erhållas på begäran från Bolagets och förvaltningsbolagets säte.
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Bilaga D
Fastställande av substansvärde
BERÄKNING AV SUBSTANSVÄRDE
Substansvärdet per andel (”NAV-kursen”) i varje andelsklass i varje fond ska uttryckas i valutan för berörd fond eller berörd
klass som en siffra per andel, och ska fastställas på en värderingsdag genom att dividera Bolagets nettotillgångar motsvarande
varje andelsklass i varje fond, vilket är värdet på Bolagets tillgångar motsvarande sådan fond minus skulder hänförliga till
fonden, med antalet andelar som då är utestående och ska rundas av uppåt eller nedåt till två decimaler enligt vad styrelsen
kan besluta.

VÄRDERING
Bolagets tillgångar anses omfatta
(a) alla likvida eller insatta medel, inklusive upplupen ränta på dessa,
(b) alla växlar och a vista-växlar samt kundfordringar (inklusive behållning från värdepapper som sålts men ännu inte betalats),
(c)	alla obligationer, datoväxlar, andelar, aktier, förlagsbevis, teckningsrätter, warranter, optioner och andra derivatinstrument,
enheter eller andelar i företag för kollektiv investering och andra investeringar och värdepapper som ägs av eller avtalats
av Bolaget,
(d)	alla aktier, all aktieutdelning, kontantutdelning och utdelning i kontanter som bolaget har att fordra och i den utsträckning
Bolaget känner till det (förutsatt att Bolaget kan göra justeringar med avseende på fluktuationer av marknadsvärdet
orsakat av handel exklusive utdelning, teckningsrätt eller liknande praxis),
(e)	all upplupen ränta på räntebärande värdepapper som ägs av Bolaget, förutom i den omfattning som denna ränta ingår
i eller återspeglas i värdepapperets kapitalbelopp,
(f)	bolagsbildningskostnaderna för Bolaget i den utsträckning de inte är avskrivna och
(g) alla övriga tillgångar av alla typer och beskaffenheter, inklusive förutbetalda kostnader.
Bolagets totala skulder omfattar
(a) samtliga lån, växlar och leverantörsskulder,
(b)	alla upplupna eller betalbara administrationskostnader (inklusive förvaltningsbolagets avgifter, investeringsrådgivningsavgifter
och/eller rådgivningsavgifter, förvaringsavgifter och avgifter till behöriga bolagsföreträdare),
(c)	alla kända skulder, nuvarande och framtida, inklusive alla förfallna avtalsenliga skyldigheter för betalning med pengar
eller tillgångar, inklusive beloppet för obetalda utdelningar redovisade av Bolaget då värderingsdagen infaller på
redovisningsdatumet för fastställande av vilka personer som har rätt till den nu eller vid ett senare tillfälle,
(d)	en tillämplig avsättning avseende framtida skatter baserad på kapital och intäkter till värderingsdagen, enligt vad som
fastställs vid olika tillfällen av Bolaget, och andra avsättningar, i förekommande fall, som auktoriserats och godkänts av
styrelsen och som bland annat täcker andra avvecklingskostnader, och
(e)	alla Bolagets övriga skulder oavsett art och typ utom skulder som utgörs av andelar i Bolaget. Vid fastställande av
beloppet för sådana skulder ska Bolaget beakta alla relevanta kostnader som Bolaget ska betala vilka omfattar
bolagsbildningskostnader, avgifter och kostnader för konton, avgifter att betala till förvaltningsbolaget för utförandet av
dess olika tjänster och för de tjänster som tillhandahållits av investeringsförvaltarna och/eller investeringsrådgivarna,
förvaringsinstitutet samt lokala betalningsombud och permanenta ombud på registerorter, andra ombud anlitade av Bolaget,
avgifter för juridiska tjänster och revisionstjänster, försäkringspremier, tryck, redovisnings- och publiceringskostnader
inklusive kostnader för reklam och/eller sammanställning och tryck av prospekt, faktablad, förklarande promemorior
eller registreringsmeddelanden, investeringsanalysavgifter, skatter eller statliga avgifter eller tillsynsavgifter, alla övriga
driftskostnader inklusive kostnader för köp och försäljning av tillgångar, räntor, bankkostnader och mäklararvoden, porto,
telefon, telex och fax (eller andra liknande kommunikationsmedel). Bolaget och/eller administrationsombudet kan i förväg
beräkna administrativa och andra kostnader av regelbunden och återkommande art enligt en uppskattad siffra per år eller
för andra perioder, och kan ackumulera dessa i lika stora proportioner under en sådan period.
Vid värdering av tillgångar kommer följande regler att tillämpas, om inget annat anges i nedanstående avsnitt ”Specifika
bestämmelser med avseende på beräkning av substansvärde per andel i fonder som räknas som penningmarknadsfonder”
som är tillämpligt för penningmarknadsfonder.
Säkring av utländsk valuta kan användas till förmån för säkrade andelsklasser. På så sätt ska kostnader och dithörande
skulder och/eller ersättningsbelopp för sådan säkring endast hänföras till den andelsklassen. I enlighet med detta kommer
sådana kostnader och dithörande skulder och/eller ersättningsbelopp att återspeglas i substansvärdet per andel för andelar
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i en sådan säkrad andelsklass. Valutaexponeringen för tillgångar i berörd fond kommer inte att fördelas till separata klasser.
Säkring av utländsk valuta ska inte användas i spekulativt syfte. Bolagets periodiska rapporter kommer att ange hur
säkringstransaktionerna har använts.
Vid fastställande av Bolagets NAV-kurs, värderar förvaltningsbolaget och/eller administrationsombudet kontanter och
fordringar till de realiserbara beloppen och bokför ränta som ackumulerad och utdelning på sista dag för utdelningsbehörighet.
Förvaltningsbolaget och/eller administrationsombudet använder vanligen två oberoende kurssättningstjänster vid fastställandet
av gällande marknadsvärde för varje värdepapper.
Om kursnoteringarna är snabbt tillgängliga för portföljvärdepapper som är noterade eller omsatta på en fondbörs, kommer
förvaltningsbolaget och/eller administrationsombudet att värdera de värdepappren till deras senast tillgängliga kurs på nämnda
fondbörs (senast noterade säljkurs respektive officiell slutkurs för dagen), eller, om det inte finns någon redovisad försäljning,
inom ramen för de senast angivna köp- och säljkurserna. Värdepapper som omsätts på en organiserad marknad kommer att
värderas på ett sätt som ligger så nära noterade värdepapper som möjligt.
Förvaltningsbolaget och/eller administrationsombudet värderar OTC-portföljvärdepapper, som köpts av en viss fond
i enlighet med investeringsbegränsningarna i bilaga B ovan, inom ramen för de senast angivna köp- och säljkurserna.
Om portföljvärdepapper omsätts både på en OTC-marknad och på en fondbörs, värderar förvaltningsbolaget och/eller
administrationsombudet dem enligt den bredaste och mest representativa marknaden enligt vad som fastställs av styrelsen.
Handel med företagsobligationer, statliga värdepapper eller penningmarknadsinstrument fullföljs i allmänhet väsentligen
varje dag vid olika tidpunkter innan börsen i New York stängs. Värdet på dessa värdepapper som används vid beräkning av
NAV-kursen fastställs vid dessa tidpunkter. Emellanåt kan händelser som påverkar värdet på dessa värdepapper inträffa mellan
tidpunkten då de fastställs och börsen i New York stängs, vilka inte kommer att återspeglas i beräkningen av NAV-kursen.
Förvaltningsbolaget och/eller administrationsombudet förlitar sig på kurssättningsleverantörer hos tredje part för att övervaka
händelser som väsentligen påverkar värdet på dessa värdepapper under denna period. Om en händelse inträffar kommer
tredjepartsleverantörerna att tillhandahålla reviderade värden till förvaltningsbolaget och/eller administrationsombudet.
Värdena på värdepapper som inte är börsnoterade eller omsatta på en fondbörs eller en organiserad marknad och på
värdepapper som är börsnoterade och omsatta på så sätt, men för vilka ingen kursnotering finns tillgänglig eller där noterad
kurs inte är representativ för värdepapperens verkliga marknadsvärde, ska fastställas av och enligt styrelsens anvisning.
Kortfristiga överlåtbara skuldförbindelser och penningmarknadsinstrument som inte omsätts på en reglerad fondbörs värderas
vanligen enligt principen för upplupet anskaffningsvärde.
Eftersom Bolaget, i enlighet med de investeringsbegränsningar som anges i bilaga B ovan, kan investera värdepapper
som är begränsade, onoterade, oregelbundet och sällan handlade eller förhållandevis illikvida, finns det en möjlighet till
en mellanskillnad mellan de senast tillgängliga marknadskurserna för ett eller flera av de värdepappren och de senaste
indikationerna av marknadsvärdena för de värdepappren. Förvaltningsbolaget och/eller administrationsombudet har metoder
för att fastställa verkligt värde på enskilda värdepapper och andra tillgångar för vilka det inte finns snabbt tillgängliga
marknadskurser (som till exempel vissa begränsade eller onoterade värdepapper och direktplaceringar) eller vilka kanske inte
kan kurssättas pålitligt (som till exempel vid suspendering av handel eller stopp, kursrörelsebegränsningar fastställda av vissa
utländska marknader, samt sällan handlade eller illikvida värdepapper). Vissa metoder för värdering av dessa värdepapper
kan omfatta: grundläggande analys (vinstmultipel etc.), kurssättning enligt mall, avdrag från marknadskurser på liknande
värdepapper, eller avdrag som tillämpas på grund av begränsningars art och löptid på värdepapprens arrangemang.
Tillämpningen av kurssättningsmetoder för verkligt värde utgörs av en bedömning i god tro baserad på särskilt tillämpade
metoder. Det finns inga garantier för att Bolaget skulle kunna ha erhållit det verkliga värdet på ett värdepapper om värdepapperet
kunde säljas ungefär vid den tidpunkt när förvaltningsbolaget och/eller administrationsombudet fastställer Bolagets NAV-kurs
per andel.
Handel med värdepapper på andra värdepappersbörser och OTC-marknader än amerikanska, som till exempel i Europa och
i Asien, kan vanligen genomföras långt före New York-börsens stängning varje dag när New York-börsen är öppen. Handel
med värdepapper från Europa eller Fjärran Östern i allmänhet, eller i ett visst land eller vissa länder, kan inte äga rum varje
värderingsdag. Dessutom kan handel äga rum på olika utländska marknader på dagar som inte är värderingsdagar och på
vilka fondens substansvärde inte beräknas. Alltså äger beräkningen av andelarnas substansvärde inte rum samtidigt med
fastställandet av kurserna på många av de portföljvärdepapper som används vid beräkningen och, om händelser inträffar som
väsentligen påverkar värdena på dessa utländska värdepapper, kommer värdepapperen att värderas till verkligt värde enligt
vad som fastställs och godkänns i god tro av eller enligt förvaltningsbolagets ledning.
Specifika bestämmelser med avseende på beräkning av substansvärde per andel i fonder som räknas som
penningmarknadsfonder
Med avvikelse från ovanstående bestämmelser vid värdering av tillgångar tillämpas följande värderingsprinciper för fonder
som räknas som ”penningmarknadsfonder”:
(1)	Tillgångar kommer att värderas med marknadsvärdering eller modellvärdering i händelse av att marknadsvärdering inte
är möjlig eller om informationen om marknaden inte har tillräcklig kvalitet.
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(2)	Värdet på disponibla eller deponerade medel samt kundfordringar, förutbetalda kostnader, kontanta utdelningar och
deklarerad eller upplupen ränta enligt ovan och som ännu inte mottagits ska beräknas till sina fulla belopp, med undantag
för de fall där det är sannolikt att samma belopp inte kommer att betalas eller tas emot i sin helhet, i vilket fall värdet därav
ska fastställas försiktigt genom modellvärdering.
(3)	Aktier eller andelar i penningmarknadsfonder ska värderas på basis av det senast tillgängliga substansvärdet enligt
vad som redovisas av penningmarknadsfonden.
(4)	Alla tillgångar och skulder i annan valuta än basvalutan kommer att konverteras till relevant avistakurs som används
av bank eller annat erkänt finansiellt institut.

SWING PRICING-JUSTERING
En fond kan drabbas av en minskning av substansvärdet per andel på grund av att investerarna köper, säljer och/eller byter
till och från fonden till en kurs som inte återspeglar de handelskostnader som är förknippade med investeringsförvaltarens
portföljhandel i fonden för att anpassa kassainflöden eller kassautflöden.
För att motverka denna utspädande påverkan och för att skydda andelsägarnas intresse, kan en justering av NAV-kursen,
kallad swing pricing-mekanism, användas av Bolaget som en del av värderingspolicyn.
Fonden använder en swing pricing-mekanism som används när den totala kapitalaktiviteten (sammanlagda in- och utflöden)
för hela fonden överstiger ett förbestämt tröskelvärde, så som fastställt som en procent av den fondens nettotillgångar på
värderingsdagen. Fonder kan använda en fullständig swing pricing-mekanism när tröskelvärdet sätts till noll eller en delvis
swing pricing-mekanism när tröskelvärdet är större än noll.
Sådana justeringar kommer vanligen att öka substansvärdet per andel när det föreligger nettoinflöden till fonden och minska
substansvärdet per andel när det föreligger nettoutflöden. Substansvärdet per andel i varje andelsklass i en fond kommer
att beräknas separat men en justering, räknad i procent, kommer att påverka substansvärdet per andel identiskt i varje
andelsklass i en fond. Swing pricing behandlar inte de specifika omständigheterna för varje enskild investerares transaktioner.
Utan justeringarna strävar efter att spegla de förväntade kurserna till vilka fonden säljer och köper tillgångar, såväl som
uppskattade transaktionskostnader.
Investerare informeras härmed om att volatiliteten på fondens substansvärde kanske inte återspeglar den verkliga
portföljavkastningen som en följd av att swing pricing-mekanismen tillämpas.
Omfattningen av justeringens inverkan styrs av faktorer som till exempel transaktionsvolymer, köp- eller säljkurser
på de underliggande investeringarna och den värderingsmetod som används för att beräkna värdet på fondens
underliggande investeringar.
Swing pricing-mekanismen kan tillämpas på alla Bolagets fonder. Kursjusteringens omfattning kommer att återställas av
Bolaget på periodisk basis för att återspegla en skattning av aktuell handel och av andra kostnader. En sådan justering
kan variera från fond till fond och kommer, under normala omständigheter, inte att överstiga 2 procent av det ursprungliga
substansvärdet per andel. Styrelsen kan godkänna en ökning av denna gräns utifall exceptionella omständigheter, ovanligt
stora handelsaktiviteter bland andelsägare samt om det bedöms ligga i andelsägarnas intresse.
Förvaltningsbolaget beviljar behörighet till kommitteen som ansvarar för att se över swing pricing-mekanismen att implementera
den samt efter regelbundna granskningar ta operativa beslut gällande swing pricing. Denna kommitté ansvarar för beslut
relaterade till swing pricing och löpande godkännanden av swingfaktorer som utgör grunden för förbestämda stående
instruktioner.
Kursjusteringen är tillgänglig och kan på begäran erhållas från förvaltningsbolagets säte.
För vissa andelsklasser kan förvaltningsbolaget vara berättigat till en resultatrelaterad avgift, när förekommande, och denna
bygger på ett substansvärde utan tillämpad swing pricing.
Mer information om swing pricing finns på: https://www.franklintempleton.lu/investor/resources/investor-tools/swing-pricing.

SUSPENDERING AV SUBSTANSVÄRDESBERÄKNING
1.	Bolaget kan suspendera fastställandet av andelarnas substansvärde i en viss fond och köp och försäljning av andelar
samt byte av andelar från och till sådan fond
(a) u
 nder en period med stängning av någon av de huvudsakliga fondbörserna eller marknaderna på vilka en väsentlig del
av Bolagets investeringar i en sådan fond vid olika tillfällen börsnoteras eller under vilka dagar handeln är begränsad
eller suspenderad, eller
(b) n
 är den faktiska situationen utgör en nödsituation på grund av vilken avsäljning eller värdering av tillgångar tillhöriga
Bolaget i sådan fond skulle vara opraktisk, eller
(c) v id ett avbrott i eller en begränsning av de kommunikationsmedel som vanligen används vid fastställandet av kurs
eller värde på investeringarna i en viss fond eller den aktuella kursen eller värdena på en fondbörs eller marknad, eller
franklintempleton.lu
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(d) u
 nder en period när Bolaget inte kan repatriera medel för att utföra betalning för inlösen av andelar eller under en
period när en överföring av medel nödvändiga för realisation eller förvärv av placeringar eller betalningar förfallna för
inlösen av andelar enligt styrelsen inte kan utföras till normala växelkurser, eller
(e) u
 nder en period när substansvärdet på andelarna i en fond inte kan fastställas korrekt, eller
(f) u
 nder en period när det enligt styrelsens bedömning föreligger extraordinära omständigheter under vilka det skulle
vara opraktiskt eller orättvist mot investerarna att fortsätta handeln med andelar i en fond, eller omständigheter när
ett misslyckande att göra så skulle leda till att investerarna eller en fond ådrar sig en skattskyldighet eller drabbas av
någon annan ekonomisk nackdel eller skada som investerarna eller en fond annars inte skulle ha drabbats av, eller
(g) o
 m Bolaget eller en fond är på väg att avvecklas på eller efter det datum då ett sådant beslut fattas av styrelsen, eller
om meddelande lämnas till andelsägarna om en stämma på vilken ett beslut om avveckling av Bolaget eller en fond
kommer att föreslås, eller
(h) om styrelsen, vid en sammanslagning, bedömer att detta är motiverat för att skydda andelsägarna, eller
(i) v id en suspendering av substansvärdet av en eller flera underliggande investeringsfonder i vilka en fond har investerat
en betydande del av tillgångarna.
2.	En sådan suspendering ska publiceras av Bolaget och meddelas andelsägare som begär köp, försäljning eller byte av
sina andelar av Bolaget vid tidpunkten för inlämnandet av den oåterkalleliga skriftliga begäran om sådan försäljning eller
sådant byte.

FÖRDELNING AV TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Styrelsen ska upprätta en tillgångspool för andelarna i varje fond på följande sätt:
1.

(a) Intäktsbehållningen från emission av andelar i varje fondklass ska i Bolagets bokföring föras till den tillgångspool
som bildats för den fonden, och tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader hänförliga till detta ska bokföras
på denna pool.
(b) N
 är en tillgång deriveras från en annan tillgång, ska en sådan derivattillgång i Bolagets bokföring bokföras till samma
tillgångspool som de tillgångar från vilka tillgången har deriverats och vid varje omvärdering av en tillgång ska
ökningen eller minskningen av dess värde bokföras på berörd pool.
(c) N
 är Bolaget ådrar sig en skuld som är hänförlig en tillgång i viss pool eller som är hänförlig till en åtgärd som vidtas
i samband med en tillgång i en viss pool, ska den skulden föras till den berörda poolen.
(d) O
 m en tillgång eller skuld i Bolaget inte kan bedömas tillhöra en viss pool, ska en sådan tillgång eller skuld delas
lika mellan alla pooler eller, så långt som det är berättigat utifrån beloppen, fördelas till poolerna i proportion till
substansvärdet för relevant pool.
(e) P
 å avstämningsdagen för fastställande av vilken person som har rätt till utdelning på andelarna i varje fondklass, ska
substansvärdet på andelarna i sådan fond minskas med beloppet för fastställd utdelning.

2.	Om två eller flera andelsklasser har skapats i en fond, ska de fördelningsregler som anges ovan tillämpas, efter
vederbörliga ändringar, för sådana klasser.
3.	För beräkning av substansvärdet och fördelningen enligt ovan, ska andelar i Bolaget som skall lösas in behandlas som
existerande och medräknas fram till omedelbart efter dagens stängning på värderingsdagen, och ska, vid olika tillfällen,
fram till dess att betalning för dessa gjorts, anses vara en skuld för Bolaget; alla investeringar, all kassabehållning och
andra tillgångar i Bolaget uttryckt i andra valutor än berörd fonds valuta ska värderas efter beaktande av gällande
marknadskurs eller valutakurser på datumet för fastställande av andelarnas substansvärde; ikraftträdande ska ske på
en värderingsdag för köp eller försäljning av värdepapper som kontrakterats för Bolaget på sådan värderingsdag, i den
utsträckning som det är praktiskt möjligt.
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Bilaga E
Franklin Templeton Investment Funds avgifter, kostnader
och provision
1. TECKNINGSAVGIFT OCH FÖRSÄLJNINGSPROVISION
Teckningsavgift
Klasser:
•
A
•
AX

Klasser:
•
C
•
F
•
G

Klass:
•
N

Klasser:
•
S
•
EB
•
W**
•
Z**

Klasser:
•
I
•
J
•
X
•
Y

Privat Institutionell

Privat Institutionell

Privat
Institutionell

Institutionell

För aktiefonder, blandfonder,
alternativa fonder och
Högst 5,75 %*
flertillgångsfonder

Se tabell nedan för
försäljningsprovision

Högst 3,00 %

Nej

Nej

För räntebärande fonder

Högst 5,00 %

Se tabell nedan för
försäljningsprovision

Högst 3,00 %

Nej

Nej

För penningmarknadsfonder

Högst 1,50 %

Se tabell nedan för
försäljningsprovision

Högst 3,00 %

Nej

Nej

Översikt av andelsklasser

Privat
Institutionell

Investerar kategori

* utom Franklin Diversified Conservative Fund som har en teckningsavgift på högst 5,00 procent.
** Mellanhänder eller distributörer som säljer andelsklasserna W eller Z kan ta ut egna försäljningsavgifter men de ska inte överstiga 5,75 procent.

Försäljningsprovision
Beloppet för den villkorligt uppskjutna försäljningsprovisionen beräknas genom att multiplicera de procentsatser som anges
i följande diagram med substansvärdet på de andelar som köps eller deras substansvärde när de säljs, beroende på vilket
som är tillämpligt.
Försäljningsprovision för klass
A- och klass AX-andelar på
godkända investeringar för
1 miljon USD eller mer

Försäljningsprovision
för klass B-andelar

Försäljningsprovision
för klass C-andelar

Försäljningsprovision
för klass F- och G-andelar

Tidsperiod
sedan köp

Tidsperiod
sedan köp

Tidsperiod
sedan köp

Tidsperiod
sedan köp

Procentsats

Procentsats

Mindre än ett år
Mindre än
18 månader

Högst 1 %

18 månader
eller mer

0%

Procentsats

4%

1 år eller mer,
men mindre
än 2 år

3%

2 år eller mer,
men mindre
än 3 år

2%

3 år eller mer,
men mindre
än 4 år

1%

4 år eller mer

0%

Mindre än
12 månader

1%

12 månader
eller mer

Procentsats

Mindre än ett år

3%

1 år eller mer,
men mindre
än 2 år

2%

2 år eller mer,
men mindre
än 3 år

1%

3 år eller mer

0%

0%

2. ÅRLIG FÖRVALTNINGSAVGIFT (PER ÅR)
Eftersom klass X-andelaroch klass Y-andelar bland annat är utformade för att passa en alternativ avgiftsstruktur varigenom
investeraren är kund till Franklin Templeton och debiteras en årlig förvaltningsavgift direkt av Franklin Templeton, kommer
ingen årlig förvaltningsavgift att betalas för klass X- och klass Y-andelar av nettotillgångarna i den berörda fonden.
Följande årliga förvaltningsavgift gäller för de andelar som anges nedan:
Fondnamn

Klasserna
A, F

Klass
AS

Klass
AX

Klass
B

Klass
C

Klass
G

Franklin Biotechnology
Discovery Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 %

Franklin Disruptive
Commerce Fund

1,50 %

Franklin Diversified
Balanced Fund

1,25 %

franklintempleton.lu

Klass
N

2,25 %

Klass Klasserna
Z
I och W

Klass
S

Klasserna
J och EB

1,00 %

0,70 %

högst 0,70
%

högst
0,70 %

1,40 % 1,50 %

Ingen 2,08 % 1,10 % högst 2,25 1,00 %
uppgift
%

0,70 %

högst 0,70
%

högst
0,70 %

1,25 % 1,35 %

Ingen 1,93 % 0,95 %
uppgift

0,55 %

högst
0,55 %

högst
0,55 %

högst
2,05 %

0,85 %
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Fondnamn

Klasserna
A, F

Klass
AS

Klass
AX

Klass
B

Klass
C

Klass
G

Klass
N

Klass Klasserna
Z
I och W

Klass
S

Klasserna
J och EB

Franklin Diversified
Conservative Fund

1,10 %

1,20 % 1,30 %

Ingen 1,88 % 0,90 %
uppgift

högst
2,00 %

0,80 %

0,50 %

högst
0,50 %

högst
0,50 %

Franklin Diversified
Dynamic Fund

1,40 %

1,30 % 1,40 %

Ingen 1,98 % 1,00 %
uppgift

högst
2,15 %

0,90 %

0,60 %

högst
0,60 %

högst
0,60 %

Franklin Emerging
Market Corporate
Debt Fund

1,40 %

1,30 % 1,40 %

Ingen 1,98 % 1,00 %
uppgift

1,90 %

0,90 %

0,60 %

Franklin Emerging
Market Sovereign Debt
Hard Currency Fund

Ingen
uppgift

Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen
uppgift uppgift uppgift uppgift uppgift

Ingen
uppgift

0,90 %

0,40 %

högst
0,40 %

högst
0,40 %

Franklin Emerging
Markets Debt
Opportunities Hard
Currency Fund

1,40 %

1,30 % 1,40 %

Ingen 1,98 % 1,00 %
uppgift

1,90 %

0,90 %

0,60 %

högst
0,60 %

högst
0,60 %

Franklin Euro
Government Bond Fund

0,55 %

0,75 % 0,85 %

Ingen 1,43 % 0,45 %
uppgift

1,10 %

0,35 %

0,30 %

högst
0,30 %

högst
0,30 %

Franklin Euro High
Yield Fund

1,20 %

1,20 % 1,30 % 1,55 % 1,88 % 0,90 %

1,80 %

0,80 %

0,60 %

högst
0,60 %

högst
0,60 %

Franklin Euro Short
Duration Bond Fund

0,50 %

0,70 % 0,80 %

Ingen 1,38 % 0,40 %
uppgift

1,05 %

0,30 %

0,25 %

högst
0,25 %

högst
0,25 %

Franklin European
Corporate Bond Fund

0,75 %

0,85 % 0,95 %

Ingen 1,53 % 0,55 %
uppgift

1,45 %

0,35 %

0,40 %

högst
0,40 %

högst
0,40 %

Franklin European
Social Leaders
Bond Fund

0,55 %

Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen
uppgift uppgift uppgift uppgift uppgift

1,10 %

Ingen
uppgift

0,30 %

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Franklin European Total
Return Fund

0,70 %

0,80 % 0,90 %

Ingen 1,48 % 0,50 %
uppgift

1,40 %

0,40 %

0,35 %

högst
0,35 %

högst
0,35 %

Franklin Flexible Alpha
Bond Fund

1,15 %

1,15 % 1,25 %

Ingen 1,83 % 0,85 %
uppgift

1,75 %

0,75 %

0,35 %

högst
0,35 %

högst
0,35 %

Franklin Gulf Wealth
Bond Fund

1,05 %

1,15 % 1,25 % 1,50 % 1,83 % 0,85 %

1,75 %

0,75 %

0,55 %

högst
0,55 %

högst
0,55 %

Franklin Genomic
Advancements Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 %

Ingen 2,08 % 1,10 % högst 2,25 1,00 %
uppgift
%

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Franklin Global
Aggregate Bond Fund

0,95 %

1,05 % 1,15 %

Ingen 1,73 % 0,75 %
uppgift

1,65 %

0,65 %

0,40 %

högst
0,40 %

högst
0,40 %

Franklin Global
Convertible
Securities Fund

1,25 %

1,15 % 1,25 %

Ingen 1,83 % 0,85 %
uppgift

2,00 %

0,75 %

0,60 %

högst
0,60 %

högst
0,60 %

Franklin Global
Corporate Investment
Grade Bond Fund

0,95 %

1,05 % 1,15 %

Ingen 1,73 % 0,75 %
uppgift

1,65 %

0,65 %

0,40 %

högst
0,40 %

högst
0,40 %

Franklin Global
Fundamental
Strategies Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 %

Ingen 2,08 % 1,10 %
uppgift

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Franklin Global Green
Bond Fund

0,70 %

Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen
uppgift uppgift uppgift uppgift uppgift

1,40 %

Ingen
uppgift

0,35 %

högst
0,35 %

Ingen
uppgift

Franklin Global
Growth Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 %

Ingen 2,08 % 1,10 %
uppgift

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Franklin Global
Income Fund

1,35 %

1,25 % 1,35 %

Ingen 1,93 % 0,95 %
uppgift

1,85 %

0,85 %

0,60 %

högst
0,60 %

högst
0,60 %

Franklin Global
Managed Income Fund

1,35 %

1,25 % 1,35 %

Ingen 1,93 % 0,95 %
uppgift

1,85 %

0,85 %

0,60 %

högst
0,60 %

högst
0,60 %

Franklin Global
Multi-Asset
Income Fund

1,35 %

1,25 % 1,35 %

Ingen 1,93 % 0,95 %
uppgift

1,85 %

0,85 %

0,60 %

högst
0,60 %

högst
0,60 %

Franklin Global
Real Estate Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 %

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Franklin Gold and
Precious Metals Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 %

Ingen 2,08 % 1,10 %
uppgift

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Franklin High Yield Fund

1,20 %

1,20 % 1,30 % 1,55 % 1,88 % 0,90 %

1,80 %

0,80 %

0,60 %

högst
0,60 %

högst
0,60 %
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Fondnamn
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A, F
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B
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C
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G

Klass
N

Klass Klasserna
Z
I och W

Klass
S

Klasserna
J och EB

Franklin Income Fund

1,35 %

1,25 % 1,35 % 1,60 % 1,93 % 0,95 %

1,85 %

0,85 %

0,60 %

högst
0,60 %

högst
0,60 %

Franklin India Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 %

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Franklin Innovation
Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 %

Ingen 2,08 % 1,10 %
uppgift

högst
2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Franklin Intelligent
Machines Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 %

Ingen 2,08 % 1,10 %
uppgift

högst
2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Franklin Japan Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 %

Ingen 2,08 % 1,10 %
uppgift

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Franklin K2 Alternative
Strategies Fund

2,55 %* 2,45 %* 2,55 %* Ingen 3,13 %* 2,15 %* 3,30 %* 2,05 %* 1,75 %*
uppgift

högst
1,70 %

högst
1,75 %

Franklin MENA Fund

2,00 %

1,90 % 2,00 % 2,25 % 2,58 % 1,60 %

2,50 %

1,50 %

1,05 %

högst
1,05 %

högst
1,05 %

Franklin Mutual
European Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 %

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Franklin Mutual Global
Discovery Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 %

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Franklin Mutual U.S.
Value Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 %

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Franklin Natural
Resources Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 %

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Franklin NextStep
Balanced Growth Fund

1,25 %

1,25 % 1,35 %

Ingen 1,93 % 0,95 %
uppgift

2,05 %

0,85 %

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Franklin NextStep
Conservative Fund

1,10 %

1,20 % 1,30 %

Ingen 1,88 % 0,90 %
uppgift

2,00 %

0,80 %

0,60 %

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Franklin NextStep
Dynamic Growth Fund

1,35 %

1,25 % 1,35 %

Ingen 1,93 % 0,95 %
uppgift

2,10 %

0,85 %

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Franklin NextStep
Growth Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 %

Ingen 2,08 % 1,10 %
uppgift

2,25 %

1,00 %

0,70 %

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Franklin NextStep
Moderate Fund

1,35 %

1,35 % 1,45 %

Ingen 2,03 % 1,05 %
uppgift

2,15 %

0,95 %

0,65 %

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Franklin NextStep
Stable Growth Fund

1,10 %

1,20 % 1,30 %

Ingen 1,88 % 0,90 %
uppgift

2,00 %

0,80 %

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Franklin Systematic
Style Premia Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 %

Ingen 2,08 % 1,10 % högst 2,25 1,00 %
uppgift
%

0,75 %

högst
0,75 %

högst
0,75 %

Franklin Strategic
Income Fund

1,25 %

1,15 % 1,25 % 1,50 % 1,83 % 0,85 %

1,75 %

0,75 %

0,55 %

högst
0,55 %

högst
0,55 %

Franklin
Technology Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 %

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Franklin UK Equity
Income Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 %

Ingen 2,08 % 1,10 %
uppgift

2,25 %

1,00 %

0,45 %

högst
0,45 %

högst
0,45 %

Franklin U.S. Dollar
Short-Term Money
Market Fund

0,40 %

0,70 % 0,80 % 0,40 % 1,38 % 0,40 %

1,30 %

0,30 %

0,20 %

högst
0,20 %

högst
0,20 %

Franklin U.S.
Government Fund

0,95 %

1,05 % 1,15 % 1,15 % 1,73 % 0,75 %

1,65 %

0,65 %

0,40 %

högst
0,40 %

högst
0,40 %

Franklin U.S.
Low Duration Fund

0,95 %

1,05 % 1,15 % 1,15 % 1,73 % 0,75 %

1,65 %

0,65 %

0,40 %

högst
0,40 %

högst
0,40 %

Franklin U.S.
Opportunities Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 %

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,60 %

högst
0,70 %

Templeton All China
Equity Fund

1,65 %

1,55 % 1,65 %

Ingen 2,23 % 1,25 %
uppgift

2,15 %

1,15 %

1,00 %

högst
1,00 %

högst
1,00 %

Templeton Asia Equity
Total Return Fund

1,60 %

1,50 % 1,60 %

Ingen 2,18 % 1,20 %
uppgift

2,10 %

1,10 %

0,80 %

högst
0,80 %

högst
0,80 %

Templeton Asian
Bond Fund

1,05 %

1,15 % 1,25 % 1,50 % 1,83 % 0,85 %

1,75 %

0,75 %

0,55 %

högst
0,55 %

högst
0,55 %

Templeton Asian
Growth Fund

1,85 %

1,75 % 1,85 % 2,10 % 2,43 % 1,45 %

2,35 %

1,35 %

0,90 %

högst
0,90 %

högst
0,90 %
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B
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C

Klass
G

Klass
N

Klass Klasserna
Z
I och W

Klass
S

Klasserna
J och EB

Templeton
Asian Smaller
Companies Fund

1,85 %

1,75 % 1,85 % 2,10 % 2,43 % 1,45 %

2,35 %

1,35 %

0,90 %

högst
0,90 %

högst
0,90 %

Templeton BRIC Fund

2,10 %

2,00 % 2,10 % 2,35 % 2,68 % 1,70 %

2,60 %

1,60 %

1,10 %

högst
1,10 %

högst
1,10 %

Templeton China
A-Shares Fund

1,65 %

1,55 % 1,65 %

Ingen 2,23 % 1,25 %
uppgift

2,15 %

1,15 %

högst
1,00 %

högst
1,00 %

högst
1,00 %

Templeton China Fund

2,10 %

2,00 % 2,10 % 2,35 % 2,68 % 1,70 %

2,60 %

1,60 %

1,10 %

högst
1,10 %

högst
1,10 %

Templeton Eastern
Europe Fund

2,10 %

2,00 % 2,10 % 2,35 % 2,68 % 1,70 %

2,60 %

1,60 %

1,10 %

högst
1,10 %

högst
1,10 %

Templeton Emerging
Markets Bond Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 %

2,00 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Templeton Emerging
Markets Dynamic
Income Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 %

2,00 %

1,00 %

0,75 %

högst
0,75 %

högst
0,75 %

Templeton Emerging
Markets Fund

1,65 %

1,55 % 1,65 % 1,90 % 2,23 % 1,25 %

2,15 %

1,15 %

1,00 %

högst
1,00 %

högst
1,00 %

Templeton Emerging
Markets Local Currency
Bond Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 %

Ingen 2,08 % 1,10 %
uppgift

2,00 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Templeton Emerging
Markets Smaller
Companies Fund

2,10 %

2,00 % 2,10 %

Ingen 2,68 % 1,70 %
uppgift

2,60 %

1,60 %

1,10 %

högst
1,10 %

högst
1,10 %

Templeton Emerging
Markets Sustainability
Fund

1,55 %

1,45 % 1,55 %

Ingen 2,13 % 1,15 %
uppgift

2,05 %

1,05 %

0,85 %

högst
0,85 %

högst
0,85 %

Templeton
Euroland Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 %

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Templeton European
Dividend Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 %

Ingen 2,08 % 1,10 %
uppgift

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Templeton European
Opportunities Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 %

Ingen 2,08 % 1,10 %
uppgift

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Templeton European
Small-Mid Cap Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 %

Ingen 2,08 % 1,10 %
uppgift

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Templeton Frontier
Markets Fund

2,10 %

2,00 % 2,10 %

Ingen 2,68 % 1,70 %
uppgift

2,60 %

1,60 %

1,10 %

högst
1,10 %

högst
1,10 %

Templeton Global
Balanced Fund

1,30 %

1,20 % 1,30 % 1,55 % 1,88 % 0,90 %

1,80 %

0,80 %

0,60 %

högst
0,60 %

högst 0,60
%

Templeton Global
Bond (Euro) Fund

1,05 %

1,15 % 1,25 %

Ingen 1,83 % 0,85 %
uppgift

1,75 %

0,75 %

0,55 %

högst
0,55 %

högst
0,55 %

Templeton Global
Bond Fund

1,05 %

1,15 % 1,25 % 1,50 % 1,83 % 0,85 %

1,75 %

0,75 %

0,55 %

högst
0,55 %

högst
0,55 %

Templeton Global
Climate Change Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 %

Ingen 2,08 % 1,10 %
uppgift

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Templeton Global
Equity Income Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 %

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Templeton Global Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 %

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Templeton Global
High Yield Fund

1,35 %

1,25 % 1,35 %

Ingen 1,93 % 0,95 %
uppgift

1,85 %

0,85 %

0,60 %

högst
0,60 %

högst
0,60 %

Templeton Global
Income Fund

1,35 %

1,25 % 1,35 % 1,60 % 1,93 % 0,95 %

1,85 %

0,85 %

0,60 %

högst
0,60 %

högst
0,60 %

Templeton
Global Smaller
Companies Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 %

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Templeton Global
Total Return Fund

1,05 %

1,15 % 1,25 % 1,50 % 1,83 % 0,85 %

1,75 %

0,75 %

0,55 %

högst
0,55 %

högst
0,55 %

Templeton Global
TotalReturn II Fund

1,05 %

1,15 % 1,25 %

1,75 %

0,75 %

0,55 %

högst
0,55 %

högst
0,55 %
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Ingen 1,83 % 0,85 %
uppgift
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A, F

Klass
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AX
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B
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C

Klass
G

Klass
N

Klass Klasserna
Z
I och W

Klass
S

Klasserna
J och EB

Templeton Growth
(Euro) Fund

1,50 %

1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 %

2,25 %

1,00 %

0,70 %

högst
0,70 %

högst
0,70 %

Templeton Latin
America Fund

1,90 %

1,80 % 1,90 % 2,15 % 2,48 % 1,50 %

2,40 %

1,40 %

1,00 %

högst
1,00 %

högst
1,00 %

* Följande årliga förvaltningsavgift gäller för PF-andelar som anges nedan:
Fondnamn

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Klass A PF

Klasserna I PF
och W PF

Klass S PF

Klass W PF

1,80 %

1,20 %

högst 1,20 %

1,20 %

3. SERVICEAVGIFTER
Klass B-andelar
En serviceavgift på 1,06 procent per år tas ut på det genomsnittliga substansvärdet på klass B-andelar.
Klass F- och klass G-andelar
En serviceavgift på 1,00 procent per år tas ut på det genomsnittliga substansvärdet på klass F- och klass G-andelar.
4. RESULTATRELATERADE AVGIFTER
Följande resultatrelaterade avgifter gäller för de PF-andelar som anges nedan:
Fondnamn

Franklin K2 Alternative Strategies
Fund

Valuta för andel*

Resultatrelaterad
avgift

EUR

15 %

Euro Short-Term Rate (ESTR)

CHF

15 %

Swiss Average Rate Overnight (SARON)

USD

15 %

Secured Overnight Financing
Rate (SOFR)

GBP

15 %

Sterling Overnight Index
Average (SONIA)

JPY

15 %

Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)

Jämförelsenorm*

* I relation till en säkrad andelsklass ska den rådande jämförelsenormen som används för beräkningar av resultatrelaterade
avgifter vara den representativa jämförelsenormen för valutan mot vilken den säkrade andelsklassen ska säkras.
5. FÖRVALTNINGSBOLAG OCH FÖRVARINGSAVGIFT
Förvaltningsbolagsavgift: utöver den årliga förvaltningsavgiften som anges i punkt 2 i denna bilaga E, erhåller
förvaltningsbolaget som registrator och överföringsombud, bolagsföreträdare, hemlandsombud och administrativt ombud åt
Bolaget, upp till 0,20 procent av berörd andelsklass substansvärde, ett ytterligare belopp (som består av en fast och rörlig del)
per investerarinnehav på berörd klassnivå över en period på ett (1) år och ett fast belopp per år för att täcka delar av dess
organisatoriska kostnader. Mer information om detta finns i avsnittet ”Ersättning till förvaltningsbolaget”.
Förvaringsavgift: från 0,01 procent till 0,14 procent av substansvärden för tillgångar i olika fonder, med eventuella högre årliga
avgifter för vissa fonder, så som vidare beskrivet i avsnittet ”Andra avgifter och kostnader för Bolaget”.
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Bilaga F
Information om jämförelseindex
Andelsägare bör notera att dessa jämförelseindex23 kan förändras med tiden och att prospektet kommer uppdateras därefter.
Den nuvarande listan med jämförelseindex som gäller för fonden finns på webbplatsen: www.franklintempleton.lu.
För fonder som använder ”Value-at-Risk-metoden” uttryckt i relativa termer (relativ VaR) för att beräkna sin globala exponering,
används jämförelseindexen som grund för beräkning av relativ VaR. Dessa fonder är aktivt förvaltade och är inte skyldiga
att inneha några av de värdepapper som ingår i jämförelseindexet och kan investera upp till 100 % av sina nettotillgångar
utanför jämförelseindexen.
– Franklin Diversified Balanced Fund
Jämförelseindex: Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) 3-Month Index
Indexanvändning och likhet: Fonden är aktivt förvaltad. Jämförelseindexet har valts ut eftersom fondens avkastningsmål
är att ge högre avkastning än jämförelseindexet. Även om investeringsförvaltaren hänvisar till jämförelseindexet
i resultatmätningssyften, är fonden inte tvungen att inneha något av de värdepapper som ingår i jämförelseindexet och kan
investera upp till 100 procent av nettotillgångarna i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet.
– Franklin Diversified Conservative Fund
Jämförelseindex: Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) 3-Month Index
Indexanvändning och likhet: Fonden är aktivt förvaltad. Jämförelseindexet har valts ut eftersom fondens avkastningsmål
är att ge högre avkastning än jämförelseindexet. Även om investeringsförvaltaren hänvisar till jämförelseindexet
i resultatmätningssyften, är fonden inte tvungen att inneha något av de värdepapper som ingår i jämförelseindexet och kan
investera upp till 100 procent av nettotillgångarna i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet.
– Franklin Diversified Dynamic Fund
Jämförelseindex: Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) 3-Month Index
Indexanvändning och likhet: Fonden är aktivt förvaltad. Jämförelseindexet har valts ut eftersom fondens avkastningsmål
är att ge högre avkastning än jämförelseindexet. Även om investeringsförvaltaren hänvisar till jämförelseindexet
i resultatmätningssyften, är fonden inte tvungen att inneha något av de värdepapper som ingår i jämförelseindexet och kan
investera upp till 100 procent av nettotillgångarna i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet.
– Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund
Jämförelseindex: J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Index
Indexanvändning och likhet: Fonden är aktivt förvaltad och jämförelseindexet används som ett urvalsområde för investeringar.
Även om investeringsförvaltaren är begränsad av jämförelseindexet i portföljpositionerings-/sammansättningssyften, är fonden
inte tvungen att inneha något av de värdepapper som ingår i jämförelseindexet och kan investera upp till 20 procent av
nettotillgångarna i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet. Investeringsförvaltaren har fritt förfogande att avvika från
jämförelseindexets viktningar.
– Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Jämförelseindex: FTSE 3-Month US Treasury Bill Index
Indexanvändning och likhet: Fonden är aktivt förvaltad. Jämförelseindexet har valts ut eftersom fondens avkastningsmål
är att ge högre avkastning än jämförelseindexet. Även om investeringsförvaltaren hänvisar till jämförelseindexet
i resultatmätningssyften, är fonden inte tvungen att inneha något av de värdepapper som ingår i jämförelseindexet och kan
investera upp till 100 procent av nettotillgångarna i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet.
– Franklin Global Managed Income Fund
Jämförelseindex:
• MSCI All Country World Index (används i volatilitetsmätningssyften)
• 50 % MSCI ACWI High Dividend Yield (EUR) + 25 % Bloomberg Global Aggregate (säkrat till EUR) + 25 % ICE BofA
Global Corporate & High Yield Index (säkrat till EUR) (används i jämförelsesyften)
Indexanvändning och likhet: Fonden är aktivt förvaltad. Jämförelseindex som endast används i volatilitetsmätningssyften och
som en referens för investerare för att jämföra mot fondens resultat. Fonden är inte skyldig att inneha några av de värdepapper
som ingår i jämförelseindexen och kan investera upp till 100 % av sina nettotillgångar utanför dessa jämförelseindex.

Det finns närmare information om jämförelseindexen i denna bilaga (t.ex. beräkningsmetod för nettoavkastning mot bruttoavkastning) i Bolagets faktablad
och marknadsföringsdokument och på webbplatsen: http://www.franklintempleton.lu.
23
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– Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Jämförelseindex:
• MSCI All Country World Index (används i volatilitetsmätningssyften)
• 50 % Bloomberg Multiverse (säkrat till EUR) + 50 % MSCI All Country World Index (används i jämförelsesyften)
Indexanvändning och likhet: Fonden är aktivt förvaltad. Jämförelseindex som endast används i volatilitetsmätningssyften och
som en referens för investerare för att jämföra mot fondens resultat. Fonden är inte skyldig att inneha några av de värdepapper
som ingår i jämförelseindexen och kan investera upp till 100 % av sina nettotillgångar utanför dessa jämförelseindex.
– Franklin Global Real Estate Fund:
Jämförelseindex: FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Indexanvändning och likhet: Fonden är aktivt förvaltad. Även om fonden inte avser att följa jämförelseindexets resultat,
används det i resultatjämförelsesyften. Med tanke på det begränsade investeringsområdet inom fastighetssektorn, är det
sannolikt att de flesta av fondens tillgångar ingår i jämförelseindexet. Även om investeringsförvaltaren inte är begränsad inom
ramen för den aktiva fondförvaltningen och har full frihet att investera i företag som inte ingår i jämförelseindexet, kan fondens
resultat då och då ligga mycket nära det.
– Franklin K2 Alternative Strategies Fund:
Jämförelseindex:
• Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (används för beräkning av resultatrelaterad avgift)
• Euro Short-Term Rate (ESTR) (används för beräkning av resultatrelaterad avgift)
• Swiss Average Rate Overnight (SARON) (används för beräkning av resultatrelaterad avgift)
• Sterling Overnight Index Average (SONIA) (används för beräkning av resultatrelaterad avgift)
• Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) (används för beräkning av resultatrelaterad avgift)
• HFRX Global Hedge Fund Index (används i resultatjämförelsesyften)
• ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (används i resultatjämförelsesyften)
Indexanvändning och likhet: Fonden är aktivt förvaltad. Dessa jämförelseindex används varken som en begränsning för hur
fondens portfölj ska sammansättas eller som ett mål som fondens resultat ska överträffa. Fonden är inte skyldig att inneha
några av de värdepapper som ingår i jämförelseindexen och kan investera upp till 100 % av sina nettotillgångar utanför
dessa jämförelseindex.
– Franklin UK Equity Income Fund
Jämförelseindex: FTSE All-Share Index
Indexanvändning och likhet: Fonden är aktivt förvaltad. Jämförelseindexet har valts ut eftersom fondens avkastningsmål är att
ge högre avkastning än jämförelseindexet. Även om många av fondens värdepapper sannolikt kommer finnas i jämförelseindexet
har investeringsförvaltaren bred befogenhet att avvika, även väsentligt, från dess värdepapper och viktningar.
– Templeton Asian Smaller Companies Fund
Jämförelseindex: MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index
Indexanvändning och likhet: Fonden är aktivt förvaltad. Fonden använder ett jämförelseindex för att definiera småbolag
som intervallet för godtagbar marknadsvärdesgräns vid första köp samt som en referens för investerare att jämföra fondens
utveckling mot. Fonden är inte skyldig att inneha några av de värdepapper som ingår i jämförelseindexet och kan investera
upp till 100 % av sina nettotillgångar utanför detta jämförelseindex.
– Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Jämförelseindex: MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Index)
Indexanvändning och likhet: Fonden är aktivt förvaltad. Fonden använder ett jämförelseindex för att definiera småbolag
som intervallet för godtagbar marknadsvärdesgräns vid första köp samt som en referens för investerare att jämföra fondens
utveckling mot. Fonden är inte skyldig att inneha några av de värdepapper som ingår i jämförelseindexet och kan investera
upp till 100 % av sina nettotillgångar utanför detta jämförelseindex.
– Templeton Global Climate Change Fund
Jämförelseindex:
• MSCI All Country World index (används för resultatjämförelser – används varken som en begränsning för hur fondens
portfölj ska sammansättas eller som ett mål som fondens resultat ska överträffa).
• MSCI ACWI Climate Change Index (används för att mäta fondens mål om hållbara investeringar)
Indexanvändning och likhet: Fonden är aktivt förvaltad. Fonden är inte skyldig att inneha några av de värdepapper som
ingår i jämförelseindexen och kan väsentligt avvika från dessa jämförelseindex.
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– Templeton Global Smaller Companies Fund
Jämförelseindex: MSCI All Country World Small Cap Index
Indexanvändning och likhet: Fonden är aktivt förvaltad. Fonden använder ett jämförelseindex för att definiera småbolag
som intervallet för godtagbar marknadsvärdesgräns vid första köp samt som en referens för investerare att jämföra fondens
utveckling mot. Fonden är inte skyldig att inneha några av de värdepapper som ingår i jämförelseindexet och kan investera
upp till 100 % av sina nettotillgångar utanför detta jämförelseindex.
Med undantag för fonderna angivna ovan, används alla de jämförelseindex som uppges nedan som en referens för investerare
för jämförelse med fondens utveckling och dessa jämförelseindex används varken som en begränsning för hur fondens
portfölj ska sammansättas eller som ett mål som fondens resultat ska överträffa. Franklin Global Fundamental Strategies Fund
förvaltas inte med hänvisning till ett jämförelseindex. Alla fonder är aktivt förvaltade:
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–

Franklin Biotechnology Discovery Fund: NASDAQ Biotechnology Index

–

Franklin Disruptive Commerce Fund: MSCI All Country World Index

–

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund: ICE BofA Emerging Market Corporate Plus (USD Hedged) Index

–

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund: JP Morgan EMBI Global Diversified B-/B3 and
Higher Index

–

Franklin Euro Government Bond Fund: Bloomberg Euro Government Bond Index.

–

Franklin Euro High Yield Fund: ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

–

Franklin Euro Short Duration Bond Fund: Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index.

–

Franklin European Corporate Bond Fund: Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index

–

Franklin European Social Leaders Bond Fund: iBoxx EUR Social Bonds Investment Grade (10 % Issuer Cap)

–

Franklin European Total Return Fund: Bloomberg Euro Aggregate Index.

–

Franklin Gulf Wealth Bond Fund: FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index

–

Franklin Genomic Advancements Fund: MSCI All Country World Index

–

Franklin Global Aggregate Bond Fund: Bloomberg Global Aggregate Index

–

Franklin Global Convertible Securities Fund: Refinitiv Global Focus Convertible Index

–

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund: Bloomberg Global Aggregate Credit Index

–

Franklin Global Green Bond Fund: Bloomberg MSCI Global Green Bond Index

–

Franklin Global Growth Fund: MSCI World Index

–

Franklin Global Income Fund: Blandat 50 % MSCI ACWI High Dividend Yield + 20 % Bloomberg Global High Yield
Corporate + 30 % Bloomberg Global Aggregate Index

–

Franklin Gold and Precious Metals Fund: FTSE Gold Mines Index

–

Franklin High Yield Fund: ICE BofA US High Yield Constrained Index

–

Franklin Income Fund: Blandat 50 % MSCI USA High Dividend Yield Index + 25 % Bloomberg High Yield Very Liquid
Index + 25 % Bloomberg US Aggregate Index

–

Franklin India Fund: MSCI India Index

–

Franklin Innovation Fund: Russell 1000 Growth Index

–

Franklin Intelligent Machines Fund: MSCI All Country World Index

–

Franklin Japan Fund: Tokyo Stock Price Index (TOPIX)

–

Franklin MENA Fund: S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30 %

–

Franklin Mutual European Fund: MSCI Europe Value Index

–

Franklin Mutual Global Discovery Fund: MSCI World Value Index

–

Franklin Mutual U.S. Value Fund: Russell 1000 Value Index

–

Franklin Natural Resources Fund: S&P North American Natural Resources Sector Index

–

Franklin NextStep Balanced Growth Fund: Blandat 30 % Bloomberg Multiverse (säkrat till USD) + 30 % MSCI AC Asia
Pacific Ex-Japan + 30 % MSCI ACWI + 10 % JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index

–

Franklin NextStep Conservative Fund: Blandat 75 % Bloomberg Multiverse (säkrat till USD) + 25 % MSCI ACWI

–

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund: Blandat 40 % MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan + 35 % MSCI ACWI + 20 %
Bloomberg Multiverse (säkrat till USD) + 5 % JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index

–

Franklin NextStep Growth Fund: Blandat 75 % MSCI ACWI + 25 % Bloomberg Multiverse (säkrat till USD)
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–

Franklin NextStep Moderate Fund: Blandat 60 % MSCI ACWI + 40 % Bloomberg Multiverse (säkrat till USD)

–

Franklin NextStep Stable Growth Fund: Blandat 60 % Bloomberg Multiverse (säkrat till USD) + 15 % MSCI AC Asia
Pacific Ex-Japan + 15 % JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index + 10 % MSCI ACWI.

–

Franklin Strategic Income Fund: Bloomberg US Aggregate Index

–

Franklin Systematic Style Premia Fund: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index

–

Franklin Technology Fund: MSCI World Information Technology Index

–

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund: LIBID-USD-1-Month-Rate Index

–

Franklin U.S. Government Fund: Bloomberg US Government - Intermediate Index

–

Franklin U.S. Low Duration Fund: Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index

–

Franklin U.S. Opportunities Fund: Russell 3000 Growth Index anses vara fondens primära jämförelseindex då det
består av tillväxtvärdepapper som är i linje med investeringsförvaltarens fokus på tillväxtaktier. Resultatet för S&P 500
Index tillhandahålls eftersom det anses som representativt för den amerikanska aktiemarknaden.

–

Templeton All China Equity Fund: MSCI China All Shares 10/40 Index

–

Templeton Asia Equity Total Return Fund: MSCI AC Asia ex-Japan Index

–

Templeton Asian Bond Fund: JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index

–

Templeton Asian Growth Fund: MSCI All Country Asia ex-Japan 10/40 Index

–

Templeton BRIC Fund: MSCI BRIC Index

–

Templeton China A-Shares Fund: MSCI China A Onshore Index

–

Templeton China Fund: MSCI China 10/40 Index

–

Templeton Eastern Europe Fund: MSCI EM Europe Index

–

Templeton Emerging Markets Bond Fund: JP Morgan EMBI Global Index

–

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund: Blandat 50 % MSCI Emerging Markets + 50 % P Morgan GBI-EM
Global Diversified Index

–

Templeton Emerging Markets Fund: MSCI Emerging Markets Index

–

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

–

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund: MSCI Emerging Markets index.

–

Templeton Euroland Fund: MSCI EMU Index

–

Templeton European Dividend Fund: MSCI Europe Index

–

Templeton European Opportunities Fund: MSCI Europe Index

–

Templeton European Small-Mid Cap Fund: MSCI Europe Small-Mid Cap Index

–

Templeton Frontier Markets Fund: MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index

–

Templeton Global Balanced Fund: Anpassat 65 % MSCI ACWI + 35 % JP Morgan Global Government Bond Index

–

Templeton Global Bond (Euro) Fund: JP Morgan Global Government Bond (Hedged into EUR) Index.

–

Templeton Global Bond Fund: JP Morgan Global Government Bond Index.

–

Templeton Global Equity Income Fund: MSCI All Country World Index

–

Templeton Global Fund: MSCI All Country World Index

–

Templeton Global High Yield Fund: Anpassat 50 % JP Morgan Global High Yield + 50 % JP Morgan EMBI Global Index

–

Templeton Global Income Fund: Blandat 50 % MSCI All Country World Index + 50 % Bloomberg Multiverse Index

–

Templeton Global Total Return Fund: Bloomberg Multiverse Index

–

Templeton Global Total Return II Fund: Bloomberg Multiverse Index

–

Templeton Growth (Euro) Fund: MSCI All Country World Index

–

Templeton Latin America Fund: MSCI EM Latin America Index
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