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UDBUD
af adskilte aktieklasser uden pariværdi i Franklin Templeton Investment Funds (“selskabet”), hvor hver især er knyttet til en af
følgende afdelinger (“fondene”) i selskabet, til den offentliggjorte salgskurs for aktierne i den pågældende 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 (tidligere benævnt
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 (tidligere benævnt 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
(tidligere benævnt 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
(tidligere benævnt Franklin European Dividend Fund)
Templeton European Opportunities Fund
(tidligere benævnt Franklin European Growth Fund)
Templeton European Small-Mid Cap Fund (tidligere
benævnt 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 (tidligere
benævnt 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

franklintempleton.lu

Franklin Templeton Investment Funds – Vigtige oplysninger
Hvis De har spørgsmål til prospektets indhold (“prospektet”),
bedes De kontakte Deres bank, børsmægler, advokat, revisor
eller anden finansiel rådgiver. Ingen må give yderligere
oplysninger end, hvad der indeholdes i prospektet eller i de
dokumenter, der henvises til heri.

Selskabet
Selskabet er indregistreret i Luxembourg i henhold til
lovgivningen i Luxembourg som et société anonyme og
er klassificeret som et société d’investissement à capital
variable (“SICAV”).
Selskabet er opført på den officielle liste over institutter for
kollektiv investering i omsættelige værdipapirer i henhold
til kapitel I i Luxembourgs lov af 17. december 2010 med
senere ændringer om institutter for kollektiv investering
(“loven af 17. december 2010”). Selskabet er godkendt som
et institut for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer
(et “investeringsinstitut”), jf. Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 med senere ændringer.
Selskabet har udnævnt Franklin Templeton International
Services S.à r.l., société à responsabilité limitée med
hjemsted på adressen 8A, rue Albert Borschette L-1246
Luxembourg, Luxembourg som investeringsforvalter med
henblik på levering af investeringsforvaltning, administrationsog markedsføringstjenester til selskabet med mulighed for at
uddelegere dele af eller alle sådanne ydelser til tredjeparter.
Selskabet har opnået tilladelse til at markedsføre aktierne i
forskellige europæiske lande (ud over Luxembourg): Østrig,
Belgien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland,
Frankrig, Tyskland, Gibraltar, Grækenland, Ungarn, Irland,
Italien, Letland, Litauen, Holland, Polen, Portugal, Rumænien,
Slovakiet, Spanien, Sverige og Storbritannien. Registreringen
af aktier i selskabet i disse retsområder kræver ikke, at
en myndighed godkender eller afviser tilstrækkeligheden
eller nøjagtigheden af dette prospekt eller de porteføljer af
værdipapirer, selskabet ejer. Alle udsagn, der strider imod
dette, er uautoriserede og ulovlige.
Distributionen af dette prospekt og udbuddet af aktier kan i
visse retsområder være indskrænket. Personer, der ønsker
at ansøge om aktier, jf. dette prospekt, har til ansvar at søge
oplysninger om og overholde al gældende lovgivning og
alle gældende bestemmelser i de relevante retsområder.
Investorernes opmærksomhed henledes endvidere på, at
i visse retsområder, f.eks. Italien, kan distributører, lokale
betalingsagenter og korrespondentbanker opkræve faste
beløb i forbindelse med visse transaktioner. Potentielle
investorer i aktier bør gøre sig bekendt med de juridiske krav,
der gælder for sådanne ansøgninger, og med de gældende
skatter og afgifter i de lande, hvor de har statsborgerskab,
ophold eller bopæl.
Selskabet er en anerkendt kollektiv investeringsordning,
jf. § 264 af den britiske Financial Services Markets Act 2000.
Dette Prospekt vedrører fonde, som ikke er underlagt nogen
form for regulering eller godkendelse fra Dubai Financial
Services Authority (“DFSA”) og er ikke rettet mod “detailkunder”
som defineret af DFSA (undtagen offentlig distribution af
fonde gennem formidlere i overensstemmelse med gældende
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lovgivning). DFSA har intet ansvar for at gennemgå eller
verificere dette Prospekt eller andre dokumenter i forbindelse
med fondene. Det vil sige, at DFSA ikke har godkendt dette
Prospekt eller andre tilknyttede dokumenter eller taget skridt til
at verificere oplysningerne i dette Prospekt og kan ikke drages
til ansvar for det. Udbydelse af aktierne kan være underlagt
begrænsninger med hensyn til videresalg af dem. Fremtidige
købere bør selv udvise due diligence vedrørende aktierne og
rådføre sig med en autoriseret finansiel rådgiver, hvis de ikke
forstår indholdet af dette Prospekt.
Selskabet kan ansøge om registrering af aktierne i forskellige
andre juridiske retsområder i hele verden.
Selskabet har ingen erhvervsobligationer, lån, lånoptagelser
eller gældsbyrder i form af forpligtelser som veksler eller
acceptkredit, lejekøbsaftaler med forkøbsret, garantier eller
andre materielle eventualforpligtelser.
Selskabet er ikke registreret i USA i henhold til Investment
Company Act af 1940. Selskabets aktier er ikke registreret
i USA i henhold til Securities Act af 1933. De aktier, der
tilbydes i nærværende prospekt, må ikke tilbydes eller
sælges, hvad enten dette sker direkte eller indirekte, i USA
eller dets territorier eller besiddelser eller områder, der hører
under USA’s retsområde, eller til fordel for personer, der er
statsborgere eller bosiddende i USA, medmindre dette er
tilladt i henhold til en dispensation fra de registreringskrav,
der gælder i henhold til amerikansk lovgivning, relevant lov,
regel eller fortolkning. Personer, der bor (er hjemmehørende)
i USA eller andre amerikanske personer (som defineret fra
tid til anden i Regulation S i USA's Securities Act fra 1933)
(samlet “amerikanske personer”) er ikke berettiget til at købe
aktier i virksomheden. Det kræves, at potentielle investorer
erklærer, at de ikke er “amerikanske personer” og ikke
ansøger om aktierne på vegne af “en amerikansk person”.
En eventuel investors opgivelse af en adresse uden for USA
på investeringsansøgningen til selskabet, og hvis der ikke
foreligger skriftlig meddelelse om det modsatte til selskabet,
anses for at være en erklæring og garanti fra investoren
om, at vedkommende ikke er en amerikansk person, og at
investoren fortsat ikke vil være en amerikansk person, indtil og
medmindre selskabet på anden vis underrettes om en ændring
i investorens status som amerikansk person.
Begrebet “amerikansk person” betyder en person, der er en
amerikansk person, jf. betydningen af Regulation S i den
amerikanske Securities Act af 1933 eller som defineret af U.S.
Commodity Futures Trading Commission, da betydningen af
denne term til enhver tid kan ændres i kraft af lovgivningen,
regler, forordninger eller juridiske eller administrative
fortolkninger.
Selskabet er ikke registreret i nogen provinsmæssige eller
territoriale jurisdiktioner i Canada, og aktier i selskabet er
ikke godkendt til salg i nogen canadiske jurisdiktioner i
henhold til gældende værdipapirlovgivning. De aktier, der
udbydes herunder, må ikke tilbydes eller sælges direkte
eller indirekte i en provinsmæssig eller territorial jurisdiktion
i Canada eller til – eller til fordel for – indbyggere i Canada,
medmindre en sådan indbygger i Canada er og til enhver
tid under investeringen vil være en “tilladt klient”, som dette
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begreb er defineret i Canadas lovgivning om værdipapirer.
Det kan kræves, at potentielle investorer erklærer, at de ikke
er “canadiske indbyggere” og ikke ansøger om aktierne på
vegne af “en canadisk indbygger”. Hvis en investor bliver
canadisk indbygger efter at have købt aktier i selskabet, kan
investoren ikke købe yderligere aktier i selskabet.
Udsagn i dette prospekt er baseret på den lovgivning og
praksis, der aktuelt gælder i Luxembourg, og er underlagt
ændringer af sådan lovgivning og praksis.
Dette prospekt udgør ikke et tilbud til nogen eller en opfordring
til køb fra nogen i et retsområde, hvor et sådant tilbud eller
en sådan opfordring ikke er lovlig, eller hvor en person, der
fremsætter et sådant tilbud eller en sådan opfordring, ikke har
kompetence dertil.
Kursen på selskabets aktier og indtægterne af disse kan
falde såvel som stige, og en investor får eventuelt ikke det
investerede beløb tilbage. Investorernes opmærksomhed
henledes især på, at investering i selskabet, som dette er
defineret nedenfor, kan udløse specifikke risici, der beskrives
mere udførligt i afsnittet “Risikohensyn”.
Selskabets seneste reviderede årsregnskaber samt
ureviderede halvårsregnskaber, som kan rekvireres gratis
fra selskabets hjemsted og forvaltningsselskabet, udgør en
integreret del af prospektet.
Investorer, der ønsker at modtage yderligere oplysninger om
selskabet (herunder procedurerne i forbindelse med klager,
den strategi, der følges for at udøve stemmerettigheder i
selskabet, politikken for at afgive ordrer om at handle på
vegne af selskabet i forhold til andre virksomheder, politikken
om bedste effektuering samt ordningerne i forhold til gebyret,
provisionen eller ikke-monetære fordele i relation til selskabets
investeringsforvaltning og administration), eller som ønsker at
klage over selskabets drift, kan kontakte forvaltningsselskabets
kundeservice, 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
eller deres lokale servicekontor.
Selskabet og forvaltningsselskabet henleder investorernes
opmærksomhed på, at en investor kun kan udøve sine fulde
investorrettigheder – især hvad angår retten til at deltage
på generalforsamlinger – direkte i forhold til selskabet, hvis
investoren selv er registreret, og hvis investorens navn
fremgår af selskabets aktiebog.
Hvis en investor investerer i selskabet gennem en formidler, der
investerer i selskabet i eget navn, men på vegne af investoren,
kan investoren ikke altid udøve visse investorrettigheder
direkte i forhold til selskabet. Det anbefales, at investorer
søger råd om deres rettigheder. Forvaltningsselskabet, der
optræder som selskabets hoveddistributør, vil også organisere
og føre tilsyn med markedsføringen og distributionen af
aktierne. Hoveddistributøren kan antage underdistributører,
formidlere, mæglere og/eller professionelle investorer
(der kan være selskaber tilknyttet Franklin Templeton og
som kan modtage en del af de årlige forvaltningsgebyrer,
servicegebyrerne eller andre tilsvarende gebyrer).
Desuden besluttede forvaltningsselskabet, at når det er
krævet i henhold til de relevante juridiske, regulatoriske og/
eller skattemæssige forhold, der gælder for visse lande, hvor
selskabets aktier er eller vil blive tilbudt, kan ansvaret for at
organisere og føre tilsyn med markedsføringen og distributionen
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af aktierne eller distributionen af selve aktierne, der aktuelt
globalt ligger hos hoveddistributøren, allokeres til sådanne
virksomheder (der kan være tilknyttet Franklin Templeton), der
til enhver tid er direkte udnævnt af forvaltningsselskabet.
Underlagt bestemmelserne, der er indeholdt i aftalerne
med forvaltningsselskabet, kan sådanne parter antage
underdistributører, formidlere, mæglere, og/eller professionelle
investorer (der kan være selskaber tilknyttet Franklin Templeton).
Uanset ovenstående overvåger forvaltningsselskabet
underdistributørernes udnævnelser og formidleres, mægleres
og/eller professionelle investorers aktiviteter som en del af dets
aktivitet som hoveddistributør.
Distributører, underdistributører, formidlere og børsmæglere/
forhandlere, som er involveret i markedsføring og distribution
af aktierne, skal overholde og håndhæve alle vilkårene i
dette prospekt, herunder, hvor dette er relevant, vilkårene
for eventuelle obligatoriske bestemmelser i luxembourgsk
lovgivning og bestemmelser, som relaterer til distribution
af aktierne. De skal også overholde vilkårene i alle love og
bestemmelser, der gælder for dem, i det land, hvor de udfører
deres aktiviteter, herunder særligt eventuelle relevante krav
til at kunne identificere og have kendskab til deres klienter.
De må ikke handle på nogen måde, som kan være til skade
eller bebyrdende for selskabet og/eller forvaltningsselskabet,
særligt ved at underlægge selskabet eller forvaltningsselskabet
indberetning af lovgivningsmæssige, skattemæssige eller
andre indberetningsoplysninger, som disse ellers ikke ville
have været underlagt. De må ikke udgive sig for at være
repræsentanter for selskabet.
For at undgå enhver tvivl opkræves investorer, der køber
aktier eller investerer gennem sådanne andre parter (eller
gennem underdistributører, formidlere, mæglere og/eller
professionelle investorer, der er udnævnt af sådanne parter),
ikke yderligere gebyrer og omkostninger af selskabet eller
forvaltningsselskabet.
Når det finder anvendelse, skal alle henvisninger i
prospektet, der refererer til hoveddistributøren, derfor også
forstås som en henvisning til sådanne andre parter, som
forvaltningsselskabet har udnævnt.
Medlemmerne af selskabets bestyrelse, hvis navne er
anført i afsnittet “Administrative oplysninger”, er ansvarlige
for oplysningerne i dette prospekt. Bestyrelsen erklærer,
at oplysningerne i prospektet efter deres bedste viden og
overbevisning (hvor bestyrelsen har udvist al rimelig omhu
for at sikre, at dette er tilfældet) er korrekte og ikke behæftet
med mangler, der kan tænkes at ville forvanske det billede,
som prospektet skal give. Bestyrelsen accepterer det dermed
forbundne ansvar.

Bestyrelsens beføjelser
Bestyrelsen er ansvarlig for selskabets ledelse og
administration og har uddelegeret sin daglige forvaltning og
administration til forvaltningsselskabet i overensstemmelse
med vedtægterne og forvaltningsselskabets serviceaftale.
Bestyrelsen er ansvarlig for selskabets og fondenes generelle
investeringspolitik, målsætninger og forvaltning. Bestyrelsen
kan beslutte senere at oprette yderligere fonde med andre
investeringsmål under forudsætning af, at prospektet ændres
tilsvarende.
franklintempleton.lu

Bestyrelsen kan for en fond beslutte at udbyde eller udstede
enhver af de eksisterende aktieklasser, hvis vilkår og
betingelser er mere udførligt beskrevet i afsnittet “Aktieklasser”
og “Investeringsforvaltningshonorarer”, herunder aktieklasser
i andre valutaer, afdækkede aktieklasser samt aktieklasser
med anden udbyttepolitik. Investorerne underrettes om
udstedelse af sådanne aktier ved offentliggørelsen af
den indre værdi pr. aktie for den pågældende aktieklasse,
således som det er beskrevet i afsnittet “Offentliggørelse af
aktiekurser”.
Hvis aktiernes samlede værdi i en fond på noget tidspunkt
falder til under USD 50 mio. eller tilsvarende beløb i den
pågældende fonds valuta, eller hvis en ændring af den
økonomiske eller politiske situation, som vedrører den
berørte fond, ville berettige en sådan afvikling, eller hvis det
kræves for at varetage fondens investorers interesser, kan
bestyrelsen beslutte at indløse alle udestående aktier i en
sådan fond. Meddelelse om sådan indløsning sendes til de
registrerede investorer pr. post.
Den kurs, som aktierne indløses til, baseres på fondens indre
værdi pr. aktie, som denne er fastsat ved realiseringen af alle
aktiver, der kan henføres til fonden. Yderligere oplysninger
fremgår af appendiks D.
Bestyrelsen forbeholder sig retten til til enhver tid og uden
varsel at standse udstedelsen eller salget af aktier i henhold
til prospektet.

Hver fonds aktiver er udelukkende tilgængelige til at opfylde
investorernes og kreditorernes rettigheder, som måtte være
opstået i forbindelse med oprettelsen, driften eller afviklingen
af fonden. For så vidt angår forholdet mellem investorerne,
betragtes hver fond desuden som en adskilt enhed.
Fastsættelsen af aktiernes kurs i hver fond kan suspenderes
i en periode, hvor handlen på en relevant børs er væsentligt
begrænset, eller når der foreligger specifikke forhold,
der gør det praktisk umuligt at sælge eller værdiansætte
nogle af selskabets investeringer (se appendiks D). Der
kan ikke udstedes, indløses eller ombyttes aktier i en
suspensionsperiode. Meddelelse om suspension skal
offentliggøres, hvor dette er relevant, i sådanne aviser, som
bestyrelsen og/eller forvaltningsselskabet til enhver tid måtte
fastsætte.
Prospektets distribution i visse retsområder kan kræve, at
prospektet oversættes til de sprog, som tilsynsmyndighederne
specificerer i de pågældende retsområder. Hvis der skulle
opstå uoverensstemmelse mellem den oversatte og den
engelske version af prospektet, er den engelske version
gældende.
Prospektet skal holdes opdateret og skal være tilgængeligt
på hjemmesiden: www.franklintempleton.lu og kan findes
på Franklin Templetons distributørers hjemmeside samt
rekvireres gratis ved henvendelse til selskabets hjemsted og
forvaltningsselskabet.

Aktier, der udbydes eller er udstedt i de forskellige fonde,
klasser og valutaer, er beskrevet mere udførligt i afsnittet
“Aktieklasser”.
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Definitioner
“ABCP’er” Værdipapirer med sikkerhed i virksomhedscertifikater
“Administrationsselskab” J.P. Morgan Bank SE, Luxembourg
Branch (den juridiske efterfølger til J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.), som forvaltningsselskabet har uddelegeret
nogle af de administrative opgaver til i relation til selskabet

“Bond Connect” Er en gensidig markedsadgangsordning,
som giver udenlandske investorer mulighed for at handle
med obligationer, der købes og sælges på China Interbank
Bond Market (CIBM)
“CPF” Central Provident Fund

“Akkumulerende aktier” En aktie, der akkumulerer den
indtægt, som kan henføres for en aktie, således at dette
afspejles i aktiens øgede værdi

“CPF Board” Central Provident Fund Board, en lovbestemt
instans, der er registreret i Singapore og stiftet i henhold til
Central Provident Fund Act.

“Aktie” En aktie i en aktieklasse i selskabets kapital

“CPF-investor” En køber af aktier i selskabet med dennes
CPF-opsparing i henhold til de vilkår og betingelser, der
fremgår af Singapore-prospektet og de vilkår og betingelser,
der til enhver tid måtte være pålagt af CPF Board.

“Aktiebogfører og overførselsagent” Virtus Partners Fund
Services Luxembourg S.à.r.l, som forvaltningsselskabet, hvis
det godkendes af CSSF og med virkning fra 3. oktober 2022 eller
så snart det med rimelighed er praktisk muligt, vil uddelegere
Selskabets aktiebogføring og overførselsagentvirksomhed til
“Aktiefond” Aktiverne i en aktiefond er hovedsagelig eller
udelukkende investeret i eller eksponeret for egenkapitalinstrumenter, som er udstedt af virksomheder, der er noteret
og handles på børser (aktier). Aktiefonde kan enten investere
globalt (globale aktiefonde) eller fokusere på bestemte lande
(landespecifikke fonde), geografiske regioner (regionale
fonde) eller sektorer (sektorspecifikke fonde)
“Aktieklasse” En klasse af aktier med en bestemt gebyrstruktur, valutadenominering eller anden specifik egenskab
“Aktionær” En indehaver af aktier i selskabet
“Alternativ fond” Aktiverne i en alternativ fond er allokeret
på tværs af alternative strategier, der generelt omhandler
investeringer i ikke-traditionelle aktivklasser eller ikketraditionelle investeringsstrategier, herunder Long Short
Equity, Event Driven, Relative Value og Global Macro
“Alternative valutaklasser” En aktieklasse i en anden
valuta end fondens basisvaluta
“Årlig generalforsamling” Selskabets årlige generalforsamling for aktionærer
“Balanceret fond” En balanceret fond (også kaldet en blandet
fond eller en multi-asset-fond) investerer typisk i mere end en
type aktiver, f.eks. aktier eller gældsbeviser (inklusive, men
ikke begrænset til, obligationer). Den andel af en balanceret
fond, der investerer i hver aktivtype (aktivallokeringen) kan
for visse fonde være fastsat og for andre være fleksibel. Hvis
aktivallokeringen er fleksibel, justerer investeringsforvalteren
det investerede beløb i hver aktivtype afhængigt af dennes syn
på fremtidsudsigterne. Hvis investeringspolitikken tillader det,
kan en balanceret fond fra tid til anden blive eksponeret for kun
én type aktiver afhængigt af markedsmulighederne
“Bankdag” En dag, hvor bankerne i de(t) relevante retsområde(r) normalt holder åbent
“Beholdning” Aktier, der ejes i en enkelt aktieklasse i
investorens portefølje
“Bestyrelse” Medlemmerne af bestyrelsen
“Bestyrelse” Selskabets bestyrelse

franklintempleton.lu

“CSSF” Commission de Surveillance du Secteur Financier –
selskabets regulative myndighed og tilsynsmyndighed i
Luxembourg
“Dækkede obligationer” Dækkede obligationer er
gældsforpligtelser udstedt af kreditinstitutter og sikret
med en øremærket pulje af aktiver (“dækningspulje” eller
“dækningsaktiver”), som obligationsejerne har direkte
regresret til som privilegerede kreditorer. Obligationsejere
bevarer samtidig retten til et krav mod den udstedende enhed
eller en enhed, der er tilknyttet udstederen, som ordinære
kreditorer vedrørende eventuelle restbeløb, som ikke er fuldt
betalt med afviklingen af dækningsaktiverne, hvilket reelt
giver dem et dobbelt krav eller “dobbelt regres”.
“Databeskyttelsesrådgiver” En person, som forvaltningsselskabet har udpeget som databeskyttelsesrådgiver i
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer
i forbindelse med behandling af personoplysninger og om
fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af
direktiv 95/46/EF
“Depositar” J.P. Morgan Bank SE, Luxembourg Branch
(den juridiske efterfølger til J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.), en bank med base i Luxembourg), er udnævnt af
selskabet som selskabets depositar.
“Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer” Det af
FN oprettede organ, der skal komme med regelmæssige
videnskabelige vurderinger af klimaændringerne, deres
betydning og de potentielle fremtidige risici samt foreslå
tilpasnings- og afbødningsmuligheder.
“Direktiv om investeringsinstitutter” Betyder direktiv
2009/65/EF om koordinering af love, bestemmelser
og administrative bestemmelser vedrørende institutter
for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer
(INVESTERINGSINSTITUT) som ændret ved direktiv
91/2014/EU
“Distributører” En virksomhed eller person, der er behørigt
udpeget af hoveddistributøren eller selskabet til at distribuere
eller arrangere distributionen af aktier
“Dokument med central investorinformation” Et dokument
med central investorinformation, som dette fremgår af
betydningen i § 159 af loven af 17. december 2010

Franklin Templeton Investeringsfonde

7

“Eksponeringsmetode” En metode til at måle risiko eller “global eksponering”, hvor der tages højde for den markedsrisiko,
der er ved investeringerne i en fond i et investeringsinstitut,
herunder risikoen i forbindelse med eventuelle afledte finansielle instrumenter, der ejes, ved at konvertere de finansielle
derivater til tilsvarende positioner i de underliggende aktiver for
derivaterne (hvilket også kan kaldes “teoretisk eksponering”)
efter fradrags- og afdækningsordninger, hvor underliggende
værdipapirpositioners kursværdi kan modregnes med andre
eksponeringer, der knytter sig til samme underliggende positioner. Global eksponering ved hjælp af eksponeringsmetoden
udtrykkes som en absolut procentdel af de samlede nettoaktiver. I henhold til lovgivningen i Luxembourg må global eksponering, der relaterer sig udelukkende til afledte finansielle
instrumenter, ikke overstige 100 % af de samlede nettoaktiver,
og den samlede globale eksponering (herunder markedsrisiko
i forbindelse med fondens underliggende investeringer, der pr.
definition udgør 100 % af de samlede nettoaktiver) må ikke
overstige 200 % af de samlede nettoaktiver (eksklusive de
10 %, som et investeringsinstitut må låne på midlertidigt grundlag med henblik på kortsigtet likviditet)

“Forventet gearingsniveau” Fonde, der måler den globale
eksponering ud fra en VaR-metode (“Value-at-Risk”),
viser deres forventede gearingsniveau. Det forventede
gearingsniveau er ikke en lovmæssig begrænsning og skal
kun anvendes til indikative formål. Fondens gearingsniveau
kan til enhver tid være højere eller lavere end det forventede
niveau, så længe fonden stadig overholder sin risikoprofil og
den relative VaR-grænse. Årsrapporten angiver det faktiske
gearingsniveau i løbet af den sidste regnskabsperiode samt
yderligere forklaring af tallet. Gearingsniveauet er et mål
af den samlede brug af derivater, og der tages derfor ikke
højde for andre fysiske aktiver, der ejes direkte i de relevante
fondes portefølje. Det forventede gearingsniveau måles som
summen af nominelle beløb (se definitionen af summen af
nominelle beløb).

“ESTR” Euro Short-Term Rate

“Fysiske ihændehaveraktier” Aktier, der historisk set
blev udstedt uregistreret af selskabet. Adkomsten til disse
aktier tilhører indehaveren af det fysiske ihændehaverbevis.
Selskabet udsteder ikke længere fysiske ihændehaveraktier

“ETF” Exchange Traded Fund (børshandlet fond)
“EU” Den Europæiske Union
“Fastforrentet fond” Aktiverne i en fastforrentet fond er
hovedsageligt eller udelukkende investeret i eller eksponeret
for gældsbeviser (inklusive, men ikke begrænset til,
obligationer), der udbetaler en fast eller variabel rente, og
som kan udstedes af virksomheder, nationale eller lokale
regeringer og/eller internationale organisationer, der støttes
af flere regeringer (f.eks. Verdensbanken). Fastforrentede
fonde kan investere globalt eller fokusere på en geografisk
region eller et land og kan investere i obligationer, der er
udstedt af forskellige typer udstedere, eller de kan fokusere
på én udstedertype (f.eks. regeringer)
“FATCA” Foreign Account Tax Compliance Act
“FCM” “Futures Commission Merchant”, der er en person
eller organisation, der gør begge af følgende: 1) opfordrer
til eller accepterer tilbud om at købe eller sælge futureskontrakter, optioner på futures, valutakontrakter eller valutaswaps uden for børsen og 2) accepterer penge eller andre
aktiver fra kunder som modydelse for sådanne ordrer
“FFI” En udenlandsk finansiel institution (“foreign financial
institution”), som dette defineres i FATCA
“Fond” En bestemt pulje af aktiver og passiver inden for
selskabets rammer, hvor denne hovedsagelig kendetegnes af
en specifik investeringspolitik og et specifikt investeringsmål,
som løbende måtte blive fastsat
“Forordning om pengemarkedsforeninger” EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1131 af 14.
juni 2017 om pengemarkedsforeninger med til enhver tid
gældende ændringer og tillæg
“Forvaltningsselskab” Franklin Templeton International
Services S.à r.l. eller, i de tilfælde hvor det er relevant,
medlemmerne af forvaltningsselskabets forvalterbestyrelse
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“Franklin Templeton” FRI og dettes datterselskaber og
tilknyttede selskaber i hele verden
“FRI” Franklin Resources, Inc, One Franklin Parkway,
San Mateo, Californien, et holdingselskab for forskellige
datterselskaber, der samlet kaldes Franklin Templeton

“Global eksponering” Henviser til en måling af en risikoeksponering i et investeringsinstituts fond, hvor der tages
højde for markedsrisikoeksponeringen for de underliggende
investeringer samt den gradvise markedsrisikoeksponering
og den implicitte gearing, der er knyttet til afledte finansielle
instrumenter, hvis og hvor disse indgår i porteføljen. I henhold
til Luxembourgs lovgivning skal investeringsinstitutter måle
en sådan risikoeksponering enten ud fra en “eksponeringsmetode” eller en “VaR-metode” (“Value-at-Risk”) – se den
enkelte definition af disse termer
“Godkendt stat” Omfatter alle EU's medlemsstater, alle
OECD-medlemsstater og andre stater, som bestyrelsen
finder relevante
“Handelsdag” Enhver værdiansættelsesdag, der også er
en bankdag. Handelsdagsbegrænsningerne for et givent
retsområde kan rekvireres
“Hoveddistributør” Forvaltningsselskabet, der optræder
som selskabets hoveddistributør
“Hovedsagelig” Se definitionen af “primært” nedenfor
“Indre værdi pr. aktie” Værdien pr. aktie i en aktieklasse
fastsat i overensstemmelse med de relevante bestemmelser
under overskriften “Fastsættelse af aktiernes indre værdi”
eller, hvis relevant, under underafsnittet “Specifikke
bestemmelser vedrørende beregning af indre værdi pr. aktie
i fonde, der kvalificerer sig som pengemarkedsforeninger”,
som anført i bilag D
“Institut for kollektiv investering” eller “andet institut
for kollektiv investering” Et institut for kollektiv investering
inden for den betydning, der fremgår af Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2009/65/EF, art.1, §. (2), punkt a) og b), af
13. juli 2009 med senere ændringer

franklintempleton.lu

“Institutionel Investor” Som dette til enhver tid måtte være
defineret i retningslinjer eller anbefalinger fra den kompetente
finansielle tilsynsmyndighed i Luxembourg inden for den
betydning, der fremgår af § 174 af loven af 17. december
2010. Der henvises til afsnittet “Aktieklasser”, hvis De ønsker
at se listen over kvalificerede institutionelle investorer
“Investeringsfond(e)” Et investeringsinstitut eller et andet
institut for kollektiv investering, som fondene kan investere
i, som dette fremgår af investeringsrestriktionerne, der
beskrives i appendiks B
“Investeringsforvaltere” Virksomhederne, der er udpeget
af forvaltningsselskabet, og som yder daglig forvaltning,
hvad angår investeringen og geninvesteringen af fondenes
aktiver. Når forvaltningsselskabet ikke uddelegerer sine
Franklin Templeton Investment Funds investeringsforvaltningsfunktioner for én eller flere fonde, som det afspejles i
afsnittet “Fondsoplysninger, mål og investeringspolitikker”
for de(n) relevante fond(e), betragtes henvisninger til investeringsforvalteren som henvisninger til forvaltningsselskabet (navnlig hvad angår de gebyrer, der skal opkræves af
forvaltningsselskabet for ydelsen af de(n) relevante fond(e)s
investeringsforvaltningsfunktioner)
“Investeringsinstitut” Et institut for kollektiv investering i
omsættelige værdipapirer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 med senere ændringer
“Investor” En køber af aktier i selskabet, hvad enten dette
sker direkte eller gennem en proformastruktur
“Investorporteføljenummer” Personligt nummer, der
tildeles en investorportefølje efter accept af en ansøgning
“Investorportefølje” også kaldet ”portefølje” En portefølje
af beholdninger i de(n) registrerede investor(er)s navn
“ISIN-kode” International standardbetegnelse for værdipapirer, der identificerer en fond/aktieklasse
“Køb” Når “køb” eller “hvordan man køber aktier” omtales i
prospektet, refereres der normalt til tegning af aktier
“Kodeks for investeringsforeninger” En kodeks for
godkendelse og vedligeholdelse af registreringer inden- og
udenlandske fonde i Hongkong
“Korrespondentbank” En bank, der i hjemlandet handler
på vegne af en bank, der ligger i et andet land
“Kortsigtet variabel pengemarkedsforening” En pengemarkedsforening, der (i) investerer i pengemarkedsinstrumenter som nævnt i artikel 10 (1) i forordningen om pengemarkedsforeninger, (ii) er underlagt de porteføljeregler, som
er nævnt i artikel 24 i forordningen om pengemarkedsforeninger, og (iii) overholder de specifikke krav fastlagt i artikel 29,
30 og 33 (1) i forordningen om pengemarkedsforeninger
“Loven af 17. december 2010” Luxembourgs lov af
17. december 2010 med de til enhver tid senere ændringer
om institutter for kollektiv investering
“Mægler/forhandler” Finansiel formidler eller rådgiver
“Mark-to-market” Værdiansættelsen af positioner efter
lettilgængelige lukkekurser, der er erhvervet uafhængigt,
inklusive børskurser, skærmkurs eller tilbud fra flere
uafhængige velrenommerede mæglere
franklintempleton.lu

“Mark-to-Model” Enhver værdiansættelse, der benchmarkes,
ekstrapoleres eller beregnes ud fra et eller flere markedsinput
“Multi-Asset Fund” En Multi-Asset Fund investerer typisk
i flere forskellige aktivtyper, herunder, men ikke begrænset
til, aktier, gældsbeviser, kontanter, fast ejendom, råvarer
osv. Den andel af en Multi-Asset Fund, der investerer i hver
aktivtype (aktivallokeringen), kan for visse fonde være fastsat
og for andre være fleksibel. Hvis aktivallokeringen er fleksibel,
justerer investeringsforvalteren det investerede beløb i hver
aktivtype afhængigt af dennes syn på fremtidsudsigterne
“OECD” Organisationen for Økonomisk Samarbejde og
Udvikling
“Omnibus” En institution, der besidder aktier i en portefølje
eller beholdning for en række underliggende investorer
“Omvendte tilbagekøbsaftaler” Terminsforretninger, ved
hvis udløb modparten (sælgeren) har pligt til at tilbagekøbe
de solgte aktiver, og selskabet (køberen) har pligt til at
returnere de aktiver, der er købt ved transaktionerne
“Paris-klimaaftalen” Vigtig miljøaftale, der blev vedtaget af
næsten alle nationer i 2015, der skal arbejde med klimaændringer og disses negative indvirkninger. Aftalen sigter mod
en væsentlig reduktion af de globale drivhusgasemissioner
i et forsøg på at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur på godt under 2 °C over de førindustrielle
niveauer, mens man bestræber sig på at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C over de førindustrielle. niveauer
“Pengemarkedsfond” Enhver fond, der kvalificerer sig
som pengemarkedsforening i henhold til forordningen om
pengemarkedsforeninger
“Pengemarkedsinstrumenter” Instrumenter som defineret
i artikel 2(1) i UCITS-direktivet og som nævnt i artikel 3 i
Kommissionens direktiv 2007/16/EF
“Primært”, “fortrinsvis” eller “hovedsagelig” Når det
fremgår af en fonds investeringspolitik, at investeringer
“primært”, “fortrinsvis” eller “hovedsagelig” foretages i en
bestemt type værdipapirer eller i et bestemt land, en bestemt
region eller branche, betyder det generelt, at mindst to tredjedele af fondens samlede aktiver (eksklusive supplerende
likvide aktiver) skal investeres i sådanne værdipapirer, lande,
regioner eller brancher
“Proformainvestor” En institution, der køber og besidder
aktier i eget navn og på vegne af en investor
“QFI” Kvalificeret udenlandsk investor (inklusive kvalificerede, udenlandske institutionelle investorer (“QFII”) og
renminbi kvalificerede, udenlandske institutionelle investorer
(“RQFII”) , som finanstilsynet i Fastlandskina har godkendt til
at investere på værdipapirmarkedet i Fastlandskina
“Reguleret marked” Et marked som defineret i punkt 21) i
artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/
EF af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter
eller andet reguleret marked, der drives regelmæssigt og er
anerkendt og åbent for offentligheden i en kvalificeret stat
“Renteforskel” eller “IRC” Henviser til forskellen i
rentesatser mellem to lignende rentebærende valutaer
“Restløbetid” Den tid, der er tilbage (i dage), indtil et
værdipapirs eller et aktivs juridiske forfald
Franklin Templeton Investeringsfonde
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“RMB” Den officielle valuta i Fastlandskina – skal læses som
en henvisning til onshore-renminbi (CNY) og/eller offshorerenminbi (CNH) alt efter sammenhængen

aftaleprisen, og derefter svinde i takt med, at kursen på de
underliggende værdipapirer stiger yderligere, og kontrakten
bliver “deep in the money”.

“Salg” eller “at sælge” Når “salg” af aktier eller “hvordan
man sælger aktier” omtales i prospektet, refereres der
normalt til indløsning af aktier

“Taksonomiforordningen” Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og
om ændring af forordning (EU) 2019/2088, som løbende kan
ændres

“SARON” Swiss Average Rate Overnight
“Selskab” Franklin Templeton Investeringsfonde
“SFDR” Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser

“Tilbagekøbsaftaler” Terminsforretninger, ved hvis udløb
selskabet (sælgeren) har pligt til at tilbagekøbe de solgte
aktiver, og modparten (køberen) har pligt til at returnere de
aktiver, der er købt ved transaktionerne.

“SICAV” Société d'Investissement à Capital Variable

“TONAR” Tokyo Overnight Average Rate

“Skæringstidspunkter for handel” Det tidspunkt, hvor
en transaktionsordre senest skal modtages for at kunne
ekspederes til den aktuelle dags indre værdi, som dette er
beskrevet yderligere i prospektets appendiks A

“Tredjeland” medlemslande i Organisationen for Økonomisk
Samarbejde og Udvikling (“OECD”), der opfylder kreditkvalitetskriterierne i investeringspolitikken for de fonde, der kvalificerer sig
som pengemarkedsforeninger

“Slutseddel” Se underafsnittet “Slutseddel” i afsnittet med
generelle investoroplysninger

“Tredjepartsbetaling” Betalinger, der modtages fra eller
foretages af/til en part, der ikke er den registrerede investor

“SOFR” Secured Overnight Financing Rate

“Udloddende aktie” En aktie, der normalt udlodder
nettofinansindtægten, medmindre andet er angivet i den
relevante fondspolitik

“SONIA” Sterling Overnight Index Average
“Summen af nominelle beløb” Et mål for den gearing, der
er beregnet ved at tage summen af nominelle beløb for alle
afledte finansielle kontrakter, som fonden indgår, udtrykt som
en procentdel af fondens indre værdi. Den globale eksponering
for de underliggende investeringer (dvs. 100 % af den globale
eksponering, som de faktiske nettoaktiver repræsenterer)
indgår ikke i beregningen. Beregningen omfatter kun den
yderligere globale eksponering, der stammer fra de afledte
finansielle kontrakter, som der tages højde for med henblik på
beregning af summen af nominelle beløb.
Med denne metode:
- skelnes der ikke mellem afledte finansielle instrumenter, der
anvendes til investerings- eller afdækningsformål. Dermed
bidrager strategier, der har til formål at reducere risikoen, til
et øget gearingsniveau i fonden.
- tillades der ikke modregning i de afledte positioner. Dermed
kan afledte fornyelser (“roll-overs”) og strategier, der afhænger
af en kombination af lange og korte positioner, bidrage til
en større stigning i gearingen, mens de ikke øger eller kun
forårsager en moderat stigning i fondens generelle risiko.
- tages der ikke højde for afledte underliggende aktivers
volatilitet, og der skelnes ikke mellem kortfristede og
langfristede aktiver.
- s keles der ikke til delta for optionskontrakter, så der
foretages ingen justering af sandsynligheden for, at en
optionskontrakt udnyttes. Dermed vil en fond, der har
kontrakter på optioner med reduceret afkast (“out of the
money options”), fremstå som havende samme gearing
som en fond med sammenlignelige tal for summen af
nominelle beløb, hvor optionskontrakterne er “in the money”
og sandsynligvis vil blive udnyttet, selvom den potentielle
gearingseffekt på “out of the money”-optioner har tendens til
at stige, når kursen på det underliggende aktiv nærmer sig
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“Udskudt salgsgebyr” eller “CDSC” (Udskudt salgsgebyr)
Et gebyr, der pålægges, når aktier sælges – typisk i løbet af
de første par års besiddelse.
“USA” USA
“Vægtet gennemsnitlig levetid” Det gennemsnitlige
tidsrum til juridisk forfald af alle pengemarkedsforeningens
underliggende aktiver, der afspejler hvert aktivs relative
beholdninger
“Vægtet gennemsnitlig løbetid” Det gennemsnitlige
tidsrum til juridisk forfald, eller, hvis kortere, til den næste
rentenulstilling til en pengemarkedsrente, af alle pengemarkedsforeningens underliggende aktiver, der afspejler hvert
aktivs relative beholdninger
“Værdiansættelsesdag” eller “prisfastsættelsesdag” En
dag, hvor fondsbørsen i New York (“NYSE”) er åben, eller
en dag, hvor bankerne i Luxembourg er åbne hele dagen for
normale forretninger (undtagen når almindelig handel er suspenderet). Med hensyn til Franklin Japan Fund, Templeton All
China Equity Fund og Templeton China A-Shares Fund kan
forvaltningsselskabet også tage højde for, om de relevante
lokale børser og/eller regulerede markeder, der er de(t) primære marked(er) for en væsentlig del af de investeringer, der
kan henføres til Franklin Japan Fund, Templeton All China
Equity Fund og Templeton China A-Shares Fund, er lukket
for handel, og kan vælge at behandle sådanne lukninger som
ikke-værdiansættelsesdage for disse fonde. Yderligere oplysninger om de gældende værdiansættelsesdage for fondene
kan findes på hjemmesiden: http://www.franklintempleton.lu
“Værdipapirudlån” En transaktion, hvorved værdipapirer
overføres midlertidigt fra en långiver til en låntager, hvor
sidstnævnte er forpligtet til at returnere værdipapirerne enten
på anfordring eller ved udløbet af en bestemt periode.

franklintempleton.lu

“Value-at-Risk (VaR)” En metode, der måler risiko eller
“global eksponering” ud fra Value-at-Risk eller VaR, der er en
måleenhed for det maksimale potentielle tab, der kan opstå
ved et givet konfidensniveau over en bestemt tidsperiode
under normale markedsforhold. VaR kan udtrykkes absolut
som et valutabeløb, der er specifikt for en portefølje, eller
som en procentdel, hvor valutabeløbet er divideret med de
samlede nettoaktiver. Desuden kan VaR udtrykkes relativt,
hvor fondens VaR (udtrykt som en procentdel) divideres
med det relevante benchmarks VaR (der ligeledes er udtrykt
som en procentdel), hvilket giver et forholdstal, der kaldes
relativ VaR. Ifølge lovgivningen i Luxembourg er de aktuelle
absolutte VaR-grænser 20 % af de samlede nettoaktiver,
og de relative VaR-grænser er det dobbelte eller 200 % af
benchmark-VaR

franklintempleton.lu

“Vedtægter” Selskabets vedtægter med de til enhver tid
gældende ændringer
Alle henvisninger til tidspunkter er til “CET”
(centraleuropæisk tid), medmindre andet er angivet.
Ord i ental omfatter på steder, hvor sammenhængen
tillader det, også flertal og omvendt.

Franklin Templeton Investeringsfonde
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Administrationsoplysninger
Selskabets bestyrelse
Formand:
Gregory E. Johnson
Executive Chairman
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
USA
Bestyrelsesmedlemmer:
Mark G. Holowesko
President
HOLOWESKO PARTNERS LTD.
Shipston House
P.O. Box N-7776
West Bay Street, Lyford Cay
Nassau
Bahamas
James J.K. Hung
President og Chief Executive Officer
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
Frankrig
Jed A. Plafker
Executive Vice President, Global Alliances and New
Business Strategies
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
USA

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

Forvaltningsselskabets bestyrelse
A. Craig Blair
Conducting Officer
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
Bérengère Blaszczyk
Head of distribution France&Benelux
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
Martin Dobbins
(Independent Manager)
Director
SAGE ADVISORY S.Á.R.L.
49, Rue de Luxembourg
L-3392 Roedgen
Luxembourg
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William Jackson
Director
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED
5 Morrison Street
Edinburgh EH3 8BH
Storbritannien
Gwen Shaneyfelt
Senior Vice President, Global Accounting and Taxation
FRANKLIN TEMPLETON COMPANIES, LLC
One Franklin Parkway
San Mateo
CA 94403-1906
USA
Jane Trust
Senior Vice President
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

Forvaltningsselskabets ledende medarbejdere:
Eric Bedell
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
A. Craig Blair
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
John Hosie
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
Daniel Klingelmeier
Conducting Officer
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
Rafal Kwasny
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
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Maxime Lina
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
José Luis Perez
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
Marc Stoffels
Conducting Officer
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
Gregory Surply
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg

Investeringsforvaltere
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 (Brasil) Ltda.
Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar,
São Paulo 04538-133,
Brasilien
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED
17/F, Chater House
8 Connaught Road Central
Hongkong
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.
200 King Street West, Suite 1500,
Toronto, Ontario M5H 3T4
Canada
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED
The Gate, East Wing, Level 2
Dubai International Financial Centre
P.O. Box 506613, Dubai
De Forenede Arabiske Emirater

franklintempleton.lu

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

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

Aktiebogfører og overførselsagent
(hvis det godkendes af CSSF og med virkning fra 3. oktober
2022 eller så snart det med rimelighed er praktisk muligt)
VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES LUXEMBOURG
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg

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

Distributører, repræsentanter og konsulenter:
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.,
FRENCH BRANCH
55, avenue Hoche
75008 Paris
Frankrig

Franklin Templeton Investeringsfonde

13

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6HL
Storbritannien
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.,
AFDELING I TYSKLAND
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 (ASIA) LIMITED
17/F, Chater House
8 Connaught Road Central
Hongkong
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.,
AFDELINGEN I ITALIEN
Corso Italia, 1
20122 Milan
Italien
FRANKLIN/TEMPLETON SECURITIES INVESTMENT
CONSULTING (SINOAM) INC. (KONSULENT)
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

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

Revisorer
PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
Luxembourg

14

Franklin Templeton Investeringsfonde

Juridiske rådgivere
ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme
2, Place Winston Churchill
B.P 425
L-2014 Luxembourg
Luxembourg

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

Lokale Betalingsagenter:
i Østrig:
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 Bruxelles
i 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
og
Piraeus Bank (Cyprus) LTD
1 Spyrou Kyprianou
1065 Nicosia, Cypern
i Tjekkiet:
Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2b
14078 Prag 4
i Danmark:
Skandinaviska Enskilda Banken AB
GTS Custody Services
SEB Merchant Banking
Bernstorffsgade 50
1577 København V
i Frankrig:
CACEIS Bank
1-3, place Valhubert
75013 Paris
i Tyskland:
J.P. Morgan SE
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main

franklintempleton.lu

i Grækenland:
Eurobank Ergasias S.A.
10, Stadiou Street
105 64 Athen
Piraeus Bank S.A.
4, Amerikis Street
105 64 Athen
HSBC Bank PLC, afdeling i Grækenland
109-111 Messoghion Ave.
115 26 Athen
National Bank of Greece
86 Eolou street
10232 Athen
Investment Bank of Greece S.A.
32 Aigialeias street and Paradissou
151 25 Maroussi
og
Alpha Bank S.A.
40 Stadiou Street
102 52 Athen
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.
afdeling i Milano
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, afdeling i Italien
Piazza Cavour 2
20121 Milano
Iccrea Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana,
41/47
00178, Rom
RBC Investor Services Bank S.A. Milan Branch
Via Vittor Pisani, 26
20124 Milano
Societe Generale Securities Services S.p.A.
Via Benigno Crespi 19/A, MAC2
20159 Milano

franklintempleton.lu

og
State Street Bank GmbH - afdeling i Italien
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
10640 Stockholm
i Schweiz:
BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de
Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zürich

Lokale agenter for finansielle tjenesteydelser:
i Irland:
J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 RK57

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

Hjemsted:
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg

Kontaktoplysninger:
Tlf. +352 46 66 67 212 Fax: +352 46 66 76
E-mail: lucs@franklintempleton.com
Websted: http://www.franklintempleton.lu

Franklin Templeton Investeringsfonde

15

Foreningsoplysninger, mål og investeringspolitik
Selskabet har til formål at tilbyde investorerne et udvalg af
fonde, der investerer i en lang række omsættelige værdipapirer
og andre kvalificerede aktiver på et globalt grundlag og har
en lang række investeringsmål, inklusive kapitalvækst og
indtægt. Selskabets generelle formål er at søge at minimere
investeringsrisikoeksponeringen ved hjælp af diversificering
og tilbyde investorer fordelen ved en portefølje, der forvaltes
af selskaber under Franklin Templeton henhold til dennes
succesrige, velafprøvede investeringsudvælgelsesmetoder.
Som det fremgår nærmere af appendiks D, svarer en fond
kun for egne aktiver og passiver.
Fondene (undtagen pengemarkedsforeninger som er underlagt
specifikke begrænsninger som beskrevet yderligere i afsnit 5
i bilag B) kan inden for selskabets investeringsbegrænsninger
som beskrevet yderligere i bilag B, investere i værdipapirer
betinget af udstedelse, udlåne deres porteføljeværdipapirer og
låne penge.
Endvidere kan selskabet, hvad angår hver fond og med forbehold
af de begrænsninger, der fremgår af investeringsrestriktionerne,
investere i afledte finansielle instrumenter med henblik på effektiv
porteføljeforvaltning (undtagen pengemarkedsforeninger) og/
eller afdækning af markeds- eller valutarisici.
Endvidere kan selskabet søge at beskytte og forbedre
aktivværdien af diverse fonde ved hjælp af afdækningsstrategier, der er forenelige med fondens investeringsmål
ved f.eks. at anvende valutaoptioner, terminsforretninger og
futureskontrakter.
I den udstrækning det er tilladt under gældende love
og bekendtgørelser må det underliggende til de afledte
finansielle instrumenter, der anvendes af fondene, kun bestå
af egnede instrumenter, finansielle indekser, rentesatser,
valutakurser eller valutaer, som fondene kan investere i
baseret på deres specifikke investeringsmål og -politik samt
de derfor gældende investeringsbegrænsninger.
For at undgå enhver tvivl kan pengemarkedsforeninger kun
investere i afledte finansielle instrumenter med henblik på
afdækning af deres rente- eller valutarisici.
Når det fremgår af en fonds investeringspolitik, at investeringer “primært”, “fortrinsvis” eller “hovedsagelig” foretages i en
bestemt type værdipapirer eller i et bestemt land, en bestemt
region eller branche, betyder det generelt, at mindst to tredjedele af fondens samlede aktiver (eksklusive supplerende
likvide aktiver) skal investeres i sådanne værdipapirer, lande,
regioner eller brancher.
Hver fond kan på supplerende grundlag eje likvide aktiver,
når investeringsforvalteren mener, at disse tilbyder mere
attraktive muligheder, eller som et midlertidigt, defensivt tiltag
som reaktion på negative markeds-, økonomiske, politiske
eller andre forhold, eller for at opfylde likviditets-, indløsningsog kortfristede investeringsbehov. Under ekstraordinære
markedsforhold og udelukkende på midlertidigt grundlag kan
100 % af fondens nettoaktiver investeres i likvide aktiver, idet
der tages behørigt hensyn til princippet om risikospredning.
Sådanne aktiver kan besiddes i form af kontante indlån eller
pengemarkedsinstrumenter.
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Når en fond investerer i total return swaps eller andre afledte
finansielle instrumenter med tilsvarende karakteristika,
beskrives de underliggende aktiver og investeringsstrategier,
der opnås eksponering til, i den relevante fonds
investeringspolitik.
De nedenfor beskrevne investeringsmål og -politikker er
bindende for forvaltningsselskabet og fondenes respektive
investeringsforvaltere.
Bæredygtige investeringer
Forvaltningsselskabet har implementeret en politik, der inddrager bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningerne.
Forvaltningsselskabet og/eller investeringsforvalteren(e)
inddrager bæredygtighedsrisici og -muligheder i deres undersøgelses-, analyse- og investeringsbeslutningsprocesser.
Bæredygtighedsrisici, der er beskrevet yderligere i afsnittet
"Risikohensyn", vil sige en begivenhed eller tilstand, der
vedrører miljø, sociale forhold og god selskabsledelse,
og hvis en sådan indtræder kan den potentielt eller faktisk
medføre en væsentlig negativ indvirkning på værdien af en
fonds investering. Bæredygtighedsrisici kan enten udgøre en
risiko i sig selv eller have en indvirkning på andre risici og kan
bidrage væsentligt til risici som markedsrisici, operationelle
risici, likviditetsrisici eller modpartsrisici.
Bæredygtighedsrisici er vigtige elementer, der skal
overvejes for at forbedre langsigtet risikojusterede afkast
for investorer og afgøre specifikke fondes strategiske
risici og muligheder. Alle selskabets fonde inddrager nu
bæredygtighedsrisici i deres investeringsbeslutningsproces.
Inddragelsen af bæredygtighedsrisici kan variere
afhængigt af fondens strategi, dens aktiver og/eller
porteføljesammensætning. Forvaltningsselskabet og/eller
de relevante investeringsforvaltere anvender specifikke
metoder og databaser, som indeholder data om ESGkriterierne (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse)
fra eksterne undersøgende virksomheder samt egne
undersøgelsesresultater. Vurderingen af bæredygtighedsrisici
er kompleks og skal måske baseres på ESG-data, der
kan være vanskelige at få, og de kan være ufuldstændige,
estimerede, forældede eller på anden måde væsentligt
unøjagtige. Selv når dataene er fundet, er der ingen garanti
for, at vurderingen af dem var korrekt.
Hvis der opstår en bæredygtighedsrisiko eller den opstår
på en måde, der ikke var forventet af forvaltningsselskabet
og/eller den relevante investeringsforvalter eller i
investeringsforvalterens modeller, kan det få en pludselig,
væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering, og
dermed på fondens nettoværdi. En sådan negativ indvirkning
kan, medmindre bæredygtighedsrisici ikke anses for relevant
for en bestemt fond, i hvilket tilfælde yderligere forklaring
kan findes i fondens specifikke afsnit, resultere i tab af hele
værdien af den eller de relevante investeringer og kan have
en tilsvarende negativ indvirkning på fondens nettoværdi.
Taksonomiforordningen er indledningsvist begrænset i sin
anvendelse til kun to af de seks miljømål – modvirkning
af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, som
defineret i taksonomiforordningen.
franklintempleton.lu

Medmindre andet er angivet i en fonds specifikke informationsunderafsnit nedenfor, tager de investeringer, der
ligger til grund for en fond, ikke højde for EU-kriterierne for
miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, herunder
mulighedsskabende eller omstillingsaktiviteter i den i taksonomiforordningen anvendte betydning.
Mere specifik information om gennemførelsen af
SFDR og om ESG-metoden for hver fond underlagt
artikel 8 eller artikel 9 i SFDR kan findes under de
respektive "SFDR-oplysninger" for fonden på webstedet
www.franklintempleton.lu/our-funds/investment-topics-in-focus/
sustainable-finance-disclosure-regulations.
Franklin Templeton integrerer i sine investeringsbeslutninger
hensyn til de væsentligste negative indvirkninger på ESGfaktorer af hver investering i hver fond, der er underlagt artikel
8 eller artikel 9 i SFDR. Yderligere oplysninger hensynet til
væsentligste negative indvirkninger kan findes i dokumentet
"Bæredygtige investeringer: Principper og politikker", der er
tilgængelig på webstedet https://www.franklintempleton.lu/
about-us/sustainable-investing.

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden investerer primært i egenkapitalinstrumenter i bioteknologiske virksomheder og forskningsbaserede virksomheder (herunder små og mellemstore
virksomheder) i USA og andre lande og i mindre grad i gældsbeviser, der er udstedt af andre typer udstedere i hele verden.
Hvad angår fondens investeringsmål og baseret på virksomhedens seneste regnskabsår, er en bioteknologisk virksomhed en
virksomhed, hvor mindst 50 % af indtægten stammer fra bioteknologiske aktiviteter, eller hvor mindst 50 % af nettoaktiverne
er forbeholdt sådanne aktiviteter. Bioteknologiske aktiviteter
omfatter forskning, udvikling, produktion og distribution af forskellige bioteknologiske og biomedicinske produkter, tjenester
og processer. Dette kan omfatte virksomheder, der beskæftiger
sig med genomik, genteknologi og genterapi. Det omfatter også
virksomheder, der beskæftiger sig med anvendelsesmuligheder
for og udvikling af bioteknologi på områder såsom sundhedspleje, lægemidler og landbrug.
Da investeringsforvalteren mener, at ESG-faktorer (kriterier
for (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) kan have
en væsentlig indvirkning på en virksomheds nuværende og
fremtidige værdi, er ESG-hensyn en integreret del af virksomhedens investeringsundersøgelse og beslutningsproces.
Investeringsforvalteren anvender sin egen uomgængelige
ESG-metode, der anvendes på mindst 90 % af fondens portefølje til at bestemme en virksomheds profil med hensyn til relevante miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål.
Investeringsforvalteren vurderer de virksomheder, der kan være
interessante investeringer for fonden ("fondens investeringsunivers") og tildeler en overordnet ESG-vurdering baseret på
kvantitative og kvalitative indikatorer såsom lægemidlers prisbillighed/pris, kønsdiversitet og inklusion, medarbejdertilfredshed
samt miljøpåvirkning/drivhusgasemissioner. Den vurdering,
som udstederne får af investeringsforvalteren baseret på den
franklintempleton.lu

interne ESG-metode, har fire gradueringer: AAA (bedst i sin
klasse/meget god), AA (god), A (rimelig) og B (skal forbedres).
Investeringsforvalterens ESG-tilgang omfatter regelmæssig
dialog med virksomhederne, overvågning af væsentlige ESGspørgsmål og vælgerfuldmagter. Virksomheder, der får vurderingen "B" eller ikke vurderes, fordi virksomheden ikke opfylder
investeringsforvalterens grundlæggende kriterier, udelukkes fra
fondens portefølje.
Fonden anvender også særlige ESG-udelukkelser og vil ikke
investere i virksomheder, der ifølge ’ investeringsforvalterens
analyse:
• i alvorlig grad krænker FN's Global Compact-principper
(uden positivt perspektiv)
• generer mere end 10 % af omsætningen fra produktion og/
eller salg af våben
• er involveret i produktion, salg eller engroshandel med
dedikerede og/eller vigtige komponenter til forbudte våben1
(antipersonelminer, biologiske og kemiske våben og
klyngeammunition).
• fremstiller tobak eller tobaksvarer eller virksomheder, der
har indtægter fra sådanne produkter, som overskrider 5 %
• genererer mere end 10 % af deres omsætning fra udvinding
af termisk kul eller kulbaseret energiproduktion.
Fonden vil ydermere ikke investere i statslige udstedere, der
ikke klarer sig godt nok i henhold til Freedom House Index2.
Som følge af førnævnte ESG-metode og -udelukkelser er
den vejede gennemsnitlige ESG-karakter for udstederne
i fondens portefølje højere end det gennemsnitlige ESGkarakter for dets investeringsunivers. ESG-karaktererne for
hver virksomhed i porteføljen revideres og opdateres mindst
en gang om året.
I det omfang fonden investerer i gældsbeviser, køber den
generelt værdipapirer, der er vurderet til investment grade,
eller ikke-vurderede værdipapirer, som fonden vurderer til at
være af tilsvarende kvalitet. Investment grade-gældsbeviser
er vurderet i de fire bedste vurderingskategorier, der er fastsat
af uafhængige kreditvurderingsbureauer såsom Standard &
Poor’s Corporation eller Moody’s Investors Service, Inc.
Fonden forventer, at den under normale omstændigheder vil
investere flere af nettoaktiverne i amerikanske værdipapirer
end i værdipapirer, der udstedes i et andet land, selvom
fonden kan have mere end 50 % af nettoaktiverne i ikkeamerikanske værdipapirer.
Fonden kan, i overensstemmelse med investeringsrestriktionerne, også investere (i) op til 5 % af sine nettoaktiver i
værdipapirer udstedt af private virksomheder og private
investeringer i offentlig egenkapital (PIPE'er) og (ii) op til 5 %
af sine nettoaktiver i SPAC-selskaber (Special Purpose
Acquisition Companies (SPAC'er)), forudsat at de påtænkte
PIPE'er og SPAC'er kan kvalificeres som omsættelige værdipapirer i henhold til paragraf 1 eller 2, litra a), i artikel 41 i lov
af 17. december 2010.
a) våben i henhold til (i) konventionen om forbud mod brug, oplagring,
produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion og (ii)
konventionen om forbud mod klyngeammunition og b) våben klassificeret som
enten B- eller C-våben i henhold til henholdsvis FN's konvention om forbud mod
biologiske våben og FN's konvention om forbud mod kemiske våben.
1

2

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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Investeringsforvalteren kan indtage en midlertidig defensiv
kontantposition, når denne skønner, at værdipapirmarkederne
eller økonomien oplever for kraftig volatilitet, længerevarende,
generel nedgang, eller der foreligger andre ugunstige
omstændigheder i de lande, hvor fonden investerer.
Eksponering for udlånstransaktioner Det forventede eksponeringsniveau, som udlånstransaktioner for værdipapirer
kan være underlagt, beløber sig til 22 % af fondens nettoaktiver; maksimum er 50 %.

Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND
Asset Class Aktiefond

Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:

Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)

• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 8 i SFDR

Investeringspolitik Fonden investerer primært i kapitalandele i virksomheder, der er relevante for fondens
investeringstema, nemlig disruptive forretningsmodeller.
Egenkapitalinstrumenter berettiger i almindelighed indehaveren til at få del i selskabets generelle driftsresultater.
Fonden investerer overvejende i ordinære aktier, men kan
også investere i præferenceaktier, konvertible værdipapirer
og warrants på værdipapirer.

• at opnå kapitalvækst ved at investere i egenkapitalinstrumenter
• at investere i den bioteknologiske sektor i USA og resten
af verden
• at investere på mellemlangt til lang sigt
Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin ESGmetode fremmer fonden karakteristika inden for miljø, sociale
forhold og god selskabsledelse. Selvom fonden ikke forpligter
sig til at foretage investeringer i miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, der er på linje med klassificeringssystemet og bidrager
til at modvirke klimaændringer og klimatilpasningsmål, kan det
ikke udelukkes, at fondens underliggende investeringer derudover kan omfatte investeringer, som har til formål at indvirke
positivt på miljøet gennem deres fokus på modvirkning af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, og som måske er,
men ikke nødvendigvis, er på linje med klassificeringssystemet.
Investorer bør være opmærksomme på, at taksonomiforordningens princip om "ikke at gøre nogen væsentlig skade" kun
gælder for de investeringer, der ligger til grund for fonden, og
som tager hensyn til EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De investeringer, der ligger til
grund for fonden, som ikke er på linje med klassificeringssystemets miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, tager ikke højde
for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske
aktiviteter i taksonomiforordningen.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Modpartsrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Aktierisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved PIPE'er
• Risiko ved private virksomheder
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
• Risiko ved SPAC'er
• Bæredygtighedsrisici
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Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.

De virksomheder, der er relevante for fondens
investeringstema, nemlig disruptive forretningsmodeller,
er dem, som investeringsforvalteren mener er fokuseret
på og/eller forventes at få væsentligt udbytte af elektronisk
handel (eller "e-handel"), auktioner, deleøkonomi,
elektroniske betalingsmuligheder ("e-betalinger"), drop fragt,
direkte markedsføring eller betydelige fald i transport- og
leveringsomkostninger, som alle giver kunden en mere
tilpasset, sikker og tidsbesparende købsproces. Disse
virksomheder kan omfatte detailhandlere, betalingsfirmaer,
logistik- og kurervirksomheder, softwarefirmaer, der fokuserer
på multikanalkapacitet, samt virksomheder, der anvender
innovative markedsføringsmetoder.
I bestræbelserne på at følge fondens investeringstema kan
investeringsforvalteren investere i virksomheder i en hvilken
som helst økonomisk sektor eller uanset deres markedsværdi
og kan investere i virksomheder både i og uden for USA,
herunder i udviklings- eller nye vækstmarkedslande. Selv
om fonden kan investere i forskellige økonomiske sektorer,
koncentrerer fonden sine investeringer i brancher inden for
udvalgsvarer. Fonden er en “ikke-diversificeret” fond, hvilket
betyder, at den generelt investerer en større del af sine
aktiver i værdipapirer fra en eller flere udstedere og investerer
generelt i et mindre antal udstedere end en diversificeret fond.
Hvor fonden under normale markedsforhold investerer
mindst 80 % af sine nettoaktiver i kapitalandele, kan fonden
også søge investeringsmuligheder i andre former for
værdipapirer, herunder, men ikke begrænset til, gældsbeviser
og fastforrentede værdipapirer (som kan omfatte alle typer
af værdipapirer med fast og variabel rente uanset løbetid
eller kvalitet fra selskabsudstedere i hele verden) samt op
til 10 % af sine nettoaktiver i åbne og lukkede institutter
for kollektiv investering (herunder børshandlede fonde).
Investeringsforvalteren kan indtage en midlertidig defensiv
kontantposition, når denne skønner, at værdipapirmarkederne
eller økonomien oplever for kraftig volatilitet, længerevarende,
generel nedgang, eller der foreligger andre ugunstige
omstændigheder i de lande, hvor fonden investerer.
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Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• at opnå kapitalvækst ved at investere i kapitalandele i
virksomheder, der giver kunderne en mere kundetilpasset,
sikker og tidsbesparende købsproces
• at investere på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn De største risici ved at investere i fonden
er anført nedenfor. Investorer bør bemærke, at der fra tid til
anden også kan gælde andre risici for denne fond. Se venligst
afsnittet "Risikohensyn", som giver en udførlig beskrivelse af
disse risici.
Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Markedsrisiko
• Risiko ved tematiske investeringer
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Aktierisiko
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
• Risiko ved warrants
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND
Aktivklasse Balanceret fond
Basisvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå en
kombination af indtægter og langsigtet kapitalvækst, idet det
tilstræbes at opnå et årligt, gennemsnitligt afkast på 3,5 %
(minus gebyrer) som overstiger EURIBOR (Euro Interbank
Offered Rate) set over en rullende treårig periode. Fonden
søger at opnå målet, hvor fondens årlige volatilitetsudsving
under normale markedsforhold er 5-8 %. Det garanteres ikke,
at fonden opnår afkastmålet, eller at den holder sig inden for
de tilstræbte rammer for volatilitet.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet gennem
aktiv forvaltning af direkte og indirekte eksponering for aktier,
fastforrentede værdipapirer, kollektive investeringsordninger,
kontanter og tilsvarende produkter samt indirekte eksponering
for “alternative” investeringer.
franklintempleton.lu

Fonden investerer direkte eller indirekte (gennem kollektive
investeringsordninger, afledte finansielle instrumenter og
strukturerede produkter) i værdipapirer fra udstedere af enhver
børsværdi overalt i verden, herunder på nye vækstmarkeder.
Fonden kan have op til 75 % eksponering (netto, lang, direkte
eller indirekte) for aktier og aktierelaterede værdipapirer.
De resterende nettoaktiver investeres normalt direkte
eller indirekte i gældsbeviser (herunder i lavere vurderede
værdipapirer eller værdipapirer, der ikke er investment grade,
i misligholdte gældsbeviser og i konvertible værdipapirer
eller CoCo-værdipapirer ("Contingent Convertible") samt
kriseramte gældsbeviser og op til 10 % i "alternative"
aktivklasser som f.eks. fast ejendom, infrastruktur og råvarer.
Investering i CoCo-værdipapirer er begrænset til 5 % af
fondens nettoaktiver.
Eksponering for aktivklasser som f.eks. aktier afgøres på
nettogrundlag, idet man anvender den kombinerede værdi af
lange og korte eksponeringer på tværs af alle aktiemarkeder.
Dermed kan den absolutte bruttoeksponering for aktier
overstige 75 %.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter
til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og
investeringsformål. De afledte finansielle instrumenter omfatter,
men er ikke begrænset til swaps (f.eks. credit default swaps
eller total return swaps på aktier, fastforrentede værdipapirer,
valuta eller råvarerelaterede indekser), terminskontrakter,
futures-kontrakter (herunder futures på aktieindekser og på
statsobligationer) samt optioner (herunder dækkede calloptioner). I den forbindelse kan fonden søge eksponering for
bl.a. råvarer eller fast ejendom ved at bruge afledte finansielle
instrumenter på investerbare finansielle indekser. Desuden
kan fonden investere i værdipapirer, kontant afregnede
strukturerede produkter eller ETN'er ("Exchange Traded
Notes"), hvor værdipapiret er knyttet til eller får sin værdi fra et
andet værdipapir, indeks eller valutaer i alle lande.
Kollektive investeringsordninger, som fonden kan investere
i (begrænset til 10 % af fondens nettoaktiver) kan enten
forvaltes af Franklin Templeton eller andre aktivforvaltere.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen, realiseret
og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter efter fradrag af
udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan udloddes mere
indtjening, kan det også medføre, at kapitalen reduceres.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Eksponering for total return swaps Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return swaps
(uafdækkede), beløber sig til 70 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 120 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• mellemfristet til langfristet kapitalvækst og indtægter med
moderat volatilitet.
• en relativ forbeholden tilgang til vækstmulighederne, der
tilbydes gennem investering i aktier, gældsbeviser og
likvide midler
Franklin Templeton Investeringsfonde
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Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved råvarerelateret eksponering
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved kriseramte værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved realaktiver
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved securitisering
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Risiko ved swap-aftaler
• Risiko ved underliggende investeringsfonde
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være
300 %. Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan
være højere. Den anvendte metode til beregning af gearing
er summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske
eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton International
Services S.à r.l. og Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND
Aktivklasse Balanceret fond
Basisvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå en
kombination af indkomst og langsigtet kapitalvækst med et
årligt gennemsnitligt afkast på 2 % (fratrukket gebyrer) ud over
Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over en rullende
treårsperiode. Fonden søger at opnå målet, hvor fondens
årlige volatilitetsudsving under normale markedsforhold er
3-5 %. Det garanteres ikke, at fonden opnår afkastmålet, eller
at den holder sig inden for de tilstræbte rammer for volatilitet.
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Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet gennem
aktiv forvaltning af direkte og indirekte eksponering for aktier,
fastforrentede værdipapirer, kollektive investeringsordninger,
kontanter og tilsvarende produkter samt indirekte eksponering
for “alternative” investeringer.
Fonden investerer direkte eller indirekte (gennem kollektive
investeringsordninger, afledte finansielle instrumenter og
strukturerede produkter) i værdipapirer fra udstedere af
enhver børsværdi overalt i verden, herunder på nye vækstmarkeder. Fonden kan have op til 40 % eksponering (netto,
lang, direkte eller indirekte) for aktier og aktierelaterede
værdipapirer. De resterende nettoaktiver investeres normalt
direkte eller indirekte i gældsbeviser (herunder i lavere vurderede værdipapirer eller værdipapirer, der ikke er investment
grade, i misligholdte gældsbeviser og i konvertible værdipapirer eller CoCo-værdipapirer ("Contingent Convertible")
samt kriseramte gældsbeviser og op til 10 % i "alternative"
aktivklasser som f.eks. fast ejendom, infrastruktur og råvarer. Investering i CoCo-værdipapirer er begrænset til 5 % af
fondens nettoaktiver. Eksponering for aktivklasser som f.eks.
aktier afgøres på nettogrundlag, idet man anvender den kombinerede værdi af lange og korte eksponeringer på tværs af
alle aktiemarkeder. Dermed kan den absolutte bruttoeksponering for aktier overstige 40 %.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til
afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål. De afledte finansielle instrumenter omfatter,
men er ikke begrænset til swaps (f.eks. credit default swaps
eller total return swaps på aktier, fastforrentede værdipapirer,
valuta eller råvarerelaterede indekser), terminskontrakter,
futures-kontrakter (herunder futures på aktieindekser og på
statsobligationer) samt optioner (herunder dækkede call-optioner). I den forbindelse kan fonden søge eksponering for
bl.a. råvarer eller fast ejendom ved at bruge afledte finansielle
instrumenter på investerbare finansielle indekser. Desuden
kan fonden investere i værdipapirer, kontant afregnede strukturerede produkter eller ETN'er ("Exchange Traded Notes"),
hvor værdipapiret er knyttet til eller får sin værdi fra et andet
værdipapir, indeks eller valutaer i alle lande.
Kollektive investeringsordninger, som fonden kan investere
i (begrænset til 10 % af fondens nettoaktiver) kan enten
forvaltes af Franklin Templeton eller andre aktivforvaltere.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Eksponering for total return swaps Det forventede
eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return
swaps (uafdækkede), beløber sig til 70 % af fondens
nettoaktiver underlagt et maksimum på 120 %.
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Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst og indtægter på mellemlangt sigt med lav
volatilitet
• begrænset eksponering for de vækstmuligheder, der
tilbydes gennem investering i aktier
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved råvarerelateret eksponering
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved kriseramte værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved realaktiver
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved securitisering
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Risiko ved swap-aftaler
• Risiko ved underliggende investeringsfonde
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være
300 %. Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan
være højere. Den anvendte metode til beregning af gearing
er summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske
eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton International
Services S.à r.l. og Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC FUND
Aktivklasse Balanceret fond
Basisvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå
langsigtet kapitalvækst, idet det tilstræbes at opnå et årligt,
gennemsnitligt afkast på 5 % (minus gebyrer) som overstiger
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) set over en rullende
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treårig periode. Fonden søger at opnå målet, hvor fondens
årlige volatilitetsudsving under normale markedsforhold er
8-11 %. Det garanteres ikke, at fonden opnår afkastmålet,
eller at den holder sig inden for de tilstræbte rammer for
volatilitet.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet gennem
aktiv forvaltning af direkte og indirekte eksponering for aktier,
fastforrentede værdipapirer, kollektive investeringsordninger,
kontanter og tilsvarende produkter samt indirekte eksponering
for “alternative” investeringer.
Fonden investerer direkte eller indirekte (gennem kollektive
investeringsordninger, afledte finansielle instrumenter og
strukturerede produkter) i værdipapirer fra udstedere af
enhver børsværdi overalt i verden, herunder på nye vækstmarkeder. Fonden kan have op til 100 % eksponering (netto,
lang, direkte eller indirekte) for aktier og aktierelaterede
værdipapirer. De resterende nettoaktiver investeres normalt
direkte eller indirekte i gældsbeviser (herunder i lavere vurderede værdipapirer eller værdipapirer, der ikke er investment
grade, i misligholdte gældsbeviser og i konvertible værdipapirer eller CoCo-værdipapirer ("Contingent Convertible")
samt kriseramte gældsbeviser og op til 10 % i "alternative"
aktivklasser som f.eks. fast ejendom, infrastruktur og råvarer. Investering i CoCo-værdipapirer er begrænset til 5 % af
fondens nettoaktiver. Eksponering for aktivklasser som f.eks.
aktier afgøres på nettogrundlag, idet man anvender den kombinerede værdi af lange og korte eksponeringer på tværs af
alle aktiemarkeder. Dermed kan den absolutte bruttoeksponering for aktier overstige 100 %.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter
til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og
investeringsformål. De afledte finansielle instrumenter
omfatter, men er ikke begrænset til swaps (f.eks. credit
default swaps eller total return swaps på aktier, fastforrentede
værdipapirer, valuta eller råvarerelaterede indekser),
terminskontrakter, futures-kontrakter (herunder futures
på aktieindekser og på statsobligationer) samt optioner
(herunder dækkede call-optioner). I den forbindelse kan
fonden søge eksponering for bl.a. råvarer eller fast ejendom
ved at bruge afledte finansielle instrumenter på investerbare
finansielle indekser. Desuden kan fonden investere i
værdipapirer, kontant afregnede strukturerede produkter
eller ETN'er ("Exchange Traded Notes"), hvor værdipapiret
er knyttet til eller får sin værdi fra et andet værdipapir, indeks
eller valutaer i alle lande.
Kollektive investeringsordninger, som fonden kan investere
i (begrænset til 10 % af fondens nettoaktiver) kan enten
forvaltes af Franklin Templeton eller andre aktivforvaltere.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering for værdipapirudlånstransaktioner Det
forventede eksponeringsniveau, som udlånstransaktioner
for værdipapirer kan være underlagt, beløber sig til 5 % af
fondens nettoaktiver; maksimum er 50 %.
Eksponering for total return swaps Det forventede
eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return
swaps (uafdækkede), beløber sig til 70 % af fondens
nettoaktiver underlagt et maksimum på 120 %.
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Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• langsigtet kapitalvækst
• et højere niveau af volatilitet for derved at maksimere de
langsigtede afkast
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved råvarerelateret eksponering
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved kriseramte værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved realaktiver
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved securitisering
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Risiko ved swap-aftaler
• Risiko ved underliggende investeringsfonde
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være
300 %. Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan
være højere. Den anvendte metode til beregning af gearing
er summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske
eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton International
Services S.à r.l. og Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT
FUND
Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens mål er at opnå indtægtsafkast og
langsigtet kapitalvækst.
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Investeringspolitik Fonden søger at nå sit investeringsmål
ved primært at investere i fast- og variabelt forrentede
gældsinstrumenter og kreditobligationer uanset løbetid eller
kreditkvalitet (hvilket overvejende eller endda udelukkende
kan omfatte værdipapirer, der ikke er investeringskvalitet,
med lav eller ingen kreditvurdering), fra i) selskabsudstedere
og ii) statsligt relaterede udstedere (inklusive, men ikke
begrænset til virksomheder, hvis majoritet er ejet af nationale
eller lokale myndigheder, eller internationale organisationer
støttet af flere stater, herunder nationale og internationale
udviklingsbanker), der har deres hjemsted i vækstlande og/
eller udfører en betydelig del af deres økonomiske aktivitet fra
udviklingslande eller vækstlande. Fonden kan også investere
i pengemarkedsinstrumenter.
Med henblik på afdækning og/eller effektiv porteføljeforvaltning kan fonden benytte afledte finansielle instrumenter.
Fonden kan også, som en støtteforanstaltning, benytte afledte
finansielle instrumenter, når den investerer. Disse afledte
finansielle instrumenter kan handles enten på regulerede
markeder eller OTC (dvs. uden for børsen), og det kan blandt
andet omfatte swaps (såsom CDS'er (credit default swaps)),
terminskontrakter og cross-currency swap, cross-currency
forwards, futureskontrakter samt optioner. Fonden kan
ligeledes, i overensstemmelse med de gældende investeringsrestriktioner, investere i værdipapirer eller strukturerede
produkter, hvis sikkerhed er knyttet til eller afleder sin værdi
fra et andet værdipapir, eller er knyttet til aktiver eller valutaer
fra alle udviklings- eller vækstlande.
Fonden kan også investere op til 20 % af sine nettoaktiver i
nødlidende gældsinstrumenter (dvs. i), med klassificeringen
CCC eller derunder fra mindst to kreditvurderingsbureauer eller
tilsvarende for ikke-vurderede, og ii) med et kreditspænd over
1.000 basispoint). Men for det meste er en sådan eksponering
opstået ud af passivitet, hvor værdipapirer bliver nødlidende,
f.eks. på grund af et generelt fald eller andre ugunstige
markeds-, økonomiske, politiske eller andre forhold. For så vidt
angår fondens investeringspolitik bør nødlidende værdipapirer
opfattes som i) omfattende misligholdte gældsinstrumenter
og ii) værdipapirer fra virksomheder, der er eller er ved at
blive omorganiseret, finansielt omstruktureret eller ved at
gå konkurs. Investeringer i misligholdte gældsinstrumenter
overstiger ikke 15 % af fondens nettoaktiver. Fonden kan
købe fastforrentede værdipapirer og kreditobligationer,
uanset disses valutadenominering, og den kan besidde
egenkapitalinstrumenter, herunder warrants, i det omfang,
at sådanne værdipapirer stammer fra konvertering eller
ombytning af en præferenceaktie eller kreditobligation. Fonden
kan også, accessorisk, investere i konvertible værdipapirer
og betinget konvertible obligationer (investeringer i betinget
konvertible obligationer vil ikke overstige 5 % af fondens
nettoaktiver). Desuden kan fonden investere op til 20 % af
nettoaktiverne i Fastlandskina via Bond Connect eller direkte
(også benævnt CIBM direct).
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål
kan fonden være attraktiv for investorer, som ønsker:
• indtægtsafkast og langsigtet kapitalvækst gennem
investering i alle typer af kreditobligationer på nye
vækstmarkeder
• at investere på mellemlangt til langt sigt.
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Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved kriseramte værdipapirer
• Risiko ved omstrukturering af selskaber
• Risiko ved swap-aftaler
• Risiko ved warrants
Gearing Eksponeringsmetoden anvendes til at beregne
fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investment
Management Limited og Franklin Templeton Investments
(ME) Limited.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN EMERGING MARKET SOVEREIGN DEBT
HARD CURRENCY FUND
Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta USD
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå
indtægtsafkast og langsigtet kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden investerer mindst 80 % af sine nettoaktiver, undtagen kontanter og kontantlignende instrumenter,
i J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Index ("benchmark") og vil rette investeringerne mod mulighederne for benchmark-begrænsede gældsinstrumenter og
gældsforpligtelser fra statslige og statslignende udstedere på
nye markeder. Fonden investerer primært i fastforrentede og
variabelt forrentede gældsinstrumenter og gældsforpligtelser for
statslige og statsrelaterede udstedere samt overstatslige instanser, som er organiseret eller støttes af flere nationale regeringer,
som afspejles i benchmark. Fonden kan også investere i virksomhedsudstedere i lande på nye vækstmarkeder, der har en
betydelig del af deres økonomiske aktivitet i udviklingslande eller
lande på nye vækstmarkeder, herunder Fastlandskina, via Bond
Connect eller direkte (også kaldet CIBM direct). Investeringer
i Fastlandskina overstiger ikke 10 % af fondens nettoaktiver.
Disse værdipapirer er denomineret i hård valuta (dvs. valutaer
fra udviklede økonomier, herunder men ikke begrænset til EUR,
GBP, USD, JPY og CHF).
franklintempleton.lu

Fonden kan ligeledes anvende afledte finansielle instrumenter til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål. Der kan handles med disse afledte finansielle
instrumenter enten på regulerede markeder eller uden for
børsen, og instrumenterne kan bl.a. omfatte swaps (såsom
CDS’er (credit default swaps), renteswaps og valutaswaps),
terminskontrakter og krydsvalutaterminskontrakter, futureskontrakter samt optioner.
Fonden kan ligeledes investere i værdipapirer knyttet til kreditter
eller indekser (herunder knyttet til inflation) og strukturerede
produkter (såsom strukturerede kreditobligationer), hvis
sikkerhed hænger sammen med eller hvis værdi er afhængig
af andre værdipapirer, eller er knyttet til aktiver eller en af de
ovennævnte hårde valutaer.
Fonden kan som supplement besidde egenkapitalinstrumenter,
herunder warrants (som følge af refinansiering eller i det
omfang, at sådanne værdipapirer stammer fra konvertering
af gældsforpligtelser, der repræsenterer provenuet fra
omstrukturering eller konkurs) såvel som gældsbeviser under
investment grade eller betingede konvertible værdipapirer
(investeringer i betingede konvertible værdipapirer vil ikke
overstige 5 % af fondens nettoaktiver). Fonden kan også
investere i pengemarkedsinstrumenter.
Desuden kan fonden investere op til 10 % af nettoaktiverne
i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv
investering (inklusive ETF'er).
Fonden forvaltes aktivt, og benchmarket benyttes som et
univers til at udvælge investeringer. Selv om investeringsforvalteren er begrænset af benchmarket hvad angår porteføljepositionering/-sammensætning, er fonden ikke forpligtet til
at besidde benchmarkkomponenterne og kan investere op
til 20 % af sine nettoaktiver,undtagen kontanter og kontantlignende instrumenter, uden for benchmarket. Det er helt op
til investeringsforvalterens skøn at afvige fra benchmarkets
vægtninger.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål
kan fonden være attraktiv for investorer, som ønsker:
• indtægtsafkast og langsigtet kapitalvækst ved at investere
i værdipapirkomponenter i J.P. Morgan Emerging Market
Bond Index Global Diversified Index (hovedsageligt
gældsinstrumenter og gældsforpligtelser fra statslige og
statslignende udstedere på nye markeder)
• at investere på mellemlangt til lang sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
• Risiko ved securitisering
Franklin Templeton Investeringsfonde
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Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer

Fonden kan ligeledes investere i CLN’er (credit linked
notes) eller strukturerede produkter (såsom strukturerede
kreditobligationer), hvis sikkerhed hænger sammen med eller
hvis værdi er afhængig af andre værdipapirer, eller er knyttet
til aktiver eller en af de ovennævnte hårde valutaer.

• Risiko ved warrants

Fonden kan som supplement besidde egenkapitalinstrumenter,
herunder warrants (som følge af refinansiering eller i det
omfang, at sådanne værdipapirer stammer fra konvertering
af gældsforpligtelser, der repræsenterer provenuet fra
omstrukturering eller konkurs) såvel som gældsbeviser under
investment grade eller betingede konvertible værdipapirer
(investeringer i betingede konvertible værdipapirer vil ikke
overstige 5 % af fondens nettoaktiver). Fonden kan også
investere i pengemarkedsinstrumenter.

Gearing Eksponeringsmetoden anvendes til at beregne
fondens globale eksponering.

Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:

Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investment
Management Limited

• indtægtsafkast og langsigtet kapitalvækst gennem
investering i gældsforpligtelser på nye vækstmarkeder,
med undtagelse af værdipapirer med en lavere vurdering
end B minus

• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved frontier-markeder
• Politisk og økonomisk risiko
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Risiko ved swap-aftaler

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN EMERGING MARKETS DEBT
OPPORTUNITIES HARD CURRENCY FUND
Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta USD
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå
indtægtsafkast og langsigtet kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå investeringsmålet
ved hovedsageligt at investere i en diversificeret
portefølje af fast- og variabelt forrentede gældsbeviser og
gældsforpligtelser, der er udstedt af regeringer og statslige
udstedere såvel som overnationale institutioner, der
organiseres eller understøttes af flere nationale regeringer
og virksomhedsudstedere, der er hjemmehørende i nye
vækstmarkedslande og/eller udøver en betydelig del af deres
økonomiske aktiviteter i vækstmarkedslande, herunder
Fastlandskina. Disse værdipapirer er denomineret i hård
valuta (dvs. valutaer fra udviklede økonomier, herunder men
ikke begrænset til EUR, GBP, USD, JPY og CHF).
Alle investeringer i gældsbeviser vurderes, på købstidspunktet, som B minus eller herover af Standard & Poor’s eller
tilsvarende, hvis de vurderes af andre kreditvurderingsbureauer. Hvis der anvendes to forskellige vurderinger, tages
der i denne forbindelse kun hensyn til den laveste, og hvis der
anvendes tre forskellige vurderinger, tages der kun hensyn til
den laveste af de to bedste vurderinger. Hvis værdipapirerne
ikke er vurderede, skal de af investeringsforvalteren erklæres
som værende af tilsvarende kvalitet.
Fonden kan ligeledes anvende afledte finansielle instrumenter med henblik på afdækning og effektiv porteføljeforvaltning. Der kan handles med disse afledte finansielle instrumenter enten på regulerede markeder eller uden for børsen,
og instrumenterne kan bl.a. omfatte swaps (såsom CDS’er
(credit default swaps), renteswaps og valutaswaps), terminskontrakter og krydsvalutaterminskontrakter, futureskontrakter
samt optioner.
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• at investere på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
• Risiko ved securitisering
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved frontier-markeder
• Politisk og økonomisk risiko
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Risiko ved swap-aftaler
• Risiko ved warrants
Gearing Eksponeringsmetoden anvendes til at beregne
fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investment
Management Limited
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

franklintempleton.lu

FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND
Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at maksimere
det samlede investeringsafkast bestående af en kombination
af renteindtægt og kapitalvækst under iagttagelse af en
forsigtig investeringsforvaltningspolitik.
Investeringspolitik Fonden investerer fortrinsvis i investment
grade-forpligtelser fra regerings- og regeringsrelaterede
udstedere samt fra overstatslige organisationer beliggende i
hele Den Økonomiske og Monetære Union (“Eurozonelande”).
Fonden kan endvidere i overensstemmelse med investeringsrestriktionerne investere i gældsforpligtelser fra statslige, overstatslige og statsligt relaterede udstedere over hele
verden (herunder non-investment grade værdipapirer) med
en maksimal kombineret grænse på 15 % for investeringer i
værdipapirer, der er udstedt af (i) udstedere fra lande uden
for Den Økonomiske og Monetære Union, og (ii) udstedere
med vurderinger på BB+ eller lavere og Ba1 eller lavere.
Fonden kan desuden investere i kreditindekserede
værdipapirer eller andre strukturerede produkter (såsom
værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom og aktiver,
inklusive strukturerede gældsforpligtelser), der afleder deres
værdi fra et indeks, et værdipapir eller en valuta.
Fonden anvender sin egen metode til ESG-vurdering (kriterier
for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) for at undgå
investeringer i udstedere, der sakker agterud i omstillingen til
en lavemissionsøkonomi. Denne ESG-vurdering anvendes
på mindst 90 % af fondens portefølje.
I forhold til udstedere af statsobligationer, statslignende
udstedere og statslige agenturer bruger fonden en kombination
af data til at bestemme "klimaomstillingsresultater" (dvs.
i hvilket omfang en udsteder reagerer på truslen om
klimaændringer, f.eks. ved at involvere sig i en kombination
af dekarbonisering af produkter og tjenester, etablering af
infrastruktur med lave eller ingen emissioner og reduktion
eller fjernelse af afhængighed af fossile brændstoffer,
herunder indtægter fra fossile brændstoffer), inklusive men
ikke begrænset til en direkte emissionsfremskrivning i forhold
til jævnbyrdige kolleger, status for omstilling til lavemission,
styring af klimarelaterede risici, overordnet miljøresultat,
styring af energiressourcer, styring af miljømæssige
eksternaliteter og energisikkerhedsrisici.
Teamet af investeringsforvaltere bruger disse data til at
bestemme "klimaomstillingsresultater" for hver udsteder, og
fonden må ikke investere i de udstedere, der anses for at være
de dårligst præsterende med hensyn til denne parameter. Dette
er en uomgængelig begrænsning, der gennemføres ved hjælp
af efterlevelsesbegrænsninger for udstedere, der smøler, samt
en løbende proces, der inkluderer en kvartalsvis vurdering af
eventuelle ændringer i status. Det betyder, at fonden udelukker
udstedere fra porteføljen, hvis de ligger blandt de nederste
20 % af det univers, som fonden kan investere i.
Derudover må fonden ikke investere i statsobligationer
udstedt af lande, der ikke klarer sig godt nok i henhold til
Freedom House Index, eller lande med en ESG-vurdering på
CCC i henhold til MSCI.
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Desuden kan fonden anvende afledte finansielle instrumenter
med henblik på afdækning og effektiv porteføljeforvaltning.
Disse afledte finansielle instrumenter kan handles enten på
(i) regulerede markeder, såsom futureskontrakter (herunder
kontrakter på statspapirer) samt optioner, eller (ii) over-thecounter, såsom valuta, vekselkurs og rente og relaterede
terminskontrakter og swaps.
Disse forpligtelser skal være denomineret eller afdækket i
EUR. Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter efter
fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan udloddes
mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen reduceres.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 8 i
SFDR
• at maksimere det samlede investeringsafkast bestående af
renteindtægter og kapitalvækst ved at investere i gældsbeviser, der er udstedt af regeringer og regeringsinstitutioner
fra ØMU-medlemsstater
• at investere på mellemlangt til langt sigt
Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin
ESG metode fremmer fonden karakteristika inden for miljø, sociale
forhold og god selskabsledelse. Selvom fonden ikke forpligter
sig til at foretage investeringer i miljømæssigt bæredygtige
aktiviteter, der er på linje med klassificeringssystemet og
bidrager til at modvirke klimaændringer og klimatilpasningsmål,
kan det ikke udelukkes, at fondens underliggende investeringer
derudover kan omfatte investeringer, som har til formål at
indvirke positivt på miljøet gennem deres fokus på modvirkning
af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, og
som måske er, men ikke nødvendigvis, er på linje med
klassificeringssystemet. Investorer bør være opmærksomme
på, at taksonomiforordningens princip om "ikke at gøre nogen
væsentlig skade" kun gælder for de investeringer, der ligger
til grund for fonden, og som tager hensyn til EU-kriterierne
for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.
De investeringer, der ligger til grund for fonden, som ikke er på
linje med klassificeringssystemets miljømæssigt bæredygtige
aktiviteter, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt
bæredygtige økonomiske aktiviteter i taksonomiforordningen.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved udbyttepolitik
• Likviditetsrisiko
Franklin Templeton Investeringsfonde
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• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved securitisering
• Bæredygtighedsrisici
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.

Endelig investerer investeringsforvalteren - og det gælder
hele porteføljen3 - ikke i virksomheder, der:
• gentagne gange og alvorligt overtræder principperne i FN's
Global Compact som for eksempel:
• Beskyttelse af internationale menneskerettigheder
• Ingen medvirken i krænkelser af menneskerettighederne

Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investment
Management Limited og Franklin Advisers, Inc.

• Respekt for forsamlingsfrihed og retten til kollektive
overenskomster

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

• Eliminering af tvangsarbejde
• Afskaffelse af børnearbejde

FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND

• Udryddelse af forskelsbehandling med hensyn til
beskæftigelse og erhverv

Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta Euro (EUR)

• Forsigtighedsprincip ved håndtering af miljøproblemer /
tilgang til miljøudfordringer

Investeringsmål Fondens primære investeringsmål er at
opnå høje løbende indtægter. Fonden søger som sekundært
mål kapitalvækst, men kun når det er i overensstemmelse
med dens primære mål.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målene ved
fortrinsvis at investere enten direkte eller ved brug af afledte
finansielle instrumenter i fastforrentede gældsbeviser, der
er udstedt af europæiske eller andre udstedere. Fonden vil
foretage en tildeling til fastforrentede værdipapirer på mindst
75 %. Disse afledte finansielle instrumenter (for hvilke den
interne ESG-vurderingsmetode, beskrevet nedenfor, ikke finder anvendelse) kan bl.a. omfatte swaps såsom credit default
swaps eller fastforrentede total return swaps, termins- og
futureskontrakter samt optioner på sådanne kontrakter, der
handles enten på regulerede markeder eller over-the-counter.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål.
Fonden investerer i EUR-denominerede, fastforrentede gældsbeviser eller i fastforrentede gældsbeviser, der ikke er denomineret i EUR, men som er afdækket i EUR, og som har vurderinger
som non-investment grade, eller såfremt de er uvurderede, har
en tilsvarende kreditvurdering. Investeringsforvalteren søger at
undgå overdreven risiko ved at gennemføre selvstændige kreditundersøgelser af udstedere og ved at diversificere fondens
investeringer på forskellige udstedere.
Fonden anvender sin egen metode til ESG-vurdering
(kriterier for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse),
der kunne være potentielle investeringer for fonden (fondens
"investeringsunivers", og pålægger visse restriktioner, der er
beskrevet nedenfor. Denne ESG-vurderingsmetode anvendes
på 100 % af de udstedere, der indgår i fondens portefølje, og
den er uomgængelig ved porteføljens sammensætning.
ESG-kriterierne er en vigtig del af fondens kreditundersøgelse af selskaberne, der kombinerer grundlæggende
bottom-up kreditanalyse med en gennemgang af væsentlige ESG-kriterier for at nå frem til en holistisk vurdering af
kreditmæssige styrker og svagheder samt potentielle risici.
Investeringsforvalternes analytikere kan arbejde med udstedere, der har specifikke problemer med CO2-udledninger, for
at forbedre risikoledelsen på disse områder.

• Fremme af større miljøbevidsthed / ansvarlighed
• Udvikling og udbredelse/spredning af miljøvenlige
teknologier
• Modarbejdelse/modstand mod alle former for korruption
• Fremstilling af atomvåben eller kontroversielle våben,
der er defineret som antipersonelminer, biologiske og
kemiske våben, forarmet uran og klyngeammunition, eller
virksomheder, der fremstiller komponenter, der er beregnet
til brug i sådanne våben
• Fremstilling af konventionelle våben; eller virksomheder,
der har indtægter fra sådanne produkter, som overskrider
investeringsforvalternes tærskler (5 %)
• Fremstilling af tobak eller tobaksvarer; eller virksomheder,
der har indtægter fra sådanne produkter, som overskrider
investeringsforvalternes tærskler (5 %)
• Står på den særlige liste over spillefirmaer, der er opstillet i
henhold til den skræddersyede spilpolitik
• Får mere end 5 % af deres omsætning fra udvinding af
termisk kul
• Har en ESG-vurdering på CCC i henhold til MSCI
• Er markeret med rødt for sociale uoverensstemmelser.
Markeringen følger af den lavest vurderede undersøjle
(kunder, menneskerettigheder og samfund samt arbejdstagerrettigheder og forsyningskæde) på den sociale søjle.
Som følge af førnævnte ESG-metode og -udelukkelser er
den vejede gennemsnitlige ESG-karakter for udstederne
i fondens portefølje højere end det gennemsnitlige ESGkarakter for dets investeringsunivers. ESG-karaktererne for
hver virksomhed i porteføljen revideres og opdateres mindst
en gang om året.
Da der er større chancer for at opnå investeringsmålet
gennem en investeringspolitik, der er både fleksibel og
tilpasningsdygtig, kan fonden også midlertidigt og som
supplement investere i andre typer værdipapirer, der er
udstedt i EUR, såsom statspapirer, præferenceaktier,
ordinære aktier og andre aktieindekserede værdipapirer,
Der kan tillades en overskridelse på 5 % for investeringer i virksomheder,
der ikke opfylder disse kriterier.
3
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warrants og værdipapirer samt obligationer, der kan
konverteres til ordinære aktier. Fonden kan investere op
til 10 % af nettoaktiverne i kreditindekserede værdipapirer,
som investeringsforvalterne kan anvende som et middel til
at investere hurtigere og mere effektivt i visse segmenter af
højtforrentede banklåns- og investment grade-gældsmarkeder.
Fonden kan ligeledes investere op til 10 % af nettoaktiverne
i misligholdte værdipapirer. Fonden kan derudover også,
accessorisk, investere i konvertible værdipapirer og betinget
konvertible obligationer (investeringer i betinget konvertible
obligationer vil ikke overstige 5 % af fondens nettoaktiver).
Fondens navn afspejler, at basisvalutaen er EUR, og er ikke
nødvendigvis udtryk for, at en bestemt andel af fondens
investerede nettoaktiver er i EUR.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 8 i
SFDR
• at opnå et højt indtægtsniveau og i mindre grad nogen
kapitalvækst i en fond, der har EUR som basisvaluta og
investerer i EUR-denominerede, højtforrentede, fastforrentede værdipapirer
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin ESGmetodologi fremmer fonden karakteristika inden for miljø, sociale
forhold og god selskabsledelse. Selvom fonden ikke forpligter
sig til at foretage investeringer i miljømæssigt bæredygtige
aktiviteter, der er på linje med klassificeringssystemet og
bidrager til at modvirke klimaændringer og klimatilpasningsmål,
kan det ikke udelukkes, at fondens underliggende investeringer
derudover kan omfatte investeringer, som har til formål at
indvirke positivt på miljøet gennem deres fokus på modvirkning
af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, og
som måske er, men ikke nødvendigvis, er på linje med
klassificeringssystemet. Investorer bør være opmærksomme
på, at taksonomiforordningens princip om "ikke at gøre nogen
væsentlig skade" kun gælder for de investeringer, der ligger
til grund for fonden, og som tager hensyn til EU-kriterierne
for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.
De investeringer, der ligger til grund for fonden, som ikke er på
linje med klassificeringssystemets miljømæssigt bæredygtige
aktiviteter, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt
bæredygtige økonomiske aktiviteter i taksonomiforordningen.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Modpartsrisiko
franklintempleton.lu

• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved virksomhedsobligationer med variabel rente
• Valutakursrisiko
• Risiko ved omstrukturering af selskaber
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved securitisering
• Bæredygtighedsrisici
• Risiko ved swap-aftaler
• Risiko ved warrants
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investment
Management Limited og Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND
Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at bevare en
grad af kapitalbevarelse og likviditet og samtidig maksimere
de samlede afkast og indtægter.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved primært
at investere i kortfristede fastforrentede og variabelt forrentede
gældsbeviser og gældsforpligtelser, der er udstedt af stater
og selskaber med hjemsted i Europa samt EUR-denomineret
gæld i selskaber fra lande uden for Europa, der vurderet som
investment grade eller, hvis de ikke er vurderede, af tilsvarende
kvalitet. Fonden kan maksimalt eje 10 % lavt vurderede noninvestment grade- og misligholdte gældsbeviser, eller hvis de
ikke er vurderede, af tilsvarende kvalitet.
Desuden kan fonden investere i kreditindekserede værdipapirer eller andre strukturerede produkter (såsom værdipapirer
med sikkerhed i fast ejendom og aktiver, inklusive strukturerede gældsforpligtelser og strukturerede låneforpligtelser),
der afleder deres værdi fra et indeks, et værdipapir eller en
valuta.
Fonden anvender sin egen metode til ESG-vurdering (kriterier
for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) for at undgå
investeringer i udstedere, der sakker agterud i omstillingen til
en lavemissionsøkonomi. Denne ESG-vurdering anvendes på
Franklin Templeton Investeringsfonde

27

mindst 90 % af de udstedere, der indgår i fondens portefølje,
og den er uomgængelig ved porteføljens sammensætning.
Hvad angår virksomhedsudstedere bruger fonden en
kombination af eksterne og interne data til at bestemme
"klimaomstillingsresultater" (dvs. i hvilket omfang en udsteder
reagerer på truslen om klimaændringer, f.eks. ved at
involvere sig i en kombination af dekarbonisering af produkter
og tjenester, etablering af infrastruktur med lave eller ingen
emissioner og reduktion eller fjernelse af afhængighed
af fossile brændstoffer, herunder indtægter fra fossile
brændstoffer), inklusive men ikke begrænset til en direkte
emissionsfremskrivning i forhold til jævnbyrdige kolleger,
dekarbonisering af varer- og tjenesteydelsesporteføljen og
vurderingen af muligheder inden for ren teknologi og energi.
I forhold til udstedere af statsobligationer bruger fonden en
kombination af data til at bestemme "klimaomstillingsresultater",
inklusive, men ikke begrænset til udstedernes eksponering
for miljørisici og miljørisikoledelse. Disse data vedrører
forvaltning af energiressourcer, ressourcebeskyttelse,
vandressourceforvaltning, miljøpræstationer, styring af
miljøeksternaliteter, energisikkerhedsrisici, produktive jordog mineralressourcer, sårbarhed over for miljøhændelser
og miljømæssige eksternaliteter. Derudover må fonden ikke
investere i statsobligationer udstedt af lande, der ikke klarer
sig godt nok i henhold til Freedom House Index, eller lande
med en ESG-vurdering på CCC i henhold til MSCI.
ESG-kriterierne er en vigtig del af fondens kreditundersøgelse
af selskaberne, der kombinerer grundlæggende bottom-up
kreditanalyse med en gennemgang af væsentlige ESG-kriterier
for at nå frem til en holistisk vurdering af kreditmæssige styrker
og svagheder samt potentielle risici. Investeringsforvalternes
analytikere kan arbejde med udstedere, der har specifikke
problemer med CO2-udledninger, vand og spildevand, for at
forbedre risikoledelsen på disse områder.
Endelig investerer investeringsforvalteren - og det gælder
hele porteføljen4 - ikke i virksomheder, der:
• gentagne gange og alvorligt overtræder principperne i FN's
Global Compact som for eksempel:
• Beskyttelse af internationale menneskerettigheder
• Ingen medvirken i krænkelser af menneskerettighederne
• Respekt for forsamlingsfrihed og retten til kollektive
overenskomster
• Eliminering af tvangsarbejde
• Afskaffelse af børnearbejde
• Udryddelse af forskelsbehandling med hensyn til
beskæftigelse og erhverv
• Forsigtighedsprincip ved håndtering af miljøproblemer /
tilgang til miljøudfordringer
• Fremme af større miljøbevidsthed / ansvarlighed
• Udvikling og udbredelse/spredning af miljøvenlige
teknologier
• Modarbejdelse/modstand mod alle former for korruption
Der kan tillades en overskridelse på 5 % for investeringer i virksomheder,
der ikke opfylder disse kriterier.
4
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• Utilstrækkeligt resultat i henhold til Freedom House Index
for statslige udstedere (https://freedomhouse.org/countries/
freedom-world/scores)
• fremstiller militært udstyr og/eller kontroversielle våben - dvs.
våben, der rammer i flæng; eller virksomheder, der fremstiller
komponenter tiltænkt anvendelse i sådanne våben.
• fremstiller tobak eller tobaksvarer; eller virksomheder,
der har indtægter fra sådanne produkter, som overskrider
investeringsforvalternes tærskler (5 %).
• har uacceptabelt høje indtægter fra de mest forurenende
fossile brændstoffer
• ligger under investeringsforvalternes tærskel for brug af
fossile lavemissionsbrændstoffer
• ligger over vores tolerancegrænse for fossile brændstoffer
anvendt til produktion af elektricitet.
• har en ESG-vurdering med karakteren CCC.
Det betyder, at fonden bruger en udvælgelsesmetode til at
udelukke udstedere fra porteføljen, hvis de ligger blandt de
nederste 20 % af det univers, som fonden kan investere i.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål.
Disse afledte finansielle instrumenter kan handles enten på
regulerede markeder eller over-the-counter og kan bl.a. omfatte
swaps (såsom rente-swaps, valuta-swaps og credit default
swaps og fastforrentede total return swaps, inklusive låneindekser), terminskontrakter og krydsvalutaterminskontrakter, futureskontrakter samt optioner på sådanne instrumenter.
Fonden kan også, accessorisk, investere i konvertible
værdipapirer og betinget konvertible obligationer
(investeringer i betinget konvertible obligationer vil ikke
overstige 5 % af fondens nettoaktiver).
Fonden har til hensigt at købe fastforrentede og variabelt forrentede værdipapirer med gældsforpligtelser denomineret i EUR og
maksimalt 10 % i valutaer, der ikke er denomineret i EUR.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen, realiseret
og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter efter fradrag af
udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan udloddes mere
indtjening, kan det også medføre, at kapitalen reduceres.
Eksponering for total return swaps Det forventede
eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return
swaps (uafdækkede), beløber sig til 5 % af fondens
nettoaktiver underlagt et maksimum på 10 %.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 8 i
SFDR
• at bevare likviditet, maksimere det samlede afkast og
indtægt.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
franklintempleton.lu

Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin
ESG-metodologi fremmer fonden karakteristika inden for
miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Selvom fonden
ikke forpligter sig til at foretage investeringer i miljømæssigt
bæredygtige aktiviteter, der er på linje med klassificeringssystemet og bidrager til at modvirke klimaændringer og klimatilpasningsmål, kan det ikke udelukkes, at fondens underliggende investeringer derudover kan omfatte investeringer,
som har til formål at indvirke positivt på miljøet gennem
deres fokus på modvirkning af klimaændringer og tilpasning
til klimaændringer, og som måske er, men ikke nødvendigvis, er på linje med klassificeringssystemet. Investorer bør
være opmærksomme på, at taksonomiforordningens princip
om "ikke at gøre nogen væsentlig skade" kun gælder for de
investeringer, der ligger til grund for fonden, og som tager
hensyn til EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De investeringer, der ligger til grund for
fonden, som ikke er på linje med klassificeringssystemets
miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske
aktiviteter i taksonomiforordningen.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved securitisering
• Bæredygtighedsrisici
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.

Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved fortrinsvis at investere i fastforrentede eller variabelt forrentede
investment grade-gældsbeviser, der er udstedt af selskaber i
Europa og i EUR-denominerede gældsbeviser, der er udstedt
af selskaber fra lande uden for Europa.
Fonden anvender sin egen metode til ESG-vurdering (kriterier
for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) for at undgå
investeringer i udstedere, der sakker agterud i omstillingen
til en lavemissionsøkonomi. Denne ESG-vurderingsmetode
anvendes på hele porteføljen, og den er uomgængelig ved
porteføljens sammensætning.
Fonden bruger en kombination af eksterne og interne data
til at bestemme "klimaomstillingsresultater" (dvs. i hvilket
omfang en udsteder reagerer på truslen om klimaændringer,
f.eks. ved at involvere sig i en kombination af dekarbonisering
af produkter og tjenester, etablering af infrastruktur med
lave eller ingen emissioner og reduktion eller fjernelse af
afhængighed af fossile brændstoffer, herunder indtægter
fra fossile brændstoffer). Dette kan omfatte, men er ikke
begrænset til, direkte forløbskurver for emissioner i forhold
til tilsvarende virksomheder, lav CO2-omstillingsstatus,
styring af klimarelaterede risici, overordnet miljøvurdering,
energiressourceforvaltning, styring af miljøeksternaliteter og
energisikkerhedsrisici.
Det er forbudt for fonden at investere i udstedere, der anses for at
være de dårligst præsterende i forhold til denne opregningsmåde.
Dette er en bindende begrænsning og gennemføres ved hjælp
af compliance-restriktioner for udstedere, der sakker bagud.
Det betyder, at fonden udelukker udstedere fra porteføljen, hvis
de ligger blandt de nederste 20 % af det univers, som fonden
kan investere i.
ESG-kriterierne er en vigtig del af fondens kreditundersøgelse
af selskaberne, der kombinerer grundlæggende bottom-up
kreditanalyse med en gennemgang af væsentlige ESG-kriterier
for at nå frem til en holistisk vurdering af kreditmæssige styrker
og svagheder samt potentielle risici. Investeringsforvalternes
analytikere kan arbejde med udstedere, der har specifikke
problemer med CO2-udledninger, vand og spildevand, for at
forbedre risikoledelsen på disse områder.
Endelig investerer investeringsforvalteren - og det gælder
hele porteføljen5 - ikke i virksomheder, der:
• gentagne gange og alvorligt overtræder principperne i FN's
Global Compact som for eksempel:
• Beskyttelse af internationale menneskerettigheder

Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investment
Management Limited og Franklin Advisers, Inc.

• Ingen medvirken i krænkelser af menneskerettighederne
• Respekt for forsamlingsfrihed og retten til kollektive
overenskomster

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

• Eliminering af tvangsarbejde

FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND

• Afskaffelse af børnearbejde

Aktivklasse Fastforrentet fond

• Udryddelse af forskelsbehandling med hensyn til
beskæftigelse og erhverv

Basisvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at maksimere
det samlede investeringsafkast ved hjælp af en kombination
af renteindtægt og kapitalvækst under iagttagelse af en
forsigtig investeringsforvaltningspolitik.
franklintempleton.lu

• Forsigtighedsprincip ved håndtering af miljøproblemer /
tilgang til miljøudfordringer
Der kan tillades en overskridelse på 5 % for investeringer i virksomheder,
der ikke opfylder disse kriterier.
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• Fremme af større miljøbevidsthed / ansvarlighed
• Udvikling og udbredelse/spredning af miljøvenlige
teknologier
• Modarbejdelse/modstand mod alle former for korruption
• Fremstilling af militært udstyr og/eller kontroversielle våben dvs. våben, der rammer i flæng; eller virksomheder, der
fremstiller komponenter tiltænkt anvendelse i sådanne
• Fremstilling af konventionelle våben; eller virksomheder,
der har indtægter fra sådanne produkter, som overskrider
investeringsforvalternes tærskler (5 %)
• Fremstilling af tobak eller tobaksvarer; eller virksomheder,
der har indtægter fra sådanne produkter, som overskrider
investeringsforvalternes tærskler (5 %)
• Får mere end 5 % af deres omsætning fra spil eller
underholdning for voksne

grade-gældsbeviser, obligationer, der kan konverteres til
ordinære aktier, præferenceaktier og warrants. Fonden kan
derudover også, accessorisk, investere i konvertible værdipapirer og betinget konvertible obligationer (investeringer
i betinget konvertible obligationer vil ikke overstige 5 % af
fondens nettoaktiver).
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering for total return swaps Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return swaps
(uafdækkede), beløber sig til 5 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 10 %.

• Har uacceptabelt høje indtægter fra de mest forurenende
fossile brændstoffer

Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.

• Får mere end 5 % af deres omsætning fra udvinding af
termisk kul

Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:

• Ikke bruger nok kulstoffattige energikilder

• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 8 i
SFDR

• Ligger over vores tolerancegrænse for fossile brændstoffer
anvendt til produktion af elektricitet;
• Har en ESG-vurdering på CCC i henhold til MSCI.
ESG-karaktererne for hver virksomhed i porteføljen revideres
og opdateres mindst en gang om året.
Fonden kan endvidere anvende visse afledte finansielle
instrumenter til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål. Disse afledte finansielle
instrumenter (for hvilke den interne ESG-vurderingsmetode,
beskrevet nedenfor, ikke finder anvendelse) kan handles
enten på regulerede markeder eller over-the-counter og
kan bl.a. omfatte swaps (såsom credit default swaps, total
return swaps på fastforrentede, inklusive låneindekser),
terminskontrakter og krydsvalutaterminskontrakter, futureskontrakter samt optioner. Brug af disse afledte finansielle
instrumenter kan medføre negativ eksponering for en specifik resultatkurve/varighed eller valuta. Desuden kan fonden
i overensstemmelse med investeringsrestriktionerne investere i kreditindekserede værdipapirer eller andre strukturerede produkter (såsom værdipapirer med sikkerhed i fast
ejendom eller andre aktiver og strukturerede gældsforpligtelser såvel som strukturerede låneforpligtelser), hvor værdien
afhænger af andre værdipapirer, som er forbundet med
indekser, værdipapirer eller valutaer fra et europæisk land.
Fonden investerer fortrinsvis i fastforrentede gældsbeviser,
der enten er denomineret i EUR eller, såfremt de er denomineret i en anden valuta, er afdækket i forhold til EUR.
Da der er større chancer for at opnå investeringsmålet gennem en investeringspolitik, der er både fleksibel og tilpasningsdygtig, kan fonden tillige, af defensive årsager eller som
supplement, søge at investere i andre typer værdipapirer,
herunder men ikke begrænset til gældsbeviser, der er udstedt
af regeringer eller overstatslige enheder, der er organiseret
eller støttet af flere nationale regeringer, non-investment
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• et samlet investeringsafkast ved hjælp af en kombination af
renteindtægter og kapitalvækst
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin ESGmetodologi fremmer fonden karakteristika inden for miljø, sociale
forhold og god selskabsledelse. Selvom fonden ikke forpligter
sig til at foretage investeringer i miljømæssigt bæredygtige
aktiviteter, der er på linje med klassificeringssystemet og
bidrager til at modvirke klimaændringer og klimatilpasningsmål,
kan det ikke udelukkes, at fondens underliggende investeringer
derudover kan omfatte investeringer, som har til formål at
indvirke positivt på miljøet gennem deres fokus på modvirkning
af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, og
som måske er, men ikke nødvendigvis, er på linje med
klassificeringssystemet. Investorer bør være opmærksomme
på, at taksonomiforordningens princip om "ikke at gøre nogen
væsentlig skade" kun gælder for de investeringer, der ligger
til grund for fonden, og som tager hensyn til EU-kriterierne
for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.
De investeringer, der ligger til grund for fonden, som ikke er på
linje med klassificeringssystemets miljømæssigt bæredygtige
aktiviteter, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt
bæredygtige økonomiske aktiviteter i taksonomiforordningen.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
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Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved securitisering
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser

Obligationer, der ikke betegnes som "sociale", men alligevel
udstedes af enheder, der hovedsageligt arbejder med socialt
bæredygtige aktiviteter, herunder aktiviteter knyttet til verdensmålene for bæredygtig udvikling ("SDG"), vil fonden kunne
investere i, hvis udstederne opfylder interne kriterier for "sociale
forkæmpere". Sociale forkæmpere er udstedere, som retter sig
ind efter mere end to udvalgte SDG'er, eller, i tilfælde af statslige
udstedere, den bedste fjerdedel af disse lande i henhold til investeringsforvalterens interne sociale scoringssystem.

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

Fonden anvender endvidere sin ESG-vurderingsmetode for
at undgå investering i udstedere, der sakker bagud i omstillingen til understøttelse af lavemissionsøkonomi, undtagen
de nederste 20 % af det univers, som fonden kan investere i.
Fonden bruger en kombination af eksterne og interne data til
at bestemme "klimaomstillingsresultater" (dvs. i hvilket omfang
en udsteder reagerer på truslen om klimaændringer, f.eks. ved
at involvere sig i en kombination af dekarbonisering af produkter og tjenester, etablering af infrastruktur med lave eller ingen
emissioner og reduktion eller fjernelse af afhængighed af fossile brændstoffer, herunder indtægter fra fossile brændstoffer).

FRANKLIN EUROPEAN SOCIAL LEADERS BOND
FUND

Fonden anvender også særlige ESG-udelukkelser og vil ikke
investere i udstedere, der ifølge investeringsforvalterens
analyse:

• Bæredygtighedsrisici
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investment
Management Limited og Franklin Templeton Institutional, LLC

Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fonden har som investeringsmål at levere
positive sociale resultater ved at fremme social lighed og
at opnå et totalafkast i indkomst samt kapitalvækst ved
overvejende at investere i porteføljer af sociale obligationer.
Investeringspolitik Fonden tilstræber at nå sit investeringsmål
ved at investere mindst 75 % af sine nettoaktiver i obligationer,
der betegnes som "sociale" som beskrevet nedenfor, hvor
op til 25 % af dens nettoaktiver investeres i obligationer,
der af investeringsforvalteren anses for at kunne levere
positive sociale resultater og nedenfor betegnes som "sociale
forkæmpere". Strategien anvender en grundlæggende analyse
baseret på en bottom-up-tilgang med fokus på anerkendte
"sociale" obligationer, hvis kreditværdighed er accepteret af
investeringsforvalteren.
"Sociale" obligationer er gældsinstrumenter, hvis udbytte bruges til helt eller delvist at finansiere eller forhåndsfinansiere
nye og eller eksisterende projekter, der giver klare sociale
fordele, såsom positivt bidrag til at reducere sociale uligheder hvad angår fattigdom, køn, race og/eller beskæftigelse.
Investeringsforvalteren anvender en intern ESG-metode
(kriterier for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) til
at vurdere, om provenuet fra en eller flere sociale obligationer understøtter afbødning af et eller flere specifikke sociale
problemer og/eller giver utvetydige og identificerbare sociale
fordele. Metoden kombinerer eksterne og interne datainput
til at bestemme, om de sociale obligationer kan anerkendes,
idet den blandt andet gennemgår de sociale projektkategorier, som principperne om sociale obligationer er knyttet til,
og den målgruppe, der måtte drage fordel af de positive samfundsøkonomiske resultater, samt udstederens efterlevelse
af principper udviklet i et bestemt rammeværk for vurdering
af sociale obligationer, såsom International Capital Market
Association (ICMA - www.icmagroup.org).
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• i alvorlig grad krænker FN's Global Compact-principper
(uden positivt perspektiv)
• genererer mere end 5 % af omsætningen fra produktion og/
eller salg af våben
• er involveret i produktion, salg eller engroshandel med
dedikerede og/eller vigtige komponenter til forbudte våben6
(antipersonelminer, biologiske og kemiske våben og
klyngeammunition).
• fremstiller tobak eller tobaksvarer eller virksomheder, der
har indtægter fra sådanne produkter, som overskrider 5 %
• genererer mere end 5 % af deres omsætning fra udvinding
af termisk kul eller 10 % fra kulbaseret energiproduktion.
Ovennævnte ESG-metode, der anvendes på mindst 90 % af
de udstedere, der indgår i fondens portefølje, er uomgængelig
ved porteføljens sammensætning.
De obligationer, som fonden vil investere i, kan udstedes med
en hvilken som helst varighed, have både fast og variabel
rente og udstedes af såvel virksomheder som statslige
udstedere i hele verden, herunder nye vækstmarkeder, eller
af REIT'er. Fonden har ikke til hensigt at investere mere
end 10 % af nettoaktiverne i gældsbeviser, der er vurderet
til under investeringsklasse. Statslige udstedere omfatter
statslige agenturer og kvasistatslige udstedere. Al fondens
valutaeksponering, der ikke er mod EUR, vil blive afdækket
tilbage til EUR.
Investeringsforvalteren kan efter eget valg tilføje eller reducere
eksponeringen mod varighed i specifikke lande afhængigt
af grundlæggende økonomiske forhold, renteudsigter,
pengepolitik, geopolitiske tendenser samt finanspolitik.
a) våben i henhold til (i) konventionen om forbud mod brug, oplagring,
produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion og (ii)
konventionen om forbud mod klyngeammunition og b) våben klassificeret som
enten B- eller C-våben i henhold til henholdsvis FN's konvention om forbud mod
biologiske våben og FN's konvention om forbud mod kemiske våben.
6
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Fonden kan investere i strukturerede kreditobligationer
("CDO'er") og collateralised loan obligations ("CLO'er") samt
andre værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom og med sikkerhed i aktiver, hybride og konvertible værdipapirer, herunder
kredittilknyttede værdipapirer (såsom credit linked notes og optioner), uopsigelige obligationer og betinget konvertible værdipapirer, hver med maksimalt 5 % af dens nettoaktiver og underlagt
en samlet maksimumgrænse på 20 % af fondens nettoaktiver.
CDO'er, CLO'er, værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom
og med sikkerhed i aktiver og uopsigelige obligationer vil ikke
indlejre derivater eller generere gearing. Hybride og konvertible
værdipapirer, herunder kredittilknyttede værdipapirer, kan have
derivater indlejret og dermed generere gearing.

derfor investeringsforvalterens forventning, at andelen af fondens investeringer i miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, der
er forenelige med klassifikationskravene (inklusive investeringer i aktiverings- og omstillingsaktiviteter), udgør 0 %.

Fonden kan ligeledes anvende afledte finansielle instrumenter
til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og
investeringsformål. Disse finansielle afledte instrumenter kan
enten handles på regulerede markeder eller over-the-counter
og kan bl.a. omfatte swaps (såsom renteswaps, credit default
swaps og fastforrentede "total return swaps"), rentefutures og
valutaterminskontrakter (både leverbare og ikke-leverbare)
og optioner (optioner på rentefutures, optioner på renteswaps
og optioner på credit default swaps).

• Bæredygtighedsrisici

Desuden kan fonden investere op til 10 % af nettoaktiverne
i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv
investering (inklusive ETF'er).
Fonden kan besidde supplerende likvide aktiver (dvs. bankindskud på anfordring, såsom kontanter på løbende konti i en bank
og altid tilgængelige) op til 20 % af dens nettoaktiver som reaktion på ugunstige markedsmæssige, økonomiske, politiske eller
andre forhold eller for at imødekomme likviditets-, indløsningsog kortsigtede investeringsbehov. Fonden kan, midlertidigt og
hvis det er begrundet i usædvanligt ugunstige markedsforhold,
besidde supplerende likvide aktiver op til 100 % af nettoaktiverne som led i at afbøde risici i forhold til sådanne usædvanlige
markedsforhold og for at beskytte aktionærerne bedst muligt.
For at nå sine investeringsmål og af hensyn til likviditeten kan
fonden også investere i bankindskud, pengemarkedsinstrumenter eller pengemarkedsforeninger i overensstemmelse
med gældende investeringsrestriktioner. Som en beskyttelsesforanstaltning kan fonden midlertidigt investere op til 100 %
af nettoaktiverne i disse instrumenter.
Eksponering for total return swaps Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return swaps
(uafdækkede), beløber sig til 5 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 10 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 9 i
SFDR

Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved securitisering
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investment
Management Limited.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND
Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå størst
muligt investeringsafkast under iagttagelse af en forsigtig
investeringsforvaltningspolitik, sammensat af en kombination
af renteindtægter, kapitalvækst og valutakursgevinster.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved
at investere i en portefølje af fastforrentede og variabelt
forrentede gældsbeviser og gældsforpligtelser, der er udstedt
af regeringer, regeringsinstitutioner eller selskaber med
hjemsted i Europa og i EUR-denominerede værdipapirer, der
er udstedt af selskaber fra lande uden for Europa.

• at investere på mellemlangt til langt sigt

Fonden anvender sin egen metode til ESG-vurdering (kriterier
for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) for at undgå
investeringer i udstedere, der sakker agterud i omstillingen til
en lavemissionsøkonomi. Denne ESG-vurdering anvendes på
mindst 90 % af de udstedere, der indgår i fondens portefølje,
og den er uomgængelig ved porteføljens sammensætning.

Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin ESGinvesteringsmetodologi fremmer fonden social lighed, men
forpligter sig ikke på at foretage miljømæssigt bæredygtige
investeringer som defineret i taksonomiforordningen. Det er

Hvad angår virksomhedsudstedere bruger fonden en
kombination af eksterne og interne data til at bestemme
"klimaomstillingsresultater" (dvs. i hvilket omfang en udsteder
reagerer på truslen om klimaændringer, f.eks. ved at

• at opnå et positivt socialt bidrag gennem investering i
europæiske sociale obligationer og samtidig maksimere
det samlede afkast
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involvere sig i en kombination af dekarbonisering af produkter
og tjenester, etablering af infrastruktur med lave eller ingen
emissioner og reduktion eller fjernelse af afhængighed
af fossile brændstoffer, herunder indtægter fra fossile
brændstoffer), inklusive men ikke begrænset til en direkte
emissionsfremskrivning i forhold til jævnbyrdige kolleger,
dekarbonisering af varer- og tjenesteydelsesporteføljen og
vurderingen af muligheder inden for ren teknologi og energi.

• fremstiller tobak eller tobaksvarer; eller virksomheder,
der har indtægter fra sådanne produkter, som overskrider
investeringsforvalternes tærskler (5 %).

I forhold til statslige og statsrelaterede udstedere bruger fonden en kombination af data til at bestemme "klimaomstillingsresultater", inklusive, men ikke begrænset til udstedernes
eksponering for miljørisici og miljørisikoledelse. Disse data
vedrører forvaltning af energiressourcer, ressourcebeskyttelse, vandressourceforvaltning, miljøpræstationer, styring af
miljøeksternaliteter, energisikkerhedsrisici, produktive jordog mineralressourcer, sårbarhed over for miljøhændelser
og miljømæssige eksternaliteter. Derudover må fonden ikke
investere i statsobligationer udstedt af lande, der ikke klarer
sig godt nok i henhold til Freedom House Index, eller lande
med en ESG-vurdering på CCC i henhold til MSCI.

• ligger under investeringsforvalternes tærskel for brug af
fossile lavemissionsbrændstoffer

ESG-kriterierne er en vigtig del af fondens kreditundersøgelse
af selskaberne, der kombinerer grundlæggende bottom-up
kreditanalyse med en gennemgang af væsentlige ESG-kriterier
for at nå frem til en holistisk vurdering af kreditmæssige styrker
og svagheder samt potentielle risici. Investeringsforvalternes
analytikere kan arbejde med udstedere, der har specifikke
problemer med CO2-udledninger, vand og spildevand, for at
forbedre risikoledelsen på disse områder.
Investeringsforvalteren investerer ikke - og det gælder hele
porteføljen7 - i udstedere, der:
• gentagne gange og alvorligt overtræder principperne i FN's
Global Compact som for eksempel:
• Beskyttelse af internationale menneskerettigheder
• Ingen medvirken i krænkelser af menneskerettighederne
• Respekt for forsamlingsfrihed og retten til kollektive
overenskomster
• Eliminering af tvangsarbejde
• Afskaffelse af børnearbejde
• Udryddelse af forskelsbehandling med hensyn til
beskæftigelse og erhverv
• Forsigtighedsprincip ved håndtering af miljøproblemer /
tilgang til miljøudfordringer
• Fremme af større miljøbevidsthed / ansvarlighed
• Udvikling og udbredelse/spredning af miljøvenlige
teknologier
• Modarbejdelse/modstand mod alle former for korruption
• Utilstrækkeligt resultat i henhold til Freedom House
Index for statslige udstedere (https://freedomhouse.org/
countries/freedom-world/scores)
• fremstiller militært udstyr og/eller kontroversielle våben - dvs.
våben, der rammer i flæng; eller virksomheder, der fremstiller
komponenter tiltænkt anvendelse i sådanne våben.
7

	Der kan tillades en overskridelse på 5 % for investeringer i virksomheder,
der ikke opfylder disse kriterier.
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• får mere end 5 % af deres omsætning fra spil eller
underholdning for voksne
• har uacceptabelt høje indtægter fra de mest forurenende
fossile brændstoffer

• ligger over vores tolerancegrænse for fossile brændstoffer
anvendt til produktion af elektricitet.
• har en ESG-vurdering med karakteren CCC.
Det betyder, at fonden bruger en udvælgelsesmetode til at
udelukke udstedere fra porteføljen, hvis de ligger blandt de
nederste 20 % af det univers, som fonden kan investere i.
Fonden kan ligeledes, i overensstemmelse med de gældende
investeringsrestriktioner, investere i værdipapirer eller strukturerede produkter(såsom strukturerede gældsforpligtelser såvel
som strukturerede låneforpligtelser), hvis sikkerhed hænger
sammen med eller er afhængig af andre værdipapirer, som er
forbundet med aktiver eller valutaer fra et hvilket som helst land i
Europa. Nærmere betegnet kan fonden købe gældsforpligtelser,
der er udstedt af regeringer og overstatslige organisationer, der
er organiseret eller støttes af flere nationale regeringer.
Fonden kan ligeledes erhverve realkredit- og andre
værdipapirer, der er udstedt med sikkerhed i aktiver samt
konvertible obligationer. Desuden kan fonden anvende visse
afledte finansielle instrumenter med henblik på afdækning
og effektiv porteføljeforvaltning. De afledte finansielle
instrumenter kan handles på regulerede markeder eller overthe-counter og kan omfatte indeksbaserede afledte finansielle
instrumenter, og total return swaps på fastforrentede, inklusive
låneindekser, termins- eller futureskontrakter eller optioner på
sådanne kontrakter, herunder på europæiske statsobligationer.
Fondens nettoaktiver skal primært (f.eks. mindst to tredjedele
af nettoaktiverne uden at tage højde for de supplerende likvide
aktiver) investeres i værdipapirer eller afledte finansielle
instrumenter, der baseres på værdipapirer fra europæiske
udstedere og i EUR-denominerede værdipapirer, der er
udstedt af selskaber fra lande uden for Europa.
Fonden kan investere i investment grade- og non-investment
grade-gældsbeviser, herunder højtforrentede erhvervsobligationer, private placeringer, globale obligationer og valutaer i nye
vækstmarkedslande, hvoraf op til 10 % af fondens nettoaktiver
kan bestå af misligholdte værdipapirer. Fonden kan også,
accessorisk, investere i konvertible værdipapirer og betinget
konvertible obligationer (investeringer i betinget konvertible
obligationer vil ikke overstige 5 % af fondens nettoaktiver).
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen, realiseret
og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter efter fradrag af
udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan udloddes mere
indtjening, kan det også medføre, at kapitalen reduceres.
Eksponering for total return swaps Det forventede
eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return
swaps (uafdækkede), beløber sig til 5 % af fondens
nettoaktiver underlagt et maksimum på 20 %.
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Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:

Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investment
Management Limited og Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 8 i
SFDR

FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND

• et højt indtjeningsniveau, en høj kapitalbevaring og i
mindre grad kapitalvækst ved at investere i fastforrentede
værdipapirer og afledte finansielle instrumenter, der er
udstedt af europæiske regeringer eller selskaber

Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)

• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin ESGmetodologi fremmer fonden karakteristika inden for miljø, sociale
forhold og god selskabsledelse. Selvom fonden ikke forpligter
sig til at foretage investeringer i miljømæssigt bæredygtige
aktiviteter, der er på linje med klassificeringssystemet og
bidrager til at modvirke klimaændringer og klimatilpasningsmål,
kan det ikke udelukkes, at fondens underliggende investeringer
derudover kan omfatte investeringer, som har til formål at
indvirke positivt på miljøet gennem deres fokus på modvirkning
af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, og
som måske er, men ikke nødvendigvis, er på linje med
klassificeringssystemet. Investorer bør være opmærksomme
på, at taksonomiforordningens princip om "ikke at gøre nogen
væsentlig skade" kun gælder for de investeringer, der ligger
til grund for fonden, og som tager hensyn til EU-kriterierne
for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.
De investeringer, der ligger til grund for fonden, som ikke er på
linje med klassificeringssystemets miljømæssigt bæredygtige
aktiviteter, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt
bæredygtige økonomiske aktiviteter i taksonomiforordningen.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Bæredygtighedsrisici

Aktivklasse Fastforrentet fond
Investeringsmål Fondens primære investeringsmål er
at søge samlet afkast gennem en kombination af løbende
indtægter og kapitalvækst, der overstiger FTSE 3-Month US
Treasury Bill Index i løbet af en fuld markedscyklus (der er en
tidsperiode, som spænder over en fuld forretningscyklus og
økonomisk cyklus, der kan omfatte perioder med stigende og
faldende renter).
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målene ved
at yde attraktive risikojusterede afkast i løbet af en fuld
markedscyklus ved at allokere porteføljen på tværs af
et bredt udvalg af fastforrentede og variabelt forrentede
gældsbeviser og gældsforpligtelser med en hvilken som helst
løbetid eller kreditvurdering (inklusive investment grade, noninvestment grade, lavt vurderede, uvurderede værdipapirer
eller misligholdte værdipapirer), der er udstedt af erhvervsog/eller statsobligationsudstedere i hele verden.
Ved forvaltning af fonden søger investeringsforvalterne
at generere afkast fra flere forskellige kilder ud over
udelukkende fra renter ved at allokere fondens portefølje
på tværs af flere forskellige risici (som kredit- og valutarisici
samt kommunale risici og varighedsrisici) og et bredt udvalg
af gældsbeviser med henblik på land, sektor, kvalitet, forfald
eller varighed (uden henvisning til et benchmarkindeks, som
det er tilfældet med de fleste traditionelle fastforrentede
fonde). Fondens portefølje kan derfor omfatte højtforrentede
(“junk”) obligationer, præferenceaktier og strukturerede
produkter såsom værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom
(inklusive lån mod sikkerhed i erhvervsejendom og bolig samt
obligationer udstedt med sikkerhed i en stor pulje af fordringer,
som er sikret ved pant i fast ejendom), strukturerede
kreditobligationer (inklusive kreditobligationer med banklån
som underliggende aktiv) og kreditindekserede eller
indeksregulerede (inklusive inflationssikrede) værdipapirer,
der opnår deres værdi fra et underliggende aktiv eller indeks.
Fonden kan indgå i “mortgage dollar roll”-transaktioner.
Fonden kan indgå i aktiv og hyppig handel som en del af investeringsstrategierne og kan på ethvert givent tidspunkt investere en
væsentlig mængde af aktiverne i en hvilken som helst klasse af
gældsbeviser. Fondens vægtede gennemsnitlige porteføljevarighed kan variere fra -2 til +5 år, sådan som den er beregnet
af investeringsforvalterne, afhængigt af investeringsforvalternes
prognose for renter og generel vurdering af markedsrisiko.
Fonden investerer regelmæssigt i valutaer og valutarelaterede
transaktioner, der omfatter afledte finansielle instrumenter.
Fonden kan fastholde væsentlige positioner i valutaer og valutarelaterede afledte finansielle instrumenter som en afdækningsstrategi eller for at implementere en valutainvesteringsstrategi,

• Risiko ved swap-aftaler
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der kan eksponere en stor del af fondens nettoaktiver for forpligtelser i henhold til disse instrumenter.
Fonden anvender flere forskellige afledte finansielle
instrumenter til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning
og investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter
kan enten handles på regulerede markeder eller over-thecounter og kan omfatte bl.a. swaps (såsom credit default
swaps og renteswaps eller fastforrentede total return swaps),
terminskontrakter og “cross forwards”, futureskontrakter
(herunder kontrakter på statspapirer) samt optioner. Brug af
afledte finansielle instrumenter kan medføre negativ eksponering
for en specifik resultatkurve/varighed, valuta eller kredit.
Fonden kan indtage lange og syntetiske korte positioner
i forbindelse med fast afkast og valutaer. Lange positioner
drager fordel af en kursstigning på det underliggende
instrument eller den underliggende aktivklasse, mens korte
positioner drager fordel af et kursfald.
Fonden kan også midlertidigt eller på supplerende grundlag
investere i kriseramte gældsbeviser (værdipapirer fra selskaber,
der er eller vil blive involveret i omstruktureringer, økonomiske
omstruktureringer eller konkurs), konvertible værdipapirer eller
CoCo-værdipapirer (investeringer i CoCo-værdipapirer kan
maksimalt udgøre 5 % af fondens nettoaktiver). Investeringer
i misligholdte gældsbeviser kan under normale markedsforhold
typisk udgøre maksimalt 10 % af fondens nettoaktiver.
Fonden kan også investere (i) op til 10 % af nettoaktiverne
i andele i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv
investering og (ii) op til 10 % af nettoaktiverne i Fastlandskina
via Bond Connect eller direkte (også benævnt CIBM direct).
Eksponering for total return swaps Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return swaps
(uafdækkede), beløber sig til 11 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• indtægter og kapitalvækst ved at investere i et bredt
udvalg af fastforrentede værdipapirer og afledte finansielle
instrumenter
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Risiko ved securitisering
• Markedsrisiko
• Likviditetsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
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• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved kriseramte værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved virksomhedsobligationer med variabel rente
• Risiko ved inflationsindekserede værdipapirer
• Risiko ved omstrukturering af selskaber
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være 200 %.
Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan være
højere. Den anvendte metode til beregning af gearing er summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske eksponering, som er forbundet med afledte finansielle instrumenter,
men omfatter ikke fondens underliggende investeringer, som
udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND
Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå
størst muligt investeringsafkast under iagttagelse af en
forsigtig investeringsforvaltningspolitik, der er sammensat
af en kombination af renteindtægter, kapitalvækst og
valutakursgevinster på langt sigt.
Investeringspolitik Fonden søger at nå sit mål ved at investere primært i fast eller variabelt forrentede gældsbeviser og
-forpligtelser udstedt af regeringer, regeringsrelaterede eller
erhvervsvirksomheder beliggende i medlemslande under
Golfens Samarbejdsråd (GCC). Desuden kan fonden købe
fastforrentede eller variabelt forrentede gældsbeviser og obligationer, der udstedes af enheder med hjemsted i mellemøstlige og
nordafrikanske regioner samt af supranationale enheder, der er
organiseret af flere nationale regeringer, f.eks. Den Internationale
Bank for Genopbygning og Økonomisk Udvikling.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter
til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og
investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter kan
enten handles på regulerede markeder eller over-the-counter
og kan omfatte bl.a. swaps (såsom credit default swaps
eller fastforrentede total return swaps), terminskontrakter
og “cross forwards”, futureskontrakter (herunder kontrakter
på statspapirer) samt optioner. Brug af afledte finansielle
instrumenter kan medføre negativ eksponering for en specifik
resultatkurve/varighed, valuta eller kredit.
Desuden kan fonden i overensstemmelse med de gældende
investeringsrestriktioner investere i værdipapirer eller
strukturerede produkter, hvis sikkerhed hænger sammen
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med eller er afhængig af andre værdipapirer, som er
forbundet med aktiver eller valutaer fra et hvilket som helst
land. Strukturerede produkter omfatter islamiske obligationer
(sukuk) som f.eks. ijara, wakala, murabaha, mudharaba,
musharaka eller en kombination af to sådanne strukturer
(hybrid-sukuk), der under normale markedsforhold kan
udgøre 10-30 % af fondens nettoaktiver. Fonden kan
ligeledes erhverve realkredit- og andre værdipapirer, der er
udstedt med sikkerhed i aktiver samt konvertible obligationer.
Fonden kan investere i investment grade- og non-investment
grade-gældsbeviser, der er udstedt af udstedere i GCC-lande,
herunder i misligholdte værdipapirer. De fastforrentede værdipapirer og gældsbeviser, fonden køber, kan være denomineret
i enhver valuta, og fonden kan eje egenkapitalinstrumenter i det
omfang, sådanne værdipapirer følger af konverteringen eller
ombytningen af en præferenceaktie eller gældsforpligtelse.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen, realiseret
og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter efter fradrag af
udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan udloddes mere
indtjening, kan det også medføre, at kapitalen reduceres.
Eksponering for total return swaps Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return swaps
(uafdækkede), beløber sig til 20 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 40 %.
Eksponering mod transaktioner vedrørende
værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau,
der kan være genstand for transaktioner vedrørende
værdipapirudlån, svarer til 5 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• et samlet investeringsafkast bestående af renteindtægter,
kapitalvækst og valutagevinster ved at investere i
gældsbeviser, der er udstedt af udstedere i GCC,
Mellemøsten og nordafrikanske lande, samt
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Modpartsrisiko
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved udbyttepolitik
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
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• Risiko ved securitisering
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Investeringsrisiko ved sukuk-papirer
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investments
(ME) Limited
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden investerer primært i egenkapitalinstrumenter i virksomheder, der er relevante for fondens
investeringstema, nemlig fremskridt på genomområdet.
Egenkapitalinstrumenter berettiger i almindelighed indehaveren til at få del i selskabets generelle driftsresultater.
Fonden investerer overvejende i ordinære aktier, men kan
også investere i præferenceaktier, konvertible værdipapirer
og warrants på værdipapirer.
Virksomheder, der er relevante for fondens investeringstema,
nemlig fremskridt på genomområdet, er dem, som
investeringsforvalteren mener i væsentlig grad har fokus
på og/eller forventes at drage væsentlig fordel af at øge og
forbedre kvaliteten af menneskers og andre liv (f.eks. dyr)
ved at indarbejde teknologiske og videnskabelige udviklinger.
forbedringer og fremskridt inden for genomforskning i deres
virksomhed, f.eks. ved at komme med nye produkter eller
tjenester, der er afhængige af genteknologi, genterapi,
genomanalyse, sekventering, syntese eller instrumentering
vedrørende DNA. Dette kan være virksomheder, der forsker
i, udvikler, producerer, fremstiller eller i væsentlig grad er
afhængige af eller udvikler bioniske kropsdele, bioinspireret
problemløsning, bioinformatik, molekylær medicin og
diagnostik, farmaceutika og landbrugsmæssige anvendelser
af genomik samt tilhørende udstyr, teknikker og processer.
I bestræbelserne på at følge fondens investeringstema kan
investeringsforvalteren investere i virksomheder i en hvilken
som helst økonomisk sektor eller uanset deres markedsværdi og
kan investere i virksomheder både i og uden for USA, herunder
i udviklings- eller nye vækstmarkedslande. Selv om fonden kan
investere i forskellige økonomiske sektorer, koncentrerer fonden
sine investeringer i brancher inden for sundhedsplejen.
Fonden er en "ikke-diversificeret" fond, hvilket betyder, at den
generelt investerer en større del af sine aktiver i værdipapirer
fra en eller flere udstedere og investerer generelt i et mindre
antal udstedere end en diversificeret fond.
Hvor fonden under normale markedsforhold investerer
mindst 80 % af sine nettoaktiver i kapitalandele, kan fonden
også søge investeringsmuligheder i andre former for
værdipapirer, herunder, men ikke begrænset til, gældsbeviser
og fastforrentede værdipapirer (som kan omfatte alle typer
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af værdipapirer med fast og variabel rente uanset løbetid
eller kvalitet fra selskabsudstedere i hele verden) samt op
til 10 % af sine nettoaktiver i åbne og lukkede institutter
for kollektiv investering (herunder børshandlede fonde).
Investeringsforvalteren kan indtage en midlertidig defensiv
kontantposition, når denne skønner, at værdipapirmarkederne
eller økonomien oplever for kraftig volatilitet, længerevarende,
generel nedgang, eller der foreligger andre ugunstige
omstændigheder i de lande, hvor fonden investerer.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• at opnå kapitalvækst ved at investere i egenkapitalinstrumenter i virksomheder, der driver forretning inden for brancher relateret til sundhedspleje
• at investere på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn De største risici ved at investere i fonden er
anført nedenfor. Investorer bør bemærke, at der fra tid til anden
også kan gælde andre risici for denne fond. Se venligst afsnittet
"Risikohensyn", som giver en udførlig beskrivelse af disse risici.
Primære risici ved fondens investeringspolitik:
• Koncentrationsrisiko
• Markedsrisiko
• Risiko ved tematiske investeringer
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Aktierisiko
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
• Risiko ved warrants
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND

regeringsinstitutioner (herunder overnationale organisationer, der støttes af flere nationale regeringer) og selskaber
i hele verden. Fonden investerer hovedsagelig i investment
grade-værdipapirer, men kan investere op til 30 % i non-investment grade-værdipapirer og kan ligeledes investere i
gældsbeviser på nye vækstmarkeder.
Fonden anvender sin egen metode til ESG-vurdering (kriterier
for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) for at undgå
investeringer i udstedere, der sakker agterud i omstillingen
til en lavemissionsøkonomi. Denne ESG-vurderingsmetode
anvendes på hele porteføljen, og den er uomgængelig ved
porteføljens sammensætning.
Fonden bruger en kombination af eksterne og interne data til at
bestemme "klimaomstillingsresultater" for hver statslig, regeringsrelateret og virksomhedsmæssig udsteder (dvs. i hvilket
omfang en udsteder reagerer på truslen om klimaændringer,
f.eks. ved at involvere sig i en kombination af dekarbonisering
af produkter og tjenester, etablering af infrastruktur med lave
eller ingen emissioner og reduktion eller fjernelse af afhængighed af fossile brændstoffer, herunder indtægter fra fossile
brændstoffer). Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til,
direkte forløbskurver for emissioner i forhold til tilsvarende
virksomheder, lav CO2-omstillingsstatus, styring af klimarelaterede risici, overordnet miljøvurdering, energiressourceforvaltning, styring af miljøeksternaliteter og energisikkerhedsrisici.
Det er forbudt for fonden at investere i udstedere, der
anses for at være de dårligst præsterende i forhold til
denne opregningsmåde. Dette er en bindende begrænsning
og gennemføres ved hjælp af compliance-restriktioner
for udstedere, der sakker bagud. Det betyder, at fonden
udelukker udstedere fra porteføljen, hvis de ligger blandt de
nederste 20 % af det univers, som fonden kan investere i.
Derudover må fonden ikke investere i statsobligationer
udstedt af lande, der ikke klarer sig godt nok i henhold til
Freedom House Index.
ESG-kriterierne er en vigtig del af fondens undersøgelsesproces, der kombinerer grundlæggende bottom-up kreditanalyse med en gennemgang af væsentlige ESG-kriterier for
at nå frem til en holistisk vurdering af kreditmæssige styrker
og svagheder samt potentielle risici. Investeringsforvalternes
analytikere kan arbejde med udstedere, der har specifikke
problemer med CO2-udledninger, vand og spildevand, for at
forbedre risikoledelsen på disse områder.
Endelig investerer investeringsforvalteren - og det gælder
hele porteføljen8 - ikke i virksomheder, der:
• gentagne gange og alvorligt overtræder principperne i FN's
Global Compact som for eksempel:
• Beskyttelse af internationale menneskerettigheder

Aktivklasse Fastforrentet fond

• Ingen medvirken i krænkelser af menneskerettighederne

Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)

• Respekt for forsamlingsfrihed og retten til kollektive
overenskomster

Investeringsmål Fondens primære investeringsmål er at
opnå størst muligt investeringsafkast under iagttagelse af
en forsigtig investeringsforvaltningspolitik, sammensat af en
kombination af renteindtægter og kapitalvækst
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved
fortrinsvis at investere i fastforrentede eller variabelt
forrentede gældsbeviser, der er udstedt af regeringer,
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• Eliminering af tvangsarbejde
• Afskaffelse af børnearbejde

Der kan tillades en overskridelse på 5 % for investeringer i virksomheder,
der ikke opfylder disse kriterier.
8
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• Udryddelse af forskelsbehandling med hensyn til
beskæftigelse og erhverv
• Forsigtighedsprincip ved håndtering af miljøproblemer /
tilgang til miljøudfordringer
• Fremme af større miljøbevidsthed / ansvarlighed
• Udvikling og udbredelse/spredning af miljøvenlige
teknologier
• Modarbejdelse/modstand mod alle former for korruption
• Utilstrækkeligt resultat i henhold til Freedom House Index
for statslige udstedere (https://freedomhouse.org/countries/
freedom-world/scores)
• Fremstilling af militært udstyr og/eller kontroversielle våben dvs. våben, der rammer i flæng; eller virksomheder, der
fremstiller komponenter tiltænkt anvendelse i sådanne
• Fremstilling af konventionelle våben; eller virksomheder,
der har indtægter fra sådanne produkter, som overskrider
investeringsforvalternes tærskler (5 %)
• Fremstilling af tobak eller tobaksvarer; eller virksomheder,
der har indtægter fra sådanne produkter, som overskrider
investeringsforvalternes tærskler (5 %)
• Får mere end 5 % af deres omsætning fra udvinding af
termisk kul
• Får mere end 5 % af deres omsætning fra spil eller
underholdning for voksne
• Har uacceptabelt høje indtægter fra de mest forurenende
fossile brændstoffer
• Ligger under investeringsforvalternes tærskel for brug af
fossile lavemissionsbrændstoffer
• Ligger over vores tolerancegrænse for fossile brændstoffer
anvendt til produktion af elektricitet
• Har en ESG-vurdering på CCC i henhold til MSCI.
ESG-karaktererne for hver udsteder i porteføljen revideres og
opdateres mindst en gang om året.
Desuden kan fonden i overensstemmelse med investeringsrestriktionerne investere i kreditindekserede værdipapirer eller
andre strukturerede produkter (såsom værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom eller andre aktiver, herunder strukturerede
gældsforpligtelser såvel som strukturerede låneforpligtelser),
hvor værdien afhænger af andre værdipapirer, som er forbundet
med indekser, værdipapirer eller valutaer Desuden kan fonden
deltage i “mortgage dollar roll”-transaktioner. Desuden kan fonden investere op til 10 % af nettoaktiverne i Fastlandskina via
Bond Connect eller direkte (også benævnt CIBM direct).
Fonden kan endvidere anvende visse afledte finansielle instrumenter til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter (for hvilke
den interne ESG-vurderingsmetode, beskrevet nedenfor, ikke
finder anvendelse) kan handles enten på regulerede markeder
eller over-the-counter og kan bl.a. omfatte swaps (såsom credit
default swaps og total return swaps på fastforrentede, inklusive
låneindekser), terminskontrakter og krydsvalutaterminskontrakter, futureskontrakter samt optioner. Brugen af afledte finansielle
instrumenter overstiger ikke 75 % af fondens nettoaktiver.
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Da der er større chancer for at opnå investeringsmålet
gennem en investeringspolitik, der er både fleksibel og
tilpasningsdygtig, kan fonden også søge at investere i
andre typer værdipapirer, herunder, men ikke begrænset
til, institutter for kollektiv investering, obligationer, der kan
konverteres til ordinære aktier, præferenceaktier og warrants.
Eksponering for total return swaps Det forventede
eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return
swaps (uafdækkede), beløber sig til 5 % af fondens
nettoaktiver underlagt et maksimum på 20 %.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 8 i SFDR
• renteindtægter og kapitalvækst ved at investere i et
diversificeret globalt, fastforrentet produkt
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin ESGmetodologi fremmer fonden karakteristika inden for miljø,
sociale forhold og god selskabsledelse. Selvom fonden ikke
forpligter sig til at foretage investeringer i miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, der er på linje med klassificeringssystemet
og bidrager til at modvirke klimaændringer og klimatilpasningsmål, kan det ikke udelukkes, at fondens underliggende
investeringer derudover kan omfatte investeringer, som har til
formål at indvirke positivt på miljøet gennem deres fokus på
modvirkning af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, og som måske er, men ikke nødvendigvis, er på linje med
klassificeringssystemet. Investorer bør være opmærksomme
på, at taksonomiforordningens princip om "ikke at gøre nogen
væsentlig skade" kun gælder for de investeringer, der ligger
til grund for fonden, og som tager hensyn til EU-kriterierne for
miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De investeringer, der ligger til grund for fonden, som ikke er på linje med
klassificeringssystemets miljømæssigt bæredygtige aktiviteter,
tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i taksonomiforordningen.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
franklintempleton.lu

• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved securitisering
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Bæredygtighedsrisici
• Risiko ved swap-aftaler
• Risiko ved warrants
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være 50 %.
Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan være
højere. Den anvendte metode til beregning af gearing er
summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske
eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investment
Management Limited og Franklin Advisers, Inc.

enten handles på regulerede markeder eller over-the-counter
og kan omfatte bl.a. terminsforretninger og “cross forwards”
samt optioner. Fonden kan ved hjælp af afledte finansielle
instrumenter dække korte positioner, forudsat at fondens
lange positioner til enhver tid er tilstrækkeligt likvide til at
dække fondens forpligtelser som følge af de korte positioner.
Fonden kan ligeledes investere i værdipapirer eller strukturerede
produkter (f.eks. aktieindekserede værdipapirer), hvis sikkerhed
hænger sammen med eller er afhængig af andre værdipapirer,
eller er knyttet til aktiver eller valutaer i alle lande. Desuden kan
fonden investere op til 10 % af nettoaktiverne i misligholdte
værdipapirer og op til 10 % af nettoaktiverne i andele i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv investering.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst og løbende indtægter ved at investere i
konvertible værdipapirer, der er udstedt af virksomheder i
hele verden.

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

• investeringer på mellemlangt til langt sigt

FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND9

• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer

Aktivklasse Balanceret fond

• Kreditrisiko

Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)

• Risiko ved gældsbeviser

Investeringsmål Fondens investeringsmål er at maksimere det samlede afkast under iagttagelse af en forsigtig
investeringsforvaltningspolitik ved at søge at optimere
kapitalvæksten og de løbende indtægter under forskellige
markedsforhold.

• Valutakursrisiko

Investeringspolitik Fonden søger at opnå investeringsmålene ved primært at investere i konvertible værdipapirer
(herunder investment grade-, non-investment grade-, lavt
vurderede og uvurderede værdipapirer), der er udstedt af
virksomheder i hele verden, samt ordinære aktier modtaget
ved konvertering af konvertible værdipapirer. Desuden kan
fonden investere i andre værdipapirer, f.eks. ordinære aktier
eller præferenceaktier og i ikke-konvertible gældsbeviser
(herunder investment grade-, non-investment grade-, lavt
vurderede og uvurderede værdipapirer). Fonden kan stadig
eje værdipapirer efter udstederens misligholdelse. Ved konvertibelt værdipapir forstås generelt et gældsbevis eller en
præferenceaktie, der kan konverteres inden for en bestemt
periode til ordinære aktier fra samme eller en anden udsteder. Ved at investere i konvertible værdipapirer søger fonden
mulighed for at deltage i kapitalvæksten i underliggende
aktier samtidig med, at fonden beror på det fastforrentede
aspekt ved de konvertible værdipapirer til at tilvejebringe
løbende indtægter og nedsat kursvolatilitet. Fonden kan
endvidere anvende visse afledte finansielle instrumenter
til valutaafdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og
investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter kan
Denne fond har været lukket for tegninger fra nye og eksisterende
investorer siden 09. december 2020 og vil være det, indtil bestyrelsen træffer
anden beslutning herom.
9
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Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:

• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Modpartsrisiko
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN GLOBAL CORPORATE INVESTMENT
GRADE BOND FUND
Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens primære investeringsmål er at
maksimere det samlede investeringsafkast bestående af en
kombination af renteindtægt og kapitalvækst.
Franklin Templeton Investeringsfonde
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Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved
fortrinsvist at investere i en diversificeret portefølje af fast- og
variabelt forrentede gældsbeviser udstedt af selskaber verden
over. For så vidt angår denne fond, kan gældsbeviser omfatte
obligationer, gældsbreve, handelsveksler, præferenceaktier
(herunder trust-præferenceaktier), hybridobligationer,
private investeringspapirer samt dækkede obligationer.
Fonden investerer hovedsageligt i investment gradeværdipapirer, men kan investere op til 20 % i non-investment
grade-værdipapirer.
Fonden kan ligeledes investere i alt op til 20 % af nettoaktiverne i strukturerede produkter, såsom værdipapirer med
sikkerhed i fast ejendom, værdipapirer med sikkerhed i aktiver, værdipapirer med sikkerhed i privat og kommerciel fast
ejendom, strukturerede kreditobligationer samt strukturerede
kreditobligationer med banklån som underliggende aktiv.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til
afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål. Der kan handles med disse afledte finansielle
instrumenter enten på regulerede markeder eller uden for
børsen, og instrumenterne kan omfatte bl.a. swaps (såsom
CDS’er (credit default-swaps), renteswaps og total return
swaps med lån og indekser relateret til fastforrentede værdipapirer), valutaterminskontrakter og krydsvalutaterminskontrakter, rentefutures og futureskontrakter samt optioner.
Brug af afledte finansielle instrumenter kan medføre negativt
afkast for en specifik resultatkurve/varighed, valuta eller kredit, da kursen på afledte finansielle instrumenter blandt andet
afhænger af kursen på deres underliggende instrumenter, og
disse kurser kan gå op eller ned.
Da der er større sandsynlighed for at nå investeringsmålet
gennem en investeringspolitik, der er fleksibel og tilpasningsdygtig, kan fonden også søge investeringsmuligheder i andre
værdipapirtyper, såsom kreditindekserede værdipapirer,
gældsbeviser fra ikkevirksomhedsmæssige udstedere (herunder selvstændige, overnationale organisationer, der støttes af
flere nationale regeringer), statslige og kommunale obligationer, betingede konvertible værdipapirer, obligationer, der kan
konverteres til ordinære aktier, præferenceaktier, ordinære
aktier og andre aktiebaserede værdipapirer. Fonden kan også
investere i aftaleindskud, likvider og pengemarkedsinstrumenter såvel som op til 10 % af nettoaktiverne i åbne og lukkede
institutter for kollektiv investering (herunder ETF’er).
Fonden kan foretage udlodninger af kapitalen, realiseret og
urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter efter fradrag af
udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan udloddes mere
indtjening, kan det også medføre, at kapitalen reduceres.
Eksponering for total return swaps Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return swaps
(uafdækkede), beløber sig til 10 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• renteindtægter og kapitalvækst gennem investering i
investment grade-gældsbeviser fra virksomheder i hele
verden
• at investere på mellemlangt til langt sigt
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Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved virksomhedsobligationer med variabel rente
• Risiko ved frontier-markeder
• Politisk og økonomisk risiko
• Risiko ved securitisering
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investment
Management Limited og Franklin Templeton Institutional, LLC
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES
FUND
Aktivklasse Balanceret fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå
kapitalvækst via en diversificeret fremgangsmåde.
Det sekundære mål er at opnå indtægt.
Investeringspolitik Fonden investerer generelt i egenkapitalinstrumenter i selskaber af enhver markedsværdi over hele
verden, herunder på nye vækstmarkeder, samt fastforrentede
og variabelt forrentede gældsbeviser og -forpligtelser udstedt
af regeringer, regeringsinstitutioner og selskaber i hele verden,
samt gældsforpligtelser, der er udstedt af overstatslige instanser,
som er organiseret eller støttes af flere nationale regeringer,
f.eks. Den Internationale Bank for Genopbygning og Økonomisk
Udvikling eller Den Europæiske Investeringsbank. Den kan
ligeledes investere i lavt vurderede, non-investment grade-værdipapirer fra forskellige udstedere, i fast eller variabelt forrentede
værdipapirer, hvad enten dette sker direkte eller via regulerede
investeringsinstitutter (underlagt nedenfor anførte begrænsninger). Fonden kan ligeledes anvende afledte finansielle instrumenter til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og
investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter kan
enten handles på regulerede markeder eller over-the-counter
og kan omfatte bl.a. swaps (såsom credit default swaps eller
franklintempleton.lu

aktie- og fastforrentede total return swaps), terminskontrakter og
“cross forwards”, futureskontrakter (herunder kontrakter på statspapirer) samt optioner. Brug af afledte finansielle instrumenter
kan medføre negativ eksponering for en specifik resultatkurve/
varighed, valuta eller kredit. Fonden kan ligeledes investere
i værdipapirer, der hænger sammen med aktiver eller valutaer
i alle lande. Fonden kan investere op til 10 % af nettoaktiverne
i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv investering. Fonden investerer ikke mere end 10 % af sine nettoaktiver
i værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom og andre aktiver.

• Risiko ved afledte finansielle instrumenter

Fonden fordeler sine nettoaktiver mellem fire forskellige investeringsstrategier, der følges af uafhængige investeringsforvaltningsgrupper hos eller tilknyttet Franklin Templeton med det formål at
opretholde en lige vægtning af i) to globale egenkapitalstrategier
(svarende til ca. 60 % af den samlede portefølje) og ii) to globale
fastforrentningsstrategier (svarende til ca. 40 % af den samlede
portefølje). Strategierne er underlagt passende overvågning og
genbalancering. Franklin Templeton følger allerede bredt sådanne
investeringsstrategier for visse af dets registrerede fonde.

• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer

Hvad angår egenkapitalstrategierne fokuserer fonden på
værdipapirer i virksomheder, der er førende inden for innovation, udnytter nye teknologier, har overlegen ledelse og
drager fordel af nye brancheforhold i den dynamisk skiftende
globale økonomi, samt på egenkapitalinstrumenter i virksomheder uanset hvor i verden, inklusive nye vækstmarkeder.
Hvad angår fastforrentningsstrategierne fokuserer fonden på fastog variabelt forrentede gældsværdipapirer fra stater, statslige eller
virksomhedsudstedere over hele verden, såvel som konvertible
gældsværdipapirer eller betinget konvertible værdipapirer (investeringer i betinget konvertible værdipapirer vil ikke overstige 5
% af fondens nettoaktiver) og finansielle afledte instrumenter,
der giver eksponering for gældsværdipapirer, renter, valutaer og
indekser (inklusive fastforrentnings- og råvareindekser).
Fonden kan investere op til 30 % af nettoaktiverne i
Fastlandskina via Bond Connect eller direkte (også benævnt
CIBM direct) og op til 10 % af nettoaktiverne i China A-aktier
(via Shanghai-Hong Kong Stock Connect eller ShenzhenHong Kong Stock Connect) og i China B-aktier.
Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Eksponering for total return swaps Det forventede
eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return
swaps (uafdækkede), beløber sig til 5 % af fondens
nettoaktiver underlagt et maksimum på 20 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål
kan fonden være attraktiv for investorer, som ønsker:
• kapitalvækst og løbende indtægter ved at investere i en
diversificeret portefølje af egenkapitalinstrumenter og gældsbeviser i hele verden og benytte 4 investeringsstrategier
• at investere på mellemlangt til lang sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
franklintempleton.lu

• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved flere forvaltere
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton International
Services S.à r.l.
Investeringsforvalteren har som led i sit arbejde uddelegeret
hele eller dele af det daglige ansvar for investeringsforvaltningen
og de daglige investeringsrådgivningsydelser, hvad angår
alle eller nogle af fondens aktiver, til Franklin Advisers,
Inc., Templeton Global Advisors Limited og Brandywine
Global Investment Management, LLC, der fungerer som
underinvesteringsforvalter.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN GLOBAL GREEN BOND FUND
Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fonden har som investeringsmål at
bidrage til afbødning og tilpasning til negative indvirkning
af klimaændringer og at opnå et totalafkast i indkomst samt
kapitalvækst ved overvejende at investere i porteføljer af
grønne obligationer.
Investeringspolitik Fonden søger at nå sit investeringsmål
ved primært at investere i obligationer, der betegnes som
"grønne". Fonden tilstræber at investere mindst 75 % af sine
nettoaktiver i obligationer, der betegnes som "grønne" som
beskrevet nedenfor, hvor op til 25 % af dens nettoaktiver
investeres i obligationer, som af investeringsforvalterne anses
for at understøtte en fremtid med lave kulstofemissioner,
eller som understøtter Parisaftalen om klimaændringer ved
at bruge ESG-kriterierne angivet nedenfor. Ved at investere
på denne måde sigter fonden på at yde likviditet til nye og
eksisterende klimatilpassede projekter med miljøfordele.
Strategien anvender en grundlæggende, bottom-up analysemetode til at udvælge alle udstederne, og selvom fokus vil
være på kvalificerede "grønne" obligationer, vil hver investering skulle kreditgodkendes af investeringsforvalteren.
"Grønne" obligationer er gældsinstrumenter, hvis provenu vil blive brugt til delvis eller fuld finansiering eller
Franklin Templeton Investeringsfonde
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forhåndsfinansiering af nye og/eller eksisterende projekter, der
har en positiv indvirkning på miljøet.
Med henblik på anvendelse af denne investeringspolitik og
identificering af passende "grønne" obligationer vil fonden
vælge obligationer, der betegnes som "grønne" obligationer
i henhold til en anerkendt ordning for vurdering af grønne
obligationer, såsom, men ikke begrænset til, International
Capital Market Association (ICMA). Yderligere information er
tilgængelig på www.icmagroup.org.

miljøpraksis. Målestandarder, der vil lette denne rapportering,
omfatter årlige energibesparelser, reduktioner af drivhusgasemissioner, produceret vedvarende energi eller tilføjet kapacitet.
Fonden anvender også særlige ESG-udelukkelser og vil ikke
investere i virksomheder, der ifølge ’ investeringsforvalternes
analyse:
• i alvorlig grad krænker FN's Global Compact-principper
(uden positivt perspektiv)
• genererer mere end 5 % af omsætningen fra produktion
og/eller salg af våben

Endvidere vil investeringsforvalterne ved udvælgelse af
investeringer enten læne sig op ad en tredjeparts positive
indstilling eller anvende deres egen ESG-metodologi til at
vurdere efterlevelsen af nedenstående kriterier og især om
den enhed, der finansieres af udstedelsen af de obligationer,
som fonden kan købe, vil støtte overgangen til en fremtid med
lave kulstofemissioner, eller som understøtter Parisaftalen
om klimaændringer.

• fremstiller tobak eller tobaksvarer eller virksomheder, der
har indtægter fra sådanne produkter, som overskrider 5 %

Fonden vil investere i værdipapirer, der er udstedt af udstedere,
der, eller hvis projekter:

• genererer mere end 5 % af deres omsætning fra udvinding
af termisk kul eller 10 % kulbaseret energiproduktion.

1) 
u nderstøtter omstillingen til en fremtid med lave
kulstofemissioner

Fonden vil ydermere ikke investere i statslige udstedere, der
ikke klarer sig godt nok i henhold til Freedom House Index11.

2) understøttes af en passende ledelsesstruktur

Fonden kan investere i strukturerede kreditobligationer
("CDO'er") og collateralised loan obligations ("CLO'er") samt
andre værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom og med
sikkerhed i aktiver, hybride og konvertible værdipapirer, herunder
kredittilknyttede værdipapirer (såsom credit linked notes og
optioner), uopsigelige obligationer og betinget konvertible
værdipapirer, hver med maksimalt 5 % af dens nettoaktiver og
underlagt en samlet maksimumgrænse på 20 % af fondens
nettoaktiver. CDO'er, CLO'er, værdipapirer med sikkerhed i fast
ejendom og med sikkerhed i aktiver og uopsigelige obligationer
vil ikke indlejre derivater eller generere gearing. Hybride og
konvertible værdipapirer samt kredittilknyttede værdipapirer, kan
have derivater indlejret og dermed gearing.

3) udviser god miljøledelse i praksis.
O b l i g a t i o n e r, d e r o p f y l d e r o v e n s t å e n d e E S G vurderingskriterier og måske ikke betegnes som grønne, men
som ikke desto mindre er finansieringsløsninger, der bidrager
til en fremtid med lave kulstofemissioner eller understøtter
Parisaftalen om klimaændringer, samtidig med at de
reducerer deres egen kulstofintensitet, vil være papirer, som
fonden kan investere i, for op til 25 % af fondens portefølje.
Ovennævnte ESG-metode, der anvendes på mindst 90 % af
de udstedere, der indgår i fondens portefølje, er uomgængelig
ved porteføljens sammensætning.
De obligationer, som fonden vil investere i, kan udstedes med
en hvilken som helst varighed, have både fast og variabel
rente og udstedes af såvel virksomheder som statslige
udstedere i hele verden, herunder nye vækstmarkeder, eller
af REIT'er. Desuden kan fonden investere op til 10 % af
nettoaktiverne i Fastlandskina via Bond Connect eller direkte
(også benævnt CIBM direct). Fonden har ikke til hensigt at
investere mere end 30 % af nettoaktiverne i gældsbeviser, der
er vurderet til under investeringsklasse. Statslige udstedere
omfatter statslige agenturer og kvasistatslige udstedere.
Den største del af fondens valutaeksponering, der ikke er
mod EUR, vil blive afdækket tilbage til EUR.
Investeringsforvalterne kan efter eget valg tilføje eller reducere
eksponeringen mod varighed i specifikke lande afhængigt
af grundlæggende økonomiske forhold, renteudsigter,
pengepolitik, geopolitiske tendenser samt finanspolitik.
Uanset om en obligation betegnes som grøn eller ej, vil
investeringsforvalterne arbejde sammen med udstederne
om at etablere et basisniveau for den rapportering, som
udstederne skal foretage efter udstedelsen, for at gøre det
muligt for investeringsforvalterne at spore fremskridt i projekterne. Rapporteringen efter udstedelse består primært
i rapportering om miljøkonsekvenser, foruden mere almindelig finansiel rapportering og kvalitative vurderinger af
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• er involveret i produktion, salg eller engroshandel med
dedikerede og/eller vigtige komponenter til forbudte våben10
(antipersonelminer, biologiske og kemiske våben og
klyngeammunition).

Fonden kan ligeledes anvende afledte finansielle instrumenter
til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og
investeringsformål. Disse finansielle afledte instrumenter kan
enten handles på regulerede markeder eller over-the-counter
og kan bl.a. omfatte swaps (såsom renteswaps, credit default
swaps og fastforrentede "total return swaps"), rentefutures og
valutaterminskontrakter (både leverbare og ikke-leverbare)
og optioner (optioner på rentefutures, optioner på renteswaps
og optioner på credit default swaps).
Desuden kan fonden investere op til 10 % af nettoaktiverne
i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv
investering (inklusive ETF'er).
Fonden kan besidde supplerende likvide aktiver (dvs.
bankindskud på anfordring, såsom kontanter på løbende
konti i en bank og altid tilgængelige) op til 20 % af dens
nettoaktiver som reaktion på ugunstige markedsmæssige,
økonomiske, politiske eller andre forhold eller for at
imødekomme likviditets-, indløsnings- og kortsigtede
investeringsbehov. Fonden kan, midlertidigt og hvis det er
a) våben i henhold til (i) konventionen om forbud mod brug, oplagring,
produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion og (ii)
konventionen om forbud mod klyngeammunition og b) våben klassificeret som
enten B- eller C-våben i henhold til henholdsvis FN's konvention om forbud mod
biologiske våben og FN's konvention om forbud mod kemiske våben.
10

11

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018
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begrundet i usædvanligt ugunstige markedsforhold, besidde
supplerende likvide aktiver op til 100 % af nettoaktiverne
som led i at afbøde risici i forhold til sådanne usædvanlige
markedsforhold og for at beskytte aktionærerne bedst muligt.
For at nå sine investeringsmål og af hensyn til likviditeten kan
fonden også investere i bankindskud, pengemarkedsinstrumenter eller pengemarkedsforeninger i overensstemmelse
med gældende investeringsrestriktioner. Som en beskyttelsesforanstaltning kan fonden midlertidigt investere op til 100 %
af nettoaktiverne i disse instrumenter.
Eksponering for total return swaps Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return swaps
(uafdækkede), beløber sig til 5 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 10 %.
Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin
ESG-investeringsmetodologi ønsker fonden at investere i
økonomisk aktivitet, der blandt andet bidrager til modvirkning
af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer.
Som beskrevet i fondens investeringspolitik vurderes og måles
fondens obligationer i forhold til deres evne til at bidrage til
løsninger på klimaændringerne. Denne vurdering udfører investeringsforvalterne ved hjælp af positiv screening for at sikre,
at de forpligtede 75 % af fondens nettoaktiver er mærket som
"grønne" i henhold til en anerkendt ordning for vurdering af
grønne obligationer.
Desuden supplerer investeringsforvalterne denne vurdering
med følgende:
• Vurderer kriterierne for "ikke at gøre væsentlig skade" med
tilgængelige data fra udvalgte udbydere af ESG-data.

Fonden kan, ligeledes i overensstemmelse med sin ESGinvesteringsmetodologi, eje bæredygtige investeringer, der
forventes at bidrage til andre miljømål, såsom bæredygtig
anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer og
omstilling til en cirkulær økonomi. I fremtiden forventes der
at blive fastsat tekniske screeningskriterier i taksonomiforordningen til at fastlægge de betingelser, hvorunder en økonomisk aktivitet kan anses for at bidrage væsentligt til disse
mål. Der er fastsat sådanne kriterier på nuværende tidspunkt,
og selvom disse investeringer anses for "bæredygtige investeringer" i henhold til SFDR, kan de i øjeblikket ikke anses
for miljømæssigt bæredygtige investeringer som defineret i
taksonomiforordningens nuværende ramme.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål
kan fonden være attraktiv for investorer, som ønsker:
• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 9 i
SFDR
• at bidrage til modvirkning af klimaændringer og tilpasning
til klimaændringer ved at give eksponering mod det globale
grønne obligationsmarked og samtidig maksimere det
samlede investeringsafkast
• at investere på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter

• Udnytter analyser fra udvalgte udbydere af ESG-data til
at vurdere efterlevelse af Global Compact-initiativet og
efterlevelse af menneske- og arbejdstagerrettighederne
omfattet af de sociale minimumsgarantier.

• Markedsrisiko

• Inddrager de vigtigste negative indikatorer vedrørende
bæredygtighedsfaktor og -karakteristika, der fremgår af
investeringsstrategien.

• Risiko ved afdækning af aktieklasser

Fra datoen for nærværende prospekt gælder taksonomiforordningen kun for målene om modvirkning af klimaændringer
og tilpasning til klimaændringer, og det forventes en stigning
i andelen af fondens aktiver investeret i aktiviteter, der er forenelige med klassifikationskravene. Investeringsforvalterne vil
søge eksponering mod miljømæssigt bæredygtige aktiviteter,
der er forenelige med klassifikationskravene, men forpligter
sig ikke til investering af nogen specifik procentdel af fondens
portefølje i disse aktiviteter. Som følge deraf kunne andelen
af fondens investeringer i miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, der er forenelige med klassifikationskravene (inklusive
investeringer i aktiverings- og omstillingsaktiviteter), udgøre
0 %. Da der ikke umiddelbart findes offentliggjorte oplysninger fra de selskaber, der er investeret i, er andelen beregnet
ved hjælp af en kombination af oplysninger om forenelighed
med klassifikationskravene indhentet fra de selskaber, der er
investeret i, og tredjepartsudbydere. Så snart oplysningerne
bliver mere nøjagtige og tilgængelige, forventes det, at andelen af investeringer i aktiverings- og omstillingsaktiviteter vil
vokse, og at beregningen af foreneligheden med taksonomiforordningen vil blive ændret.

• Bæredygtighedsrisici
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved securitisering
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investments
(ME) Limited og Franklin Templeton Investment Management
Limited
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.
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Investeringspolitik Fonden søger at opfylde målet ved
at investere i egenkapitalinstrumenter og aktierelaterede
omsættelige værdipapirer (herunder aktieindekserede
gældsbeviser som f.eks. “participatory notes”) i hele
verden. Fondens eksponering mod forskellige brancher,
regioner og markeder kan til enhver tid variere alt efter
investeringsforvalterens vurdering af de gældende forhold
og udsigterne for disse markeder. Desuden kan fonden
investere i afledte finansielle instrumenter med henblik på
afdækning og effektiv porteføljeforvaltning, og disse kan
bl.a. omfatte swaps såsom credit default swaps, termins- og
futureskontrakter samt optioner på sådanne kontrakter, der
handles enten på regulerede markeder eller over-the-counter.
Fondens investeringsforvalter anvender en stringent bottom-up investeringstilgang til at identificere attraktive investeringsmuligheder, der har en højere forventet vækst i omsætning og indtjening end tilsvarende . Investeringsforvalteren
anvender en investeringsstil baseret på vækst og dybtgående, grundlæggende analyser til at identificere virksomheder af højkvalitet inden for alle branchegrupper med bæredygtige forretningsmodeller, der tilbyder den mest attraktive
kombination af vækst, kvalitet og værdiansættelse. Fonden
investerer i egenkapitalinstrumenter på udviklede og nye
vækstmarkeder, generelt i virksomheder med en markedsværdi på omkring eller over 2 mia. USD. Desuden kan fonden
investere op til 10 % af nettoaktiverne i investeringsinstitutter
og andre institutter for kollektiv investering.
Fonden kan investere op til 10 % af nettoaktiverne i alt i
China A-aktier (via Shanghai-Hong Kong Stock Connect eller
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) og i China B-aktier.
Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst ved at investere i værdipapirer på tværs af alle
sektorer eller virksomhedsstørrelser inden for et spektrum,
der kan opnå bedre resultater end markederne igennem
konjunkturforløb på udviklede og nye vækstmarkeder i hele
verden
• at investere på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Modpartsrisiko
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Aktierisiko
• Risiko ved ikke-regulerede markeder
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• Risiko ved “participatory notes”
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Institutional,
LLC
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN GLOBAL INCOME FUND
Aktivklasse Balanceret fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå de
højest mulige indtægter, mens muligheden for kapitalvækst
opretholdes.
Investeringspolitik Fonden investerer i en diversificeret
portefølje af gældsbeviser og egenkapitalinstrumenter i hele
verden, herunder nye vækstmarkeder. Fonden kan flytte
sine investeringer fra en aktivklasse til en anden baseret på
investeringsforvalterens analyse af de bedste muligheder
i et givet marked eller sektor under hensyntagen til både
grundlæggende bottom-up-analyse af værdipapirer og
top-down-overvejelser såsom renter, inflation, råvarepriser,
kreditcyklus og andre makroøkonomiske faktorer.
Egenkapitalinstrumenter berettiger i almindelighed
indehaveren til at få del i selskabets generelle driftsresultater.
Når fonden søger efter vækstmuligheder, investerer den i
ordinære aktier i selskaber fra en række forskellige brancher
som f.eks. inden for forsyning, olie, gas, fast ejendom
og forbrugsvarer, men af og til, baseret på økonomiske
forhold, kan fonden foretage betydelige investeringer i
særlige sektorer. Egenkapitalinstrumenter omfatter også
præferenceaktier, REIT'er, aktierelaterede obligationer
og egenkapitalinstrumenter, der følger af konvertering af
gældsbeviser.
Gældsbeviser er en forpligtelse for udstederen om at
tilbagebetale et lån af penge og giver mulighed for betaling
af renter. Disse inkluderer gældsinstrumenter med lang
og kortfristede fast- og variabelt forrentede gældsbeviser,
sikrede og usikrede obligationer, realkreditobligationer og
andre værdipapirer med sikkerhed i aktiver (begrænset til
10 % af fondens nettoaktiver, herunder værdipapirer med
sikkerhed i fast ejendom samt værdipapirer med sikkerhed i
beboelsesejendomme og i erhvervsejendomme), obligationer,
der kan konverteres til ordinære aktier, obligationer og
erhvervsobligationer.
Fonden søger indtægter ved at vælge investeringer såsom
virksomhedsobligationer, amerikanske statsobligationer
og ikke-amerikanske statsobligationer, aktier med attraktivt
udbytteafkast samt strukturerede obligationer knyttet
til individuelle værdipapirer eller indekser. Fonden kan
investere op til 100 % af sine nettoaktiver i gældsbeviser
under investeringsgrad (også kendt som “junk bonds” eller
spekulationsobligationer). Fonden kan også investere op til
franklintempleton.lu

20 % af sine nettoaktiver i nødlidende gældsinstrumenter
(dvs. i), med klassificeringen CCC eller derunder fra mindst to
kreditvurderingsbureauer eller tilsvarende for ikke-vurderede,
og ii) med et kreditspænd over 1.000 basispoint). For så vidt
angår fondens investeringspolitik bør nødlidende værdipapirer
opfattes som i) omfattende misligholdte gældsinstrumenter
og ii) værdipapirer fra virksomheder, der er eller er ved at
blive omorganiseret, finansielt omstruktureret eller ved at
gå konkurs. Investeringer i misligholdte gældsinstrumenter
overstiger ikke 10 % af fondens nettoaktiver. Generelt
giver lavt vurderede værdipapirer højere afkast end
højere vurderede værdipapirer for derved at kompensere
investorerne for den øgede risiko. Der findes yderligere
oplysninger i afsnittet “Risikohensyn”.
Investeringsforvalteren leder efter undervurderede eller
mindre populære værdipapirer, som denne mener, giver
mulighed for afkast i dag og betydelig fremtidig vækst.
Investeringsforvalteren gennemfører selvstændige analyser
af de værdipapirer, som denne overvejer til fondens portefølje,
snarere end fortrinsvis at henholde sig til de vurderinger, som
foretages af kreditvurderingsbureauer. I analysen medtager
investeringsforvalteren en række faktorer, herunder:
• selskabets erfaring og ledelsesmæssige styrke,
• modtageligheden over for ændringer i interesser og
virksomhedsforhold,
• løbetiden på gæld og lånoptagelsesbehov,
• virksomhedens pris/indtjeningsforhold, fortjenstmargener
og likvidationsværdi
• selskabets skiftende økonomiske forhold og markedets
anerkendelse af ændringen og
• et værdipapirs relative værdi baseret på faktorer såsom
forventet pengestrøm, rente- eller udbyttedækning,
aktivdækning og indtjeningsmuligheder.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til
afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter kunne
omfatte, men er ikke begrænset til, swaps (såsom total-afkast-swaps med fast rente, aktie- og aktierelaterede værdipapirer og indekser for disse, credit default swaps og renteswaps), terminskontrakter, futureskontrakter samt optioner.
I så tilfælde kan fonden søge eksponering for bl.a. råvarer,
finansielle indekser og andre godkendte instrumenter ved
anvendelse af afledte finansielle instrumenter, kontantafregnede strukturerede produkter (herunder “participatory notes”)
eller og fastforrentede værdipapirer, hvor sikkerheden er
knyttet til eller afleder sin værdi fra et andet referenceaktiv.
Desuden kan fonden investere op til 10 % af nettoaktiverne
i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv
investering (inklusive ETF'er). Investeringsforvalteren
kan indtage en midlertidig defensiv position, når denne
skønner, at markederne eller økonomien oplever for kraftig
volatilitet, en længerevarende, generel nedgang, eller når
der foreligger andre ugunstige omstændigheder. Under disse
omstændigheder kan fonden være ude af stand til at forfølge
investeringsmålet.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
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efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering for total return swaps Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return swaps
(uafdækkede), beløber sig til 5 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 10 %.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• et højt niveau af indtægt og udsigter til en vis
kapitalvækst ved at have adgang til en portefølje af både
egenkapitalinstrumenter og fastforrentede værdipapirer i
hele verden via en enkelt fond
• at investere på mellemlangt til langt sigt.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved kriseramte værdipapirer
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved realaktiver
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN GLOBAL MANAGED INCOME FUND
Aktivklasse Balanceret fond
Basisvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens søger at generere bæredygtige
indtægter over gennemsnittet, mens muligheden for
kapitalvækst opretholdes.
Franklin Templeton Investeringsfonde
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Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet gennem
aktiv forvaltning af direkte og indirekte eksponering for
aktier, fastforrentede værdipapirer, kontanter og tilsvarende
produkter, kollektive investeringsordninger og indirekte
eksponering for alternative investeringer (inklusive, men ikke
begrænset til, råvarer og fast ejendom).
Fonden investerer direkte og indirekte i aktier i selskaber af
enhver markedsværdi over hele verden, herunder på nye
vækstmarkeder. Under normale markedsforhold forventes
fonden at besidde en lang nettoeksponering på mellem 40 %
og 65 % netto for aktier eller aktierelaterede værdipapirer.
Eksponering for aktivklasser som f.eks. aktier afgøres på
nettogrundlag, idet man anvender den kombinerede værdi af
lange og korte eksponeringer på tværs af alle aktiemarkeder.
Desuden investerer fonden i fastforrentede og variabelt forrentede gældsbeviser, der udstedes af stater, statsrelaterede og/
eller juridiske enheder (inklusive finansielle enheder) i hele verden samt i gældsbeviser, der udstedes af overstatslige organer, der er organiseret eller støttet af flere nationale regeringer.
Fonden kan erhverve værdipapirer med sikkerhed i fast
ejendom og værdipapirer med sikkerhed i aktiver, herunder
strukturerede kreditobligationer (CDO'er). Den kan investere
i lavt vurderede, non-investment grade- og misligholdte
gældsbeviser fra forskellige udstedere, såvel fast- som
variabelt forrentede værdipapirer, enten direkte eller via
regulerede investeringsinstitutter (underlagt nedenfor anførte
begrænsninger). Under normale markedsforhold har fonden
ikke til hensigt at investere mere end 20 % af nettoaktiverne
i gældsbeviser, der er vurderet til under investeringsklasse,
herunder både virksomheds- og statspapirer. Men fonden
kan, for eksempel på grund af et forlænget generelt fald
eller andre ugunstige markedsforhold, også investere op til
20 % af sine nettoaktiver i nødlidende gældsinstrumenter
(dvs. (I) der er vurderet CCC eller derunder fra mindst to
kreditvurderingsbureauer eller tilsvarende for ikke-vurderede,
og (ii) med et kreditspænd over 1.000 basispoint). For så vidt
angår fondens investeringspolitik bør nødlidende værdipapirer
opfattes som i) omfattende misligholdte gældsinstrumenter
og ii) værdipapirer fra virksomheder, der er eller er ved at
blive omorganiseret, finansielt omstruktureret eller ved at
gå konkurs. Investeringer i misligholdte gældsinstrumenter
overstiger ikke 5 % af fondens nettoaktiver. Fonden kan også
investere i lang eksponering på op til 10 % netto i “alternative”
aktivklasser såsom fast ejendom, infrastruktur og råvarer.
Eksponering for visse aktivklasser, f.eks. Råvarer, infrastruktur
og fast ejendom, kan opnås ved hjælp af investerbare afledte
instrumenter, der er knyttet til et relevant indeks.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til
afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning samt investeringsformål. De afledte finansielle instrumenter omfatter, men
er ikke begrænset til swaps (der omfatter, men ikke er begrænset til credit default swaps eller total return swaps på aktier,
fastforrentede værdipapirer, valuta eller råvarerelaterede
indekser), terminskontrakter, futures-kontrakter (herunder
futures på aktieindekser og på statsobligationer) samt optioner, hvad enten disse er børsnoterede og/eller OTC (og dette
omfatter, men er ikke begrænset til, dækkede call-optioner).
Fonden kan ligeledes investere i værdipapirer eller strukturerede produkter (såsom sukuk, warrants, aktieindekserede
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værdipapirer, strukturerede gældsforpligtelser, herunder
gældsforpligtelser med banklån som underliggende aktiv),
hvis sikkerhed er knyttet til eller stammer fra værdien af et
andet værdipapir, indeks eller valutaer i andre lande.
Kollektive investeringsordninger, som fonden kan investere
i, kan være forvaltet af Franklin Templeton Investments'
selskaber samt være forvaltet af andre formueforvaltere.
Fonden kan kun investere op til 10 % af nettoaktiverne i
andele i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv
investering, og op til 10 % af nettoaktiverne i værdipapirer
med sikkerhed i fast ejendom og aktiver.
Fonden søger at blive forvaltet med halvdelen af volatiliteten
på de globale aktiemarkeder (baseret på MSCI All Country
World Index) set over en rullende femårig periode. Fonden
forvaltes aktivt. Selv om investeringsforvalteren er begrænset
af benchmarket hvad angår volatilitetsmåling, er fonden ikke
forpligtet til at besidde benchmarkkomponenterne og kan faktisk
investere op til 100 % af sine nettoaktiver uden for benchmarket.
Fonden har til hensigt at opnå mindst 50 % af de årlige
udlodninger fra de indtægter, der optjenes af porteføljen.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen, realiseret
og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter efter fradrag af
udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan udloddes mere
indtjening, kan det også medføre, at kapitalen reduceres.
Eksponering for total return swaps Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return swaps
(uafdækkede), beløber sig til 70 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 150 %.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• at generere indtægt ved at investere i en diversificeret
portefølje af aktier og gældsbeviser i hele verden
• at investere i en risikoforvaltet portefølje, der bevarer
udsigten til kapitalvækst
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Valutakursrisiko
• Risiko ved flere forvaltere
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved råvarerelateret eksponering
franklintempleton.lu

• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved kriseramte værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved “participatory notes”
• Risiko ved realaktiver
• Risiko ved omstrukturering af selskaber
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved securitisering
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være 50 %.
Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan være
højere. Den anvendte metode til beregning af gearing er
summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske
eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton International
Services S.á.r.l.
Investeringsforvalteren har som led i sit arbejde uddelegeret
hele eller dele af det daglige ansvar for investeringsforvaltningen
og de daglige investeringsrådgivningsydelser, hvad angår
alle eller nogle af fondens aktiver, til Franklin Advisers, Inc.,
der fungerer som underinvesteringsforvalter.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND
Aktivklasse Balanceret fond
Basisvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå et
samlet afkastniveau, der består af indtægter og kapitalvækst,
således at fonden understøtter et stabilt årligt udlodningsniveau. Der er ingen garanti for, at fonden når sit mål.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet gennem
aktiv forvaltning af direkte og indirekte eksponering for
aktier, fastforrentede værdipapirer, kontanter og tilsvarende
produkter, kollektive investeringsordninger og indirekte
eksponering for alternative investeringer (inklusive, men ikke
begrænset til, råvarer og fast ejendom).
Fonden investerer direkte og indirekte i aktier i selskaber af
enhver markedsværdi over hele verden, herunder på nye
vækstmarkeder.
Desuden investerer fonden i fastforrentede og variabelt forrentede gældsbeviser, der udstedes af stater, statsrelaterede
franklintempleton.lu

og virksomheder i hele verden samt i gældsbeviser, der
udstedes af overstatslige organer, der er organiseret eller
støttet af flere nationale regeringer.
Fonden kan erhverve værdipapirer med sikkerhed i fast
ejendom og værdipapirer med sikkerhed i aktiver, herunder
strukturerede kreditobligationer (CDO'er). Den kan investere
i lavt vurderede værdipapirer, værdipapirer, der ikke er
investment grade, i misligholdte og kriseramte gældsbeviser fra
forskellige udstedere, og disse papirer kan være fastforrentede
eller variabelt forrentede og kan omfatte konvertible værdipapirer
eller op til 5 % af nettoaktiverne i CoCo-værdipapirer, og
investering kan foretages direkte eller gennem regulerede
investeringsfonde (og dette er underlagt de nedenfor anførte
investeringsbegrænsninger).
Fonden kan investere i værdipapirer fra selskaber, der er
involveret i fusioner, konsolideringer, afviklinger og omstruktureringer, eller hvor der foreligger købstilbud eller tilbud om
ombytning, og kan deltage i sådanne transaktioner.
Eksponering for visse aktivklasser, f.eks. råvarer og fast
ejendom, kan opnås ved hjælp af investerbare afledte instrumenter, der er knyttet til et relevant indeks.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til
afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning samt investeringsformål. De afledte finansielle instrumenter omfatter,
men er ikke begrænset til swaps (der omfatter, men ikke er
begrænset til credit default swaps eller total return swaps
på aktier, fastforrentede værdipapirer, valuta eller råvarerelaterede indekser), terminskontrakter, futures-kontrakter
(herunder futures på aktieindekser og på statsobligationer)
samt optioner, hvad enten disse er børsnoterede og OTC (og
dette omfatter, men er ikke begrænset til, dækkede call-optioner). Fonden kan ligeledes investere i værdipapirer eller
strukturerede produkter (såsom sukuk, aktieindekserede
værdipapirer, strukturerede kreditobligationer, herunder kreditobligationer med banklån som underliggende aktiv), hvis
sikkerhed er knyttet til eller stammer fra værdien af et andet
værdipapir, indeks eller valutaer i andre lande.
Kollektive investeringsordninger, som fonden kan investere i,
kan være forvaltet af Franklin Templeton selskaber samt være
forvaltet af andre formueforvaltere. Fonden kan kun investere
op til 10 % af nettoaktiverne i andele i investeringsinstitutter
og andre institutter for kollektiv investering.
Fonden søger at forvalte halvdelen af volatiliteten på de
globale aktiemarkeder (baseret på MSCI All Country World
Index i fondens basisvaluta).
Fonden har til hensigt at opnå mindst 50 % af de årlige
udlodninger fra de indtægter, der optjenes af porteføljen.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering for total return swaps Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return swaps
(uafdækkede), beløber sig til 70 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 120 %.
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Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst og indtægt ved at investere i en diversificeret
portefølje af aktier og gældsbeviser i hele verden
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Valutakursrisiko
• Risiko ved flere forvaltere
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved råvarerelateret eksponering
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Risiko ved virksomhedsobligationer med variabel rente
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved “participatory notes”
• Risiko ved realaktiver
• Risiko ved omstrukturering af selskaber
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved securitisering
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være
300 %. Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan
være højere. Den anvendte metode til beregning af gearing
er summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske
eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton International
Services S.á.r.l.
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Fonden søger at opnå investeringsmålene ved
investeringsforvalterens (Franklin Templeton International
Services S.à r.l.) omhyggelige udvælgelse af en eller flere
medinvesteringsforvalter(e) (“medinvesteringsforvalter(e)”).
Medinvesteringsforvalteren(erne) skal være en del af
Franklin Templeton. Ud over udvalg af og allokering til
medinvesteringsforvalter(e) kan investeringsforvalteren også
deltage i forvaltningen af fondens aktiver.
Investeringsforvalteren er ansvarlig for at udvælge og
udnævne en eller flere medinvesteringsforvalter(e) for
fonden, og disse skal uddelegere hele eller dele af det
daglige ansvar for investeringsforvaltningen og de daglige
investeringsrådgivningsydelser, hvad angår alle eller nogle
af fondens aktiver. Investeringsforvalteren er ansvarlig
for at overvåge fondens samlede investeringsresultater
samt for opgørelse af fondens porteføljeallokering.
Investeringsforvalteren skal fordele fondens aktiver mellem
fondens medinvesteringsforvalter(e) i dele, der efter
investeringsforvalterens skøn er passende for at opnå
fondens mål, og fordelingen kan ændre sig over tid.
Investeringsforvalteren overvåger medinvesteringsforvalternes/-forvalterens resultater for fonden for derved at
vurdere et eventuelt behov for ændringer/udskiftninger.
Investeringsforvalteren kan til enhver tid udnævne eller
udskifte medinvesteringsforvalterne/-forvalteren for fonden i
henhold til gældende lovgivning eller varselsperioder.
Investeringsforvalteren er ansvarlig for udvælgelse af medinvesteringsforvalter(e), overvågning af medinvesteringsforvalternes/-forvalterens resultater og overvågning af den
risikoforvaltningsprocedure, der er implementeret for hver
medinvesteringsforvalter. Medinvesteringsforvalteren(e) kan
udskiftes uden forudgående varsel derom til investorerne.
Listen over de(n) medinvesteringsforvalter(e), der har handlet
på vegne af fonden i løbet af perioden, fremgår af hjemmesiden: www.franklintempleton.lu og/eller selskabets halvårs- og
årsregnskaber. Listen over de(n) medinvesteringsforvalter(e),
der p.t. forvalter fonden, kan rekvireres gratis ved henvendelse til selskabets hjemsted.
Medinvesteringsforvalteren(erne) kan søge rådgivning hos
andre investeringsrådgivningsfirmaer, der er tilknyttet Franklin
Templeton. Medinvesteringsforvalternes/-forvalterens honorar betales af investeringsforvalteren ud af investeringsforvaltningshonoraret modtaget fra forvaltningsselskabet.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at maksimere
det samlede investeringsafkast bestående af indtægt og
kapitalvækst.
Investeringspolitik Investeringsforvalteren søger at opnå investeringsmålet ved at investere i ejendomsinvesteringsselskaber
(“ejendomsinvesteringsselskaber” eller “REIT’er”) og andre ejendomsselskaber og andre selskaber med relation til ejendomsbranchen) (herunder små og mellemstore virksomheder) hvis
primære aktivitet er finansiering af, handel med, besiddelse af,
franklintempleton.lu

opførelse af og administration af fast ejendom. Disse virksomheder kan være beliggende i hele verden, herunder på nye vækstmarkeder. ‟REIT'er” er selskaber, hvis aktier er børsnoterede, og
som investerer en væsentlig del af nettoaktiverne direkte i fast
ejendom, og som drager fordel af en særlig og gunstig beskatningsordning. Disse af fondens investeringer betragtes som
omsættelige værdipapirer. Fonden søger at investere i selskaber
inden for et bredt udvalg af ejendomssektorer og lande.
Fonden kan ligeledes anvende diverse afledte finansielle
instrumenter med henblik på valutaafdækning og effektiv
porteføljeforvaltning (såsom, men ikke begrænset til,
valutaterminskontrakter og “cross forwards”, renterelaterede
futures og swaps samt optioner).
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• udbytteindtægt og kapitalvækst ved at investere i
virksomheder på tværs af en lang række ejendomssektorer
og lande.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Valutakursrisiko
• Koncentrationsrisiko
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
• Risiko ved realaktiver
Andre risici, der kan være relevante for fonden:

FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens primære investeringsmål er
kapitalvækst. Det sekundære mål er indtægt.
Investeringspolitik Under normale markedsforhold investerer
fonden fortrinsvis nettoaktiverne i værdipapirer, der er udstedt
af virksomheder inden for guld- og ædelmetalindustrien.
Guld- og ædelmetalvirksomheder omfatter virksomheder,
der udvinder, forarbejder eller handler med guld eller andre
ædelmetaller såsom sølv, platin og palladium, herunder
virksomheder, der beskæftiger sig med finansiering af
udvinding og prospektering, samt virksomheder, der driver
miner med lang, mellemlang eller kort levetid.
Fonden investerer fortrinsvis i egenkapitalinstrumenter
og aktierelaterede værdipapirer såsom ordinære aktier,
præferenceaktier, warrants og konvertible værdipapirer, der
er udstedt af guld- og ædelmetalvirksomheder i hele verden
(herunder på nye vækstmarkeder) og i hele markedets
spektrum af virksomhedsstørrelser, herunder small capog mid cap-selskaber, samt i amerikanske, globale og
europæiske depotbeviser.
Fonden kan, i overensstemmelse med investeringsrestriktionerne, også investere (i) op til 10 % af sine nettoaktiver i værdipapirer udstedt af private virksomheder og private investeringer i offentlig egenkapital (PIPE'er) og (ii) op til 5 % af sine
nettoaktiver i SPAC-selskaber (Special Purpose Acquisition
Companies (SPAC'er)), forudsat at de påtænkte PIPE'er
og SPAC'er kan kvalificeres som omsættelige værdipapirer
i henhold til paragraf 1 eller 2, litra a), i artikel 41 i lov af
17. december 2010.
Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:

• Risiko ved afdækning af aktieklasser

• kapitalvækst ved at investere i værdipapirer i guld- og
ædelmetalvirksomheder i hele verden.

• Modpartsrisiko

• investeringer på mellemlangt til langt sigt

• Risiko ved afledte finansielle instrumenter

Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:

• Risiko ved udbyttepolitik

• Risiko ved råvarerelateret eksponering

• Risiko ved nye vækstmarkeder

• Risiko ved nye vækstmarkeder

• Aktierisiko

• Valutakursrisiko

• Risiko ved værdipapirudlån

• Likviditetsrisiko

• Risiko ved små og mellemstore virksomheder

Andre risici, der kan være relevante for fonden:

Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.

• Risiko ved afdækning af aktieklasser

Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Institutional,
LLC

• Modpartsrisiko

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
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• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Aktierisiko
• Risiko ved PIPE'er
Franklin Templeton Investeringsfonde
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• Risiko ved private virksomheder
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
• Risiko ved SPAC'er
• Risiko ved warrants
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN HIGH YIELD FUND

udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan udloddes mere
indtjening, kan det også medføre, at kapitalen reduceres.
Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• at opnå et højt indtægtsniveau og i mindre grad et vist
niveau af kapitalvækst ved at investere i højtforrentede,
fastforrentede værdipapirer fra amerikanske og ikkeamerikanske udstedere.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt

Aktivklasse Fastforrentet fond

Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:

Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)

• Modpartsrisiko

Investeringsmål Fondens primære investeringsmål er at
opnå høje løbende indtægter. Fonden søger som sekundært
mål kapitalvækst, men kun når det er i overensstemmelse
med dens primære mål.

• Kreditrisiko

Investeringspolitik Fonden søger at opnå disse investeringsmål ved fortrinsvis at investere enten direkte eller
ved brug af afledte finansielle instrumenter i fastforrentede
gældsbeviser, der er udstedt af amerikanske eller andre virksomheder. Fonden vil foretage en tildeling til fastforrentede
værdipapirer på mindst 75 %. Fonden kan anvende afledte
finansielle instrumenter til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål. Disse afledte finansielle
instrumenter kan bl.a. omfatte swaps såsom credit default
swaps eller fastforrentede total return swaps, termins- og
futureskontrakter samt optioner på sådanne kontrakter, der
handles enten på regulerede markeder eller over-the-counter. Fonden investerer normalt i fastforrentede gældsbeviser
uanset kreditvurdering (inklusive non-investment grade-værdipapirer), hvis de er udstedt af amerikanske selskaber, eller
hvad der måtte svare dertil, hvis de er udstedt af selskaber i
andre lande eller ikke er vurderet.
Investeringsforvalteren søger at undgå overdreven risiko
ved at gennemføre selvstændige kreditundersøgelser af
udstedere og ved at diversificere fondens investeringer på
forskellige udstedere.
Da der er større chancer for at opnå investeringsmålet
gennem en investeringspolitik, der er både fleksibel og tilpasningsdygtig, kan fonden også midlertidigt eller som supplement søge at investere i andre typer værdipapirer såsom
statspapirer, præferenceaktier, ordinære aktier og andre
aktieindekserede værdipapirer, warrants og værdipapirer
samt obligationer, der kan konverteres til ordinære aktier.
Fonden kan investere op til 10 % af aktiverne i kreditindekserede værdipapirer, som investeringsforvalteren kan anvende
som et middel til at investere hurtigere og mere effektivt
i visse segmenter af højtforrentede banklåns- og investment
grade-gældsmarkeder. Fonden kan ligeledes investere op til
10 % af nettoaktiverne i misligholdte værdipapirer.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen, realiseret
og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter efter fradrag af
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• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved virksomhedsobligationer med variabel rente
• Valutakursrisiko
• Risiko ved omstrukturering af selskaber
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved swap-aftaler
• Risiko ved warrants
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN INCOME FUND
Aktivklasse Balanceret fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå de
højest mulige indtægter, mens muligheden for kapitalvækst
opretholdes.
Investeringspolitik Fonden investerer i en diversificeret
portefølje af omsættelige værdipapirer, der består af egenkapitalinstrumenter samt lang- og kortfristede gældsbeviser.
Egenkapitalinstrumenter berettiger i almindelighed indehaveren til at få del i selskabets generelle driftsresultater. Disse
franklintempleton.lu

omfatter ordinære aktier, præferenceaktier, konvertible værdipapirer og aktierelaterede optioner. Gældsbeviser udgør
en forpligtelse for udstederen om at tilbagebetale et lån og
indebærer generelt rentebetaling. Disse omfatter obligationer, gældsbeviser og erhvervsobligationer.
Når fonden leder efter vækstmuligheder, investerer den i
ordinære aktier i selskaber fra en række forskellige brancher
som f.eks. inden for forsyning, olie, gas, fast ejendom og
forbrugsvarer. Fonden søger at opnå indtægter ved at vælge
investeringer såsom erhvervs-, udenlandske og amerikanske
statsobligationer samt aktier med attraktivt direkte afkast.
Fonden kan investere i gældsbeviser, der er vurderet til
under investment grade. Investment grade-gældsbeviser er
vurderet til at være i de fire bedste vurderingskategorier hos
uafhængige kreditvurderingsbureauer såsom Standard &
Poor’s Corporation (“S&P”) og Moody’s Investors Service, Inc.
(“Moody’s”). Fonden investerer generelt i værdipapirer, der som
minimum er vurderet til CAA af Moody’s eller CCC af S&P, eller
i uvurderede værdipapirer, som efter investeringsforvalterens
vurdering er af tilsvarende kvalitet. Generelt giver lavt
vurderede værdipapirer højere afkast end højere vurderede
værdipapirer for derved at kompensere investorerne for den
øgede risiko. Der findes yderligere oplysninger i afsnittet
“Risikohensyn”.
Fonden kan investere op til 25 % af nettoaktiverne i værdipapirer, der udstedes i andre lande end USA. Den køber
almindeligvis værdipapirer fra ikke-amerikanske udstedere,
der handles i USA, eller amerikanske depotbeviser, der er
beviser, som typisk udstedes af en bank eller et investeringsselskab, og som giver indehaverne ret til at modtage værdipapirer, der er udstedt af et amerikansk eller et ikke-amerikansk
selskab.
Investeringsforvalteren leder efter undervurderede eller
mindre populære værdipapirer, som denne mener, giver
mulighed for afkast i dag og betydelig fremtidig vækst.
Investeringsforvalteren gennemfører selvstændige analyser
af de værdipapirer, som denne overvejer til fondens portefølje,
snarere end fortrinsvis at henholde sig til de vurderinger, som
foretages af kreditvurderingsbureauer. I analysen medtager
investeringsforvalteren en række faktorer, herunder:

hvor sikkerheden er knyttet til eller afleder sin værdi fra et
andet referenceaktiv.
Investeringsforvalteren kan indtage en midlertidig defensiv
position, når denne skønner, at markederne eller økonomien
oplever for kraftig volatilitet, en længerevarende, generel
nedgang, eller når der foreligger andre ugunstige omstændigheder. Under disse omstændigheder kan fonden være
ude af stand til at forfølge investeringsmålet.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering for total return swaps Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return swaps
(uafdækkede), beløber sig til 5 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 10 %.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• et højt niveau af indtægt og udsigter til en vis
kapitalvækst ved at have adgang til en portefølje af både
egenkapitalinstrumenter og fastforrentede værdipapirer i
en enkelt fond.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Markedsrisiko

• selskabets erfaring og ledelsesmæssige styrke,

Andre risici, der kan være relevante for fonden:

• modtageligheden over for ændringer i interesser og
virksomhedsforhold,

• Risiko ved afdækning af aktieklasser

• løbetiden på gæld og lånoptagelsesbehov,
• selskabets skiftende økonomiske forhold og markedets
anerkendelse af ændringen og
• et værdipapirs relative værdi baseret på faktorer såsom
forventet pengestrøm, rente- eller udbyttedækning,
aktivdækning og indtjeningsmuligheder.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter
til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og
investeringsformål. De afledte finansielle instrumenter kan
omfatte, men er ikke begrænset til swaps (f.eks. fastforrentede
og aktierelaterede total return swaps), terminskontrakter,
futures-kontrakter samt optioner. I så tilfælde kan fonden søge
eksponering mod, bl.a. råvarer eller ETF'er ved anvendelse
af afledte finansielle instrumenter, kontantafregnede
strukturerede produkter eller og fastforrentede værdipapirer,
franklintempleton.lu

• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved securitisering
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
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FRANKLIN INDIA FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden investerer fortrinsvis i egenkapitalinstrumenter, herunder ordinære aktier, præferenceaktier
og konvertible værdipapirer, samt i warrants, “participatory
notes” og depotbeviser i (i) selskaber, der er registreret i
Indien, (ii) selskaber, der udfører en væsentlig del af deres
aktiviteter i Indien, samt (iii) holdingselskaber, der ejer en
overvejende del af deres kapitalinteresser i selskaber, der er
nævnt under (i) og (ii), hvor de alle findes på tværs af hele
markedets spektrum af virksomhedsstørrelser, fra small captil large cap-selskaber.
Fonden søger endvidere at investere i fastforrentede
værdipapirer, der er udstedt af de ovenfor beskrevne
virksomheder, samt i pengemarkedsinstrumenter.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst ved at investere i egenkapitalinstrumenter i
selskaber, der har hjemsted i Indien.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Modpartsrisiko
• Aktierisiko
• Risiko ved “participatory notes”
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder

og drager fordel af nye brancheforhold i en dynamisk global
økonomi under forandring. Egenkapitalinstrumenter berettiger i almindelighed indehaveren til at få del i selskabets generelle driftsresultater. De omfatter ordinære aktier, konvertible
værdipapirer og warrants på værdipapirer. Investeringer
i konvertible værdipapirer overstiger ikke 10 % af fondens
samlede nettoaktiver. Fonden kan investere i virksomheder
overalt i verden, men kan have en væsentlig del af porteføljen investeret i selskaber med hjemsted eller handlet i USA,
såvel som i udenlandske værdipapirer, der handles i USA og
amerikanske depotbeviser.
Fonden investerer i selskaber inden for alle økonomisk sektorer
og uanset markedsværdi. Ved udvælgelsen af aktieinvesteringer benytter investeringsforvalteren en grundlæggende, bottom
up- søgning efter virksomheder, der opfylder kriterierne for
bæredygtig vækst drevet af innovation. Da investeringsforvalteren mener, at ESG-faktorer (kriterier for (miljø, sociale forhold og
god selskabsledelse) kan have en væsentlig indvirkning på en
virksomheds nuværende og fremtidige værdi, er ESG-hensyn
en integreret del af virksomhedens bottom up-undersøgelse.
Investeringsforvalteren anvender sin egen uomgængelige
ESG-metode, der anvendes på mindst 90 % af fondens portefølje til at bestemme en virksomheds profil med hensyn til relevante miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål.
Investeringsforvalteren vurderer de virksomheder, der kan være
interessante investeringer for fonden (“fondens investeringsunivers”) og tildeler en overordnet ESG-vurdering baseret på kvantitative og kvalitative faktorer såsom datasikkerhed, kønsdiversitet
og inklusion samt klimarisici/drivhusgasemissioner/CO2-aftryk.
Den vurdering, som udstederne får af investeringsforvalteren
baseret på den interne ESG-metode, har fire gradueringer: AAA
(bedst i sin klasse/meget god), AA (god), A (rimelig) og B (skal
forbedres). Investeringsforvalterens ESG-tilgang omfatter regelmæssig dialog med virksomhederne, overvågning af væsentlige
ESG-spørgsmål og vælgerfuldmagter. Virksomheder, der får vurderingen “B” eller ikke vurderes, fordi virksomheden ikke opfylder
investeringsforvalterens grundlæggende kriterier, udelukkes fra
fondens portefølje.
Fonden anvender også særlige ESG-udelukkelser og vil ikke
investere i virksomheder, der ifølge ’ investeringsforvalterens
analyse:

• Risiko ved warrants

• i alvorlig grad krænker FN's Global Compact-principper
(uden positivt perspektiv)

Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.

• genererer mere end 10 % af omsætningen fra produktion
og/eller salg af våben

Investeringsforvalter(e) Templeton Asset Management Ltd.

• er involveret i produktion, salg eller engroshandel med
dedikerede og/eller vigtige komponenter til forbudte våben12
(antipersonelminer, biologiske og kemiske våben og
klyngeammunition).

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN INNOVATION FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)

• fremstiller tobak eller tobaksvarer eller virksomheder, der
har indtægter fra sådanne produkter, som overskrider 5 %
• genererer mere end 10 % af deres omsætning fra udvinding
af termisk kul eller kulbaseret energiproduktion.

Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden investerer fortrinsvis i egenkapitalinstrumenter i virksomheder, der fører an inden for
innovation, udnytter nye teknologier, har ledelse i topklasse
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a) våben i henhold til (i) konventionen om forbud mod brug, oplagring,
produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion og (ii)
konventionen om forbud mod klyngeammunition og b) våben klassificeret som
enten B- eller C-våben i henhold til henholdsvis FN's konvention om forbud mod
biologiske våben og FN's konvention om forbud mod kemiske våben.
12
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Fonden vil ydermere ikke investere i statslige udstedere, der
ikke klarer sig godt nok i henhold til Freedom House Index13.
Som følge af førnævnte ESG-metode og -udelukkelser er den
vejede gennemsnitlige ESG-karakter for udstederne i fondens
portefølje højere end det gennemsnitlige ESG-karakter for dets
investeringsunivers. ESG-karaktererne for hver virksomhed i
porteføljen revideres og opdateres mindst en gang om året.
Selvom investeringsforvalteren søger efter investeringer
inden for en lang række sektorer, kan fonden til enhver
tid have betydelige positioner i bestemte sektorer, såsom
eksempelvis informationsteknologi (herunder software og
internet), kommunikationstjenester og sundhedsvæsen
(herunder bioteknologi). På grund af markedsvækst kan
fondens investeringer i en given sektor eller branche udgøre
en væsentlig del af fondens portefølje.

væsentlig skade” kun gælder for de investeringer, der ligger
til grund for fonden, og som tager hensyn til EU-kriterierne
for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for fonden, som ikke er på
linje med klassificeringssystemets miljømæssigt bæredygtige
aktiviteter, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt
bæredygtige økonomiske aktiviteter i taksonomiforordningen.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser

Når investeringsforvalteren mener, at markedsforholdene
eller de økonomiske forhold er ugunstige for investorer, kan
investeringsforvalteren som en midlertidig defensiv foranstaltning investere op til 100 % af fondens aktiver i likvider eller
andre kortfristede investeringer af høj kvalitet. Midlertidige
defensive investeringer kan generelt omfatte kortfristede
amerikanske statspapirer, førsteklasses virksomhedscertifikater, bankforpligtelser, aktier i pengemarkedsforeninger
(inklusive aktier i en tilknyttet pengemarkedsforening) og
andre pengemarkedsinstrumenter. Desuden kan fonden
investere op til 5 % af nettoaktiverne i andele i institutter for
kollektiv investering, såsom investeringsinstitutter, børshandlede fonde (“ETF”) samt i andre investeringsinstitutter for
kollektiv investering.

• Modpartsrisiko

Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.

Asset Class Aktiefond

Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:

Investeringspolitik Fonden investerer primært i egenkapitalinstrumenter i virksomheder, der er relevante for
fondens investeringstema, nemlig intelligente maskiner.
Egenkapitalinstrumenter berettiger i almindelighed indehaveren til at få del i selskabets generelle driftsresultater.
Fonden investerer overvejende i ordinære aktier, men kan
også investere i præferenceaktier, konvertible værdipapirer
og warrants på værdipapirer.

• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 8 i
SFDR
• at opnå kapitaltilvækst ved at investere i egenkapitalinstrumenter i virksomheder, hvis vækstudsigter er parat til at
drage nytte af dynamisk teknologi og innovation
• at investere på mellemlangt til langt sigt
Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin
ESG-metodologi fremmer fonden karakteristika inden for
miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Selvom
fonden ikke forpligter sig til at foretage investeringer
i miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, der er på linje
med klassificeringssystemet og bidrager til at modvirke
klimaændringer og klimatilpasningsmål, kan det ikke
udelukkes, at fondens underliggende investeringer derudover
kan omfatte investeringer, som har til formål at indvirke
positivt på miljøet gennem deres fokus på modvirkning
af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, og
som måske er, men ikke nødvendigvis, er på linje med
klassificeringssystemet. Investorer bør være opmærksomme
på, at taksonomiforordningens princip om “ikke at gøre nogen
13

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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• Aktierisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Bæredygtighedsrisici
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.

Virksomheder, der er relevante for fondens investeringstema,
nemlig intelligente maskiner, er dem, som investeringsforvalteren mener er i væsentlig grad fokuseret på og/eller
forventes at drage væsentlig fordel af den løbende teknologibaserede transformation af produkter, software, systemer
og maskiner samt design, fremstilling, logistik, distribution og
vedligeholdelse vedrørende produkter. også ved udviklingen
inden for kunstig intelligens. Dette kan være virksomheder,
der udvikler, producerer, fremstiller, designer, vedligeholder
og leverer produkter eller tjenester med nye funktioner, der
tidligere var utilgængelige på markedet.
Fondens investeringstema, intelligente maskiner, er beregnet
til at finde virksomheder, som investeringsforvalteren mener
repræsenterer den næste fase i den teknologiske udvikling,
herunder virksomheder, der udbyder nye systemer, logistikløsninger, metoder, processer, produkter eller tjenester baseret
på fysiske anvendelser af nye teknologier og teknologisk
Franklin Templeton Investeringsfonde
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innovation. Det kan være virksomheder, som investeringsforvalteren mener er godt positioneret til at udnytte intelligent design (f.eks. simuleringssoftware og computerstøttet
design-software, kaldet “CAD”-software), intelligent produktion
(f.eks. fremskridt inden for fremstillings- eller fabriksautomatisering), intelligente produkter (f.eks. robotstøttede teknologier,
værktøjer og tjenester) og intelligent forebyggende vedligeholdelse (f.eks. industrielle softwareløsninger og -tjenester).
I bestræbelserne på at følge fondens investeringstema kan
investeringsforvalteren investere i virksomheder i en hvilken
som helst økonomisk sektor eller uanset deres markedsværdi
og kan investere i virksomheder både i og uden for USA,
herunder i udviklings- eller nye vækstmarkedslande.
Selv om fonden kan investere inden for flere økonomiske
sektorer, forventer den at besidde betydelige positioner i
bestemte sektorer, herunder teknologi. Fonden er en “ikkediversificeret” fond, hvilket betyder, at den generelt investerer
en større del af sine aktiver i værdipapirer fra en eller flere
udstedere og investerer generelt i et mindre antal udstedere
end en diversificeret fond.
Hvor fonden under normale markedsforhold investerer
mindst 80 % af sine nettoaktiver i kapitalandele, kan fonden
også søge investeringsmuligheder i andre former for
værdipapirer, herunder, men ikke begrænset til, gældsbeviser
og fastforrentede værdipapirer (som kan omfatte alle typer
af værdipapirer med fast og variabel rente uanset løbetid
eller kvalitet fra selskabsudstedere i hele verden) samt op
til 10 % af sine nettoaktiver i åbne og lukkede institutter
for kollektiv investering (herunder børshandlede fonde).
Investeringsforvalteren kan indtage en midlertidig defensiv
kontantposition, når denne skønner, at værdipapirmarkederne
eller økonomien oplever for kraftig volatilitet, længerevarende,
generel nedgang, eller der foreligger andre ugunstige
omstændigheder i de lande, hvor fonden investerer.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst ved at investere i egenkapitalinstrumenter i
virksomheder i teknologisektoren.

• Aktierisiko
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
• Risiko ved warrants
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN JAPAN FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Japanske yen (JPY)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved hjælp
af en politik om primært at investere i egenkapitalinstrumenter
fra udstedere, der er registreret eller har deres væsentligste
forretningsaktiviteter i Japan.
Derudover kan fonden også investere i andre typer
værdipapirer som f.eks. præferenceaktier, værdipapirer,
der kan konverteres til ordinære aktier, samt erhvervs- og
statsgældsobligationer, der udstedes i JPY og andre valutaer.
Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst ved at investere i en vækstorienteret
investering med fokus på japanske egenkapitalinstrumenter.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt

• at investere på mellemlangt til langt sigt

Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:

Risikohensyn De største risici ved at investere i fonden
er anført nedenfor. Investorer bør bemærke, at der fra tid til
anden også kan gælde andre risici for denne fond. Se venligst
afsnittet “Risikohensyn”, som giver en udførlig beskrivelse af
disse risici.

• Koncentrationsrisiko

Primære risici ved fondens investeringspolitik:

• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer

• Koncentrationsrisiko
• Markedsrisiko
• Risiko ved tematiske investeringer
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved nye vækstmarkeder
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• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Modpartsrisiko
• Aktierisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Templeton Asset Management Ltd
og Franklin Templeton Investments (Asia) Limited
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
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FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND
Aktivklasse Alternativ fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at søge
kapitalvækst med lavere volatilitet set i forhold til de generelle
aktiemarkeder.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå investeringsmålet
ved at allokere nettoaktiverne på tværs af en række ikketraditionelle eller “alternative” strategier, der inkluderer, men
ikke er begrænset til alle eller nogle af følgende strategier:
Long Short Equity, Relative Value, Event Driven og Global
Macro, der hver især beskrives, som følger:
• Long Short Equity-strategier – Long Short Equitystrategier søger generelt at give afkast af investeringer
på de globale aktiemarkeder ved at tage lange og korte
positioner i aktier og stamaktieindekser. Strategierne
fokuserer generelt på risikojusterede afkast og udnytter
medinvesteringsforvalternes syn på og prognoser
for specifikke aktiemarkeder, regioner, sektorer og
værdipapirer. Eksempler på disse Long Short Equitystrategier omfatter (i) vækstfokuserede strategier, (ii)
værdifokuserede strategier, (iii) markedsneutrale strategier
(f.eks. vedligeholdelse af en nettoeksponering på mellem
20 % kort og 20 % lang), (iv) sektorfokuserede strategier
(f.eks. teknologi, sundhedsvæsen, finans) og (v) regionalt
fokuserede strategier (f.eks. Europa, Asien).
• Relative Value-strategier – Relative Value-strategier
omfatter en lang række investeringsteknikker, der har til
formål at udnytte kursineffektivitet. Strategierne handler
generelt om at tage en position i et finansielt instrument
og samtidig tage en modregnende position i et relateret
instrument for derved at forsøge at udnytte trinvise
ændringer i kursforskellen. Eksempler på Relative Valuestrategier: (i) lange-korte kreditstrategier, (ii) kredit-arbitrage,
(iii) konvertibel arbitrage og (iv) volatilitetsarbitrage.
• Event Driven-strategier – Event Driven-strategier omhandler
generelt investering i værdipapirer i virksomheder, der
oplever virksomhedsbegivenheder. Strategierne fokuserer
generelt på at analysere virkningen af virksomheds- eller
transaktionsspecifikke begivenheder på værdiansættelsen
af værdipapirerne. Eksempler på sådanne virksomhedseller transaktionsspecifikke begivenheder omfatter
fusioner, virksomhedsopkøb, overførsler af aktiver,
købstilbud, ombytningstilbud, rekapitalisering, afvikling,
virksomhedssalg, spin-offs, omlægning af aktierne samt
omstrukturering.
• Global Macro-strategier – Global Macro-strategier fokuserer
generelt på makroøkonomiske (økonomisk generelle
fænomener som f.eks. ændringer i arbejdsløshed,
nationalindkomst, vækstrate, bruttonationalprodukt, inflationsog prisniveauer) muligheder på tværs af flere markeder og
investeringer. Investeringer kan være lange eller korte og
er baseret på den relative værdi eller retning for et marked,
en valuta, en rente, en råvare eller en makroøkonomisk
variabel. Eksempler på makroøkonomiske strategier
omfatter makrostrategier, der er diskretionære (hvor der
søges indtjening gennem taktisk investering på tværs af
forskellige aktivklasser, markeder og investeringsmuligheder
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gennem en kombination af grundlæggende markedsanalyse
og kvantitativ modellering) og systematiske (hvor man
søger at tjene på brugen af kvantitative modeller til at finde
investeringsmuligheder på tværs af forskellige aktivklasser
og markeder for derved at sammensætte en portefølje
af investeringer). Systematisk vil også omfatte visse
risikopræmier, der er udformet til at fange vedvarende
adfærdsmæssige og strukturelle anomalier, der giver mulighed
for afkast, der er ukendte fra traditionelle aktivklasser.
Ved hjælp af disse alternative strategier ønkser fonden
at fremme brede miljømæssige (E) karakteristika
(klimaændringer, naturkapital, forurening og affald) og sociale
(S) karakteristika (menneskelig kapital, produktansvar,
modstand blandt berørte parter).
Investeringsforvalteren beregner for hver portefølje en
månedlig ESG-karakter for fonden baseret på de vægtede
gennemsnitlige MSCI's ESG-karakterer for hver af de
underliggende beholdninger i hver investeringsstrategi.
Fondens sigte er en vægtet gennemsnitlig ESG-karakter,
der er højere end MSCI's gennemsnitlige ESG-karakter for
investeringsuniverset, eller en ESG-karakter på 5,25 hos MSCI,
alt efter hvad der er højest. Investeringsuniverset defineres
som alle udstedere med en aktuel ESG-karakter fra MSCI.
Beholdninger uden en MSCI-tildelt ESG-karakter bidrager
ikke til fondens ESG-karakter eller dens investeringsunivers.
Hvis fondens ESG-karakter falder under minimumstærsklerne
for ESG beskrevet ovenfor, retter investeringsforvalteren
op på porteføljens balance inden for 90 dage. Yderligere
information om MSCI's ESG-vurderingsmetode kan findes på
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings.
Hvad angår medinvesteringsforvalteren foretager investeringsforvalteren en ESG-vurdering af de udpegede medinvesteringsforvaltere ved at anvende en intern ESG-vurderingsmetode på
hver af dem, herunder en gennemgang af medinvesteringsforvalternes investeringsmæssige integration og relevans for
investeringsresultatet af miljømæssige og sociale faktorer og
en evaluering af de potentielle områder for medinvesteringsforvalternes udvikling og fremtidige initiativer. Baseret på denne
kvalitative vurdering vurderer investeringsforvalteren medinvesteringsforvalterne for efterlevelse af compliance, investeringsmæssig integration og momentum. ESG-vurderingen
af medinvesteringsforvalterne gennemgås på kvartalsvise
møder og årlige operationelle due diligence-besøg. Derudover
gennemgår investeringsforvalteren på virksomhedsniveau
medinvesteringsforvalternes ESG-tilknytninger (f.eks. UNPRIsignaturstatus) samt interne ESG-kapaciteter.
Investeringsforvalteren overvåger tendenser i ESG-faktorer
i porteføljen og starter med de individuelle positioner og
bevæger sig derefter frem til hver medinvesteringsforvalter,
der besidder dem, for at se hvilke positioner og
medinvesteringsforvaltere, der påvirker den samlede fonds
ESG-karakter.
Fonden har til hensigt at investere i en lang række omsættelige
værdipapirer, afledte finansielle instrumenter og andre kvalificerede værdipapirer. Sådanne værdipapirer kan omfatte, men
er ikke begrænset til, aktier og aktierelaterede værdipapirer
(der kan omfatte ordinære aktier, præferenceaktier, aktiebaserede obligationer (“participatory notes”), aktierelaterede
certifikater og konvertible værdipapirer) samt gældsbeviser
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(der kan omfatte obligationer, erhvervsobligationer, bankveksler og virksomhedscertifikater (“commercial paper”).
Fonden investerer i aktier og aktierelaterede værdipapirer
i virksomheder, der kan have hjemsted alle steder og have
enhver børsværdi. De gældsbeviser, som fonden kan købe,
omfatter alle slags fastforrentede og variabelt forrentede værdipapirer af enhver varighed eller kreditvurdering (herunder
investment grade, non-investment grade, lavt vurderede,
uvurderede værdipapirer og misligholdte værdipapirer) fra
globale virksomheds- og statslige udstedere og kan bl.a.
omfatte højtforrentede obligationer (“junkbonds”) og nødlidende gældsbeviser (der er værdipapirer i virksomheder,
der er eller er tæt på at være involveret i omstruktureringer,
finansiel reorganisation eller konkurs). Investeringer i nødlidende værdipapirer overstiger ikke 10 % af fondens samlede
nettoaktiver. Fonden kan indgå i aktiv og hyppig handel som
en del af investeringsstrategierne.
Fonden anvender afledte finansielle instrumenter til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter kan enten
handles på regulerede markeder eller over-the-counter og
kan omfatte bl.a. (i) futureskontrakter, inklusive futures, der
er baseret på aktier eller fastforrentede værdipapirer og
indekser, rentefutures og valutafutures og optioner på disse,
(ii) swaps, herunder kredit-, valuta-, rente-, total return swaps
i relation til fastforrentede og råvarer samt credit default
swaps og optioner på disse, (iii) optioner, herunder call-optioner og put-optioner på indekser, individuelle værdipapirer
eller valutaer og (iv) valutaterminskontrakter. Brug af afledte
finansielle instrumenter kan medføre negativ eksponering for
en specifik aktivklasse, resultatkurve/varighed eller valuta.
Brug af afledte finansielle instrumenter, såsom rentefutures
og total return swaps på råvareindekser, kan også bidrage
til et væsentligt øget gearingsniveau i fonden som nærmere
beskrevet i afsnittet om global eksponering nedenfor.
Fonden kan tage lange og syntetiske korte positioner i en
lang række aktivklasser, herunder i bl.a. aktier, fastforrentede
papirer og valutaer. Lange positioner drager fordel af en
kursstigning på det underliggende instrument eller den
underliggende aktivklasse, mens korte positioner drager fordel
af et kursfald. Eksponering for syntetiske korte positioner sker
gennem brugen af afledte finansielle instrumenter.
Desuden kan fonden søge eksponering for råvarer gennem
brugen af kontantafregnede strukturerede produkter eller
børshandlede certifikater (f.eks. “participatory notes”) på
råvarer eller afledte finansielle instrumenter på råvareindekser.
Desuden kan fonden investere op til 10 % af nettoaktiverne i
investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv investering. Fonden kan, i overensstemmelse med investeringsrestriktionerne, også investere (i) op til 10 % af sine nettoaktiver
i værdipapirer udstedt af private virksomheder og private
investeringer i offentlig egenkapital (PIPE'er) og (ii) op til 5 %
af sine nettoaktiver i SPAC-selskaber (Special Purpose
Acquisition Companies (SPAC'er)), forudsat at de påtænkte
PIPE'er og SPAC'er kan kvalificeres som omsættelige værdipapirer i henhold til paragraf 1 eller 2, litra a), i artikel 41 i lov
af 17. december 2010.
Da det er mere sandsynligt at opfylde investeringsmålet med
en investeringspolitik, der er fleksibel og kan tilpasses, kan
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fonden i overensstemmelse med investeringsbegrænsningerne købe værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom og
værdipapirer med sikkerhed i aktiver (herunder strukturerede
kreditobligationer) og investere i værdipapirer eller strukturerede produkter (værdipapirer med sikkerhed i kommerciel
fast ejendom og CMO'er), hvor sikkerhedsstillelsen er knyttet
til eller afledt af værdien fra et andet referenceaktiv.
Eksponering mod total return swaps Det forventede
eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return
swaps (afdækkede og uafdækkede), beløber sig til 36 % af
fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 205 %.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 8 i
SFDR
• kapitalvækst ved at investere i en lang række kvalificerede
værdipapirer og afledte finansielle instrumenter, der drager
fordel af flere “alternative” strategier
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin
ESG-metodologi fremmer fonden karakteristika inden for
miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Selvom
fonden ikke forpligter sig til at foretage investeringer
i miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, der er på linje
med klassificeringssystemet og bidrager til at modvirke
klimaændringer og klimatilpasningsmål, kan det ikke
udelukkes, at fondens underliggende investeringer derudover
kan omfatte investeringer, som har til formål at indvirke
positivt på miljøet gennem deres fokus på modvirkning
af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, og
som måske er, men ikke nødvendigvis, er på linje med
klassificeringssystemet. Investorer bør være opmærksomme
på, at taksonomiforordningens princip om “ikke at gøre nogen
væsentlig skade” kun gælder for de investeringer, der ligger
til grund for fonden, og som tager hensyn til EU-kriterierne
for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for fonden, som ikke er på
linje med klassificeringssystemets miljømæssigt bæredygtige
aktiviteter, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt
bæredygtige økonomiske aktiviteter i taksonomiforordningen.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Valutakursrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved flere forvaltere
• Markedsrisiko
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Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved råvarerelateret eksponering
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved kriseramte værdipapirer
• Aktierisiko
• Risiko ved virksomhedsobligationer med variabel rente
• Risiko ved afdækkede strategier
• Likviditetsrisiko
• Modelrisiko
• Risiko ved resultatbetinget honorar
• Risiko ved PIPE'er
• Risiko ved porteføljes omsætningshastighed
• Risiko ved private virksomheder
• Risiko ved omstrukturering af selskaber
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved securitisering
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
• Risiko ved SPAC'er
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Risiko ved betydelig gearing
• Bæredygtighedsrisici
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Fondens forventede gearingsniveau, der er beregnet med
metoden “summen af nominelle beløb”, vil kunne beløbe sig til
450 %, hvilket skyldes brug af afledte finansielle instrumenter
med højere nominelle værdier. Gearingsniveauet afspejler i
vid udstrækning det faktum, at fonden til enhver tid kan eje
store positioner i kortere og mellemlange (3 måneder, 2 år
og 5 år) futures på statsgæld (f.eks. futures på udstedelser
af amerikanske skatkammerbeviser), da disse kontrakters
volatilitet er betydeligt lavere end på futureskontrakter med
længere frist (10 år) af det samme statsgældsbevis (f.eks.
et 10-årigt amerikansk skatkammerbevis). Metoden med
summen af nominelle beløb giver heller ikke mulighed for
modregning i afledte finansielle positioner, der kan omfatte
afdækningstransaktioner og andre risikobegrænsende
strategier, hvor der benyttes afledte finansielle instrumenter.
Dermed kan fornyelser af (“roll-overs”) og strategier for afledte
finansielle instrumenter, der afhænger af en kombination
af lange og korte positioner, bidrage til en stor stigning i
gearingsniveauet, mens de ikke øger eller kun forårsager en
moderat stigning i fondens overordnede risiko, der overvåges
og begrænses i overensstemmelse med UCITS-forordningen.
Det forventede gearingsniveau er blot en skønnet øvre
grænse, og det kan være højere. Det omfatter den teoretiske
franklintempleton.lu

eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
Investeringsforvalter(e) K2/D&S Management Co., L.L.C.
Fonden søger at opnå investeringsmålene ved investeringsforvalterens (K2/D&S Management Co., L.L.C.) omhyggelige
udvælgelse af forskellige medinvesteringsforvaltere (“medinvesteringsforvaltere”). Generelt set behøver sådanne medinvesteringsforvaltere, der hver især anvender en alternativ
investeringsstrategi til at investere deres del, ikke at være
tilknyttet Franklin Templeton. Ud over udvalg af og allokering
til medinvesteringsforvaltere kan investeringsforvalteren også
deltage i forvaltningen af fondens aktiver. Fondens overordnede
resultater vil følge de forskellige anvendte strategiers resultater
og den del af fondens nettoaktiver, der er afsat til strategierne.
Investeringsforvalteren er ansvarlig for at udvælge og
udnævne medinvesteringsforvalterne for fonden, og disse
skal uddelegere hele eller dele af det daglige ansvar for
investeringsforvaltningen og de daglige investeringsrådgivningsydelser, hvad angår alle eller nogle af fondens aktiver.
Investeringsforvalteren fordeler fondens aktiver mellem
fondens medinvesteringsforvaltere i dele, der efter investeringsforvalterens skøn er passende for at opnå fondens mål.
Desuden er investeringsforvalteren ansvarlig for at føre tilsyn
med rammerne for risikostyring, der er implementeret på
hver medinvesteringsforvalters niveau. Desuden overvåger
investeringsforvalteren medinvesteringsforvalternes resultater
for fonden for derved at vurdere et eventuelt behov for
ændringer/udskiftninger. Investeringsforvalteren kan til enhver
tid udnævne eller udskifte medinvesteringsforvalterne for
fonden i henhold til gældende lovgivning eller varselsperioder.
Medinvesteringsforvalterne kan udskiftes uden forudgående
varsel derom til investorerne. Listen over de(n) medinvesteringsforvalter(e), der har handlet på vegne af fonden i løbet af
perioden, fremgår af hjemmesiden: www.franklintempleton.lu
og/eller selskabets halvårs- og årsregnskaber. Listen over
de medinvesteringsforvaltere, der p.t. forvalter fonden, kan
rekvireres gratis ved henvendelse til selskabets hjemsted.
Medinvesteringsforvalterens honorar betales af investeringsforvalteren ud af investeringsforvaltningshonoraret modtaget
fra forvaltningsselskabet.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN MENA FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens primære investeringsmål er at
opnå langsigtet kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden investerer primært i omsættelige
værdipapirer såsom egenkapitalinstrumenter i selskaber, der
(i) er registreret i lande i Mellemøsten og Nordafrika (“MENAlande”), inklusive, men ikke begrænset til, Saudi-Arabien,
De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Qatar, Bahrain,
Oman, Egypten, Jordan og Marokko, og (ii) der har deres
væsentligste forretningsaktiviteter i MENA-lande, inden for
alle virksomhedsstørrelser (herunder små og mellemstore
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virksomheder) samt i afledte finansielle instrumenter.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter med
henblik på afdækning og effektiv porteføljeforvaltning. Disse
afledte finansielle instrumenter kan omfatte bl.a. termins- og
futureskontrakter eller optioner på sådanne kontrakter og
aktieindekserede gældsbeviser (herunder “participatory notes”),
der enten handles på regulerede markeder eller over-the-counter.

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND

Da der imidlertid er større chance for at opnå investeringsmålet gennem en investeringspolitik, der er både fleksibel
og tilpasningsdygtig, kan fonden derudover investere i “participatory notes” og andre typer omsættelige værdipapirer,
herunder egenkapitalinstrumenter og relaterede instrumenter
samt fastforrentede værdipapirer fra udstedere i hele verden.
Desuden kan fonden investere op til 10 % af nettoaktiverne
i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv
investering.

Investeringspolitik Fonden investerer fortrinsvis i egenkapitalinstrumenter og gældsbeviser, der kan konverteres eller
forventes at kunne konverteres til ordinære aktier eller præferenceaktier i virksomheder, der er registreret eller har deres
primære forretningsaktiviteter i europæiske lande, og som efter
investeringsforvalterens opfattelse kan erhverves til kurser, der
er lavere end deres faktiske værdi set ud fra visse anerkendte
eller objektive kriterier (indre værdi). Disse omfatter ordinære
aktier, præferenceaktier og konvertible værdipapirer. Under
normale markedsforhold investerer fonden hovedsagelig nettoaktiverne i værdipapirer fra udstedere, der er organiseret i
henhold til lovgivningen i eller hvis væsentligste forretningsaktiviteter findes i europæiske lande. Hvad angår fondens
investeringer, betyder europæiske lande alle de lande, der er
medlem af Den Europæiske Union, Øst- og Vesteuropa og de
regioner i Rusland og det tidligere Sovjetunionen, der anses
for at udgøre en del af Europa. Fonden har p.t. til hensigt fortrinsvis at investere i værdipapirer fra udstedere i Vesteuropa.
Fonden investerer normalt i værdipapirer fra mindst fem forskellige lande, selvom den til enhver tid kan investere alle nettoaktiverne i et enkelt land. Fonden kan investere op til 10 % af
de investerede nettoaktiver i værdipapirer fra ikke-europæiske
udstedere.

Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst ved at investere i værdipapirer i selskaber i
Mellemøsten og Nordafrika.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Modpartsrisiko
• Aktierisiko
• Risiko ved frontier-markeder
• Risiko ved ikke-regulerede markeder
• Risiko ved “participatory notes”
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investments
(ME) Limited.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
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Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens primære investeringsmål er
kapitalvækst, som af og til kan være kortsigtet. Det sekundære
mål er indtægt.

Fonden kan ligeledes søge at investere i værdipapirer
fra selskaber, der er involveret i fusioner, konsolideringer,
afviklinger og omstruktureringer, eller hvor der foreligger
købstilbud eller tilbud om ombytning, og vil kunne deltage i
sådanne transaktioner. Desuden kan fonden i mindre grad
købe gældsbeviser, hvad enten disse er med eller uden
sikkerhed, i virksomheder, der indgår i omlægning eller
finansiel omstrukturering, herunder lavt vurderede og noninvestment grade-værdipapirer.
Investeringsforvalteren kan indtage en midlertidig defensiv
kontantposition, når denne skønner, at værdipapirmarkederne
eller økonomien oplever for kraftig volatilitet, længerevarende,
generel nedgang, eller der foreligger andre ugunstige
omstændigheder i de lande, hvor fonden investerer.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til
afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og/eller
investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter
kan omfatte, men er ikke begrænset til, futureskontrakter,
optioner, differencekontrakter, terminskontrakter på finansielle
instrumenter og optioner på sådanne kontrakter, swaps som
f.eks. credit default swaps eller syntetiske equity swaps.
Fonden kan ved hjælp af afledte finansielle instrumenter
dække korte positioner, forudsat at fondens lange positioner
til enhver tid er tilstrækkeligt likvide til at dække fondens
forpligtelser som følge af de korte positioner.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
franklintempleton.lu

Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst, der lejlighedsvis kan være kortfristet, og i
mindre omfang indtægt ved at investere i undervurderede
virksomheder i et europæisk land
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved kriseramte værdipapirer
• Aktierisiko
• Risiko ved omstrukturering af selskaber
• Risiko ved russiske og østeuropæiske markeder
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.

købstilbud eller tilbud om ombytning, og vil kunne deltage i
sådanne transaktioner. Desuden kan fonden i mindre grad
købe gældsbeviser, hvad enten disse er med eller uden
sikkerhed, i virksomheder, der indgår i omlægning eller
finansiel omstrukturering, herunder lavt vurderede og noninvestment grade-værdipapirer.
Investeringsforvalteren kan indtage en midlertidig defensiv
kontantposition, når denne skønner, at værdipapirmarkederne
eller økonomien oplever for kraftig volatilitet, længerevarende,
generel nedgang, eller der foreligger andre ugunstige
omstændigheder i de lande, hvor fonden investerer.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter
til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og
investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter
kan omfatte, men er ikke begrænset til, futureskontrakter,
optioner, differencekontrakter, terminskontrakter på finansielle
instrumenter og optioner på sådanne kontrakter, swaps som
f.eks. credit default swaps eller syntetiske equity swaps.
Fonden kan ved hjælp af afledte finansielle instrumenter
dække korte positioner, forudsat at fondens lange positioner
til enhver tid er tilstrækkeligt likvide til at dække fondens
forpligtelser som følge af de korte positioner.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst ved at investere i undervurderede selskaber
i hele verden
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter

Investeringsforvalter(e) Franklin Mutual Advisers, LLC

• Valutakursrisiko

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

• Markedsrisiko

FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND

• Risiko ved afdækning af aktieklasser

Aktivklasse Aktiefond

• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer

Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)

• Modpartsrisiko

Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.

• Kreditrisiko

Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved
fortrinsvis at investere i ordinære aktier, præferenceaktier og
gældsbeviser, der kan konverteres eller forventes at kunne
konverteres til ordinære eller præferenceaktier i selskaber i alle
lande, samt i statsgæld og andele i udenlandske regeringers
gæld, som efter investeringsforvalterens opfattelse kan
erhverves til kurser, der er lavere end deres værdi set ud fra
visse anerkendte eller objektive kriterier (indre værdi). Fonden
investerer primært i mid cap- og large cap-virksomheder med
en børsværdi på eller højere end USD 1,5 mia.

• Risiko ved gældsbeviser

Fonden kan ligeledes søge at investere i værdipapirer
fra selskaber, der er involveret i fusioner, konsolideringer,
afviklinger og omstruktureringer, eller hvor der foreligger
franklintempleton.lu

Andre risici, der kan være relevante for fonden:

• Aktierisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved omstrukturering af selskaber
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Mutual Advisers, LLC
Franklin Templeton Investeringsfonde
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Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:

FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND

• Markedsrisiko

Aktivklasse Aktiefond

Andre risici, der kan være relevante for fonden:

Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)

• Risiko ved afdækning af aktieklasser

Investeringsmål Fondens primære investeringsmål er
kapitalvækst. Et sekundært mål er indtægt.

• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer

Investeringspolitik Fonden søger at opnå målene ved
fortrinsvis at investere i ordinære aktier, præferenceaktier og
gældsbeviser, der kan konverteres eller forventes at kunne
blive konverteret til ordinære aktier eller præferenceaktier i
amerikanske virksomheder. Mindst 70 % af fondens nettoaktiver
investeres i værdipapirer fra amerikanske udstedere.
Investeringsforvalterens vurderinger er baseret på analyser
og undersøgelser, der tager højde for faktorer som bl.a.
forholdet mellem den regnskabsmæssige værdi (efter at have
taget hensyn til forskelle i regnskabsaflæggelsen landene
imellem) og kursværdi, pengestrøm, et multiplum af afkastet fra
sammenlignelige værdipapirer, udstedernes kreditværdighed
samt værdien af sikkerheden for en gældsforpligtelse, med det
formål at købe aktier og gældsbeviser til under deres indre værdi.

• Koncentrationsrisiko

• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Aktierisiko
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved omstrukturering af selskaber
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved swap-aftaler

Fonden kan ligeledes søge at investere i værdipapirer
fra selskaber, der er involveret i fusioner, konsolideringer,
afviklinger og omstruktureringer, eller hvor der foreligger
købstilbud eller tilbud om ombytning, og vil kunne deltage
i sådanne transaktioner. Desuden kan fonden i mindre grad
købe gældsbeviser, hvad enten disse er med eller uden
sikkerhed, i virksomheder, der indgår i omlægning eller
finansiel omstrukturering, herunder lavt vurderede og noninvestment grade-værdipapirer.

Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.

Investeringsforvalteren kan indtage en midlertidig defensiv
kontantposition, når denne skønner, at værdipapirhandelsmarkederne eller økonomien oplever en for kraftig volatilitet,
længerevarende, generel nedgang, eller der foreligger andre
ugunstige omstændigheder i de lande, hvor fonden investerer.

Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)

Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter med
henblik på afdækning og effektiv porteføljeforvaltning. Disse
afledte finansielle instrumenter kan omfatte, men er ikke
begrænset til, futureskontrakter, optioner, differencekontrakter,
terminskontrakter på finansielle instrumenter og optioner på
sådanne kontrakter, swaps som f.eks. credit default swaps
eller syntetiske equity swaps. Fonden kan ved hjælp af afledte
finansielle instrumenter dække korte positioner, forudsat at
fondens lange positioner til enhver tid er tilstrækkeligt likvide til
at dække fondens forpligtelser som følge af de korte positioner.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst og i mindre grad afkast ved at investere i
undervurderede selskaber, der primært er baseret i USA.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
60
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Investeringsforvalter(e) Franklin Mutual Advisers, LLC
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND
Aktivklasse Aktiefond
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst
og løbende indtægt.
Investeringspolitik Fonden investerer primært i egenkapitalinstrumenter og depotbeviser i (i) selskaber, der udfører en
væsentlig del af deres forretningsaktivitet inden for branchen for
naturressourcer, og (ii) selskaber, som har en væsentlig del af
deres kapitalinteresser i de selskaber, som er anført under (i),
herunder små og mellemstore virksomheder. Hvad angår fondens investeringer, omfatter sektoren for naturressourcer selskaber, der ejer, producerer, raffinerer, bearbejder, transporterer
og markedsfører naturressourcer, samt selskaber, der tilbyder
relaterede tjenesteydelser. Den sektor kan eksempelvis omfatte
følgende brancher: integreret olie-, olie- og gasudvinding og
produktion, energitjenester og -teknologi, alternative energikilder og miljørelaterede tjenester, skovbrugsprodukter, landbrugsprodukter, papirprodukter og kemikalier. Desuden kan fonden
på supplerende grundlag investere i egenkapitalinstrumenter
eller gældsbeviser, der er udstedt af alle typer amerikanske eller
ikke-amerikanske udstedere. Fonden forventer at investere en
større del af nettoaktiverne i amerikanske værdipapirer end i
noget andet enkelt land (herunder på nye vækstmarkeder).
Fonden kan, i overensstemmelse med investeringsrestriktionerne, også investere (i) op til 10 % af sine nettoaktiver
i værdipapirer udstedt af private virksomheder og private
investeringer i offentlig egenkapital (PIPE'er) og (ii) op til 5 %
af sine nettoaktiver i SPAC-selskaber (Special Purpose
franklintempleton.lu

Acquisition Companies (SPAC'er)), forudsat at de påtænkte
PIPE'er og SPAC'er kan kvalificeres som omsættelige værdipapirer i henhold til paragraf 1 eller 2, litra a), i artikel 41 i lov
af 17. december 2010.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• højt samlet afkast i USD ved at investere i egenkapitalinstrumenter og gældsbeviser i sektoren for naturressourcer
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Risiko ved råvarerelateret eksponering
• Koncentrationsrisiko
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Modpartsrisiko
• Aktierisiko
• Risiko ved PIPE'er
• Risiko ved private virksomheder
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
• Risiko ved SPAC'er
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN NEXTSTEP BALANCED GROWTH FUND

virksomheder) samt fast eller variabelt forrentede gældsbeviser (herunder investment grade og non-investment grade eller
ikke-vurderede gældsbeviser udstedt eller garanteret af stater
og selskaber, forudsat at Fonden ikke investerer mere end
10 % af aktiverne i værdipapirer udstedt eller garanteret af en
enkelt stat eller statstilknyttet udsteder med en kreditvurdering
under investment grade på købstidspunktet) i udstedere i hele
verden, inklusive på nye vækstmarkeder, hvor typisk mellem
25 % og 50 % af dem ligger eller har deres væsentligste forretningsaktiviteter i Asien. Fonden kan kun anvende afledte
finansielle instrumenter med henblik på valutaafdækning.
Fonden investerer uden fastsatte regionale, landespecifikke
eller branchemæssige grænser for virksomhedsstørrelser
ved investeringer foretaget af de underliggende fonde.
Fonden vil søge at fastholde eksponering med en
aktivallokering, som generelt ligger inden for 45 % til 65 %
i aktier og aktierelaterede værdipapirer globalt, og 35 % til
55 % i fastforrentede eller variabelt forrentede gældsbeviser.
Aktivallokeringerne kan indimellem bevæge sig uden for disse
satser alt efter markedsforhold og investeringsforvalternes
syn på strategisk og taktisk aktivallokering.
Via sine investeringer i underliggende fonde kan fonden
som supplement eksponere mod konvertible værdipapirer,
kreditindekserede værdipapirer, gældsbeviser, hvor
udstederen i øjeblikket (på købstidspunktet) ikke foretager
udbetalinger fra hovedstol eller renter (misligholdte
gældsbeviser), samt værdipapirer i virksomheder, der er
eller vil blive involveret i omstruktureringer, økonomiske
omstruktureringer eller konkurs (virksomheder under
omstrukturering).
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen, realiseret
og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter efter fradrag af
udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan udloddes mere
indtjening, kan det også medføre, at kapitalen reduceres.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• en høj grad af langsigtet totalafkast, der er foreneligt med
moderat risiko
• at investere på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved nye vækstmarkeder

Aktivklasse Balanceret fond

• Valutakursrisiko

Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)

• Likviditetsrisiko

Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå
højest muligt totalafkast på langt sigt. Samlet afkast omfatter
kapitalvækst og indtægter.

• Markedsrisiko

Investeringspolitik Fonden vil nå sine mål ved primært at
investere nettoaktiverne i andele i investeringsinstitutter og
andre åbne og lukkede institutter for kollektiv investering (inklusive børshandlede fonde), der forvaltes af Franklin Templetonselskaber samt andre aktivforvaltere (“underliggende fonde”),
der giver eksponering mod egenkapitalinstrumenter i virksomheder uanset størrelse (herunder små og mellemstore
franklintempleton.lu

• Risiko ved underliggende investeringsfonde
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved gældsbeviser
Franklin Templeton Investeringsfonde
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• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved omstrukturering af selskaber
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited
Investeringsforvalteren har som led i sit arbejde uddelegeret
hele eller dele af det daglige ansvar for investeringsforvaltningen
og de daglige investeringsrådgivningsydelser, hvad angår
alle eller nogle af fondens aktiver, til Franklin Advisers, Inc.,
der fungerer som underinvesteringsforvalter.

Via sine investeringer i underliggende fonde kan fonden som
supplement eksponere mod konvertible værdipapirer, kreditindekserede værdipapirer, gældsbeviser, hvor udstederen i
øjeblikket (på købstidspunktet) ikke foretager udbetalinger
fra hovedstol eller renter (misligholdte gældsbeviser), samt
værdipapirer i virksomheder, der er eller vil blive involveret i
omstruktureringer, økonomiske omstruktureringer eller konkurs (virksomheder under omstrukturering).
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

• et højt samlet afkast på langt sigt, som er foreneligt med et
lavt til moderat risikoniveau

Vigtig information til investorer Aktier i denne fond tilbydes
udelukkende til udvalgte distributører og kun på baggrund
af en specifik aftale med forvaltningsselskabet. Aktier i
denne fond stilles kun til rådighed for investorer, der tegner
investeringer i fonden gennem sådanne distributører. Kontakt
selskabet eller forvaltningsselskabet for at få yderligere
oplysninger.

• at investere på mellemlangt til langt sigt

FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE FUND

Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko

Aktivklasse Balanceret fond

• Likviditetsrisiko

Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)

• Markedsrisiko

Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå
højest muligt totalafkast på langt sigt. Samlet afkast omfatter
kapitalvækst og indtægter.

• Risiko ved underliggende investeringsfonde

Investeringspolitik Fonden vil nå sine mål ved at investere
sine nettoaktiver primært i andele i investeringsinstitutter
og eller åbne og lukkede institutter for kollektiv investering
(inklusive børshandlede fonde), der forvaltes af Franklin
Templeton-selskaber eller andre formueforvaltere (“underliggende fonde”), med eksponering mod egenkapitalinstrumenter i alle virksomhedsstørrelser (inklusive små og mellemstore virksomheder) samt mod fast eller variabelt forrentede
gældsbeviser (inklusive investment grade, non-investment
grade eller ikke-ratede gældsbeviser udstedt eller garanteret
af stater eller selskaber, forudsat at Fonden ikke investerer
mere end 10 % af sine aktiver i værdipapirer udstedt og/eller
garanteret af en enkelt statslig eller statstilknyttet udsteder
med en kreditvurdering under investment grade på købstidspunktet) fra udsteder i hele verden, inklusive ny vækstmarkeder. Fonden kan kun anvende afledte finansielle instrumenter
med henblik på valutaafdækning.
Fonden investerer uden fastsatte regionale, landespecifikke
eller branchemæssige grænser for virksomhedsstørrelser
ved investeringer foretaget af de underliggende fonde.
Fonden vil normalt søge at fastholde en eksponering af
aktivallokeringen mellem 10 og 30 % overordnet for aktier og
aktiebaserede værdipapirer og mellem 70 og 90 % for fasteller variabelt forrentede gældsbeviser. Aktivallokeringerne
kan indimellem bevæge sig uden for disse satser alt efter
markedsforhold og investeringsforvalternes syn på strategisk
og taktisk aktivallokering.
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Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved omstrukturering af selskaber
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc. og Franklin
Templeton International Services S.à r.l.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
Vigtig information til investorer Aktier i denne fond tilbydes
udelukkende til udvalgte distributører og kun på baggrund
af en specifik aftale med forvaltningsselskabet. Aktier i
denne fond stilles kun til rådighed for investorer, der tegner
investeringer i fonden gennem sådanne distributører. Kontakt
selskabet eller forvaltningsselskabet for at få yderligere
oplysninger.

franklintempleton.lu

FRANKLIN NEXTSTEP DYNAMIC GROWTH FUND

• Kreditrisiko

Aktivklasse Balanceret fond

• Risiko ved nye vækstmarkeder

Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)

• Valutakursrisiko

Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå
højest muligt totalafkast på langt sigt. Samlet afkast omfatter
kapitalvækst og indtægter.

• Likviditetsrisiko

Investeringspolitik Fonden vil nå sine mål ved primært at
investere nettoaktiverne i andele i investeringsinstitutter og
andre åbne og lukkede institutter for kollektiv investering
(inklusive børshandlede fonde), der forvaltes af Franklin
Templeton-selskaber samt andre aktivforvaltere (“underliggende fonde”), der giver eksponering mod egenkapitalinstrumenter i virksomheder uanset størrelse (herunder små
og mellemstore virksomheder) samt fast eller variabelt forrentede gældsbeviser (herunder investment grade og non-investment grade eller ikke-vurderede gældsbeviser udstedt
eller garanteret af stater og selskaber, forudsat at Fonden
ikke investerer mere end 10 % af aktiverne i værdipapirer
udstedt eller garanteret af en enkelt stat eller statstilknyttet
udsteder med en kreditvurdering under investment grade på
købstidspunktet) i udstedere i hele verden, inklusive på nye
vækstmarkeder, hvor typisk mellem 25 % og 50 % af dem ligger eller har deres væsentligste forretningsaktiviteter i Asien.
Fonden kan kun anvende afledte finansielle instrumenter
med henblik på valutaafdækning.

• Risiko ved underliggende investeringsfonde

Fonden investerer uden fastsatte regionale, landespecifikke
eller branchemæssige grænser for virksomhedsstørrelser ved
investeringer foretaget af de underliggende fonde. Fonden vil
søge at fastholde eksponering med en aktivallokering, som
generelt ligger inden for 60 % til 80 % i aktier og aktierelaterede
værdipapirer globalt, og 20 % til 40 % i fastforrentede eller
variabelt forrentede gældsbeviser. Aktivallokeringerne
kan indimellem bevæge sig uden for disse satser alt efter
markedsforhold og investeringsforvalternes syn på strategisk
og taktisk aktivallokering.

Investeringsforvalteren har som led i sit arbejde uddelegeret
hele eller dele af det daglige ansvar for investeringsforvaltningen
og de daglige investeringsrådgivningsydelser, hvad angår
alle eller nogle af fondens aktiver, til Franklin Advisers, Inc.,
der fungerer som underinvesteringsforvalter.

Via sine investeringer i underliggende fonde kan fonden
som supplement eksponere mod konvertible værdipapirer,
kreditindekserede værdipapirer, gældsbeviser, hvor
udstederen i øjeblikket (på købstidspunktet) ikke foretager
udbetalinger fra hovedstol eller renter (misligholdte
gældsbeviser), samt værdipapirer i virksomheder, der er
eller vil blive involveret i omstruktureringer, økonomiske
omstruktureringer eller konkurs (virksomheder under
omstrukturering).
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• en høj grad af langsigtet totalafkast, der er foreneligt med
højere risiko
• at investere på langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
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• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved omstrukturering af selskaber
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
Vigtig information til investorer Aktier i denne fond tilbydes
udelukkende til udvalgte distributører og kun på baggrund
af en specifik aftale med forvaltningsselskabet. Aktier i
denne fond stilles kun til rådighed for investorer, der tegner
investeringer i fonden gennem sådanne distributører. Kontakt
selskabet eller forvaltningsselskabet for at få yderligere
oplysninger.

FRANKLIN NEXTSTEP GROWTH FUND
Aktivklasse Balanceret fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå
højest muligt totalafkast på langt sigt. Samlet afkast omfatter
kapitalvækst og indtægter.
Investeringspolitik Fonden vil nå sine mål ved at investere
sine nettoaktiver primært i andele i investeringsinstitutter
og eller åbne og lukkede institutter for kollektiv investering
(inklusive børshandlede fonde), der forvaltes af Franklin
Templeton-selskaber eller andre formueforvaltere (“underliggende fonde”), med eksponering mod egenkapitalinstrumenter i alle virksomhedsstørrelser (inklusive små og mellemstore virksomheder) samt mod fast eller variabelt forrentede
gældsbeviser (inklusive investment grade, non-investment
grade eller ikke-ratede gældsbeviser udstedt eller garanteret
af stater eller selskaber, forudsat at Fonden ikke investerer
Franklin Templeton Investeringsfonde
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mere end 10 % af sine aktiver i værdipapirer udstedt og/eller
garanteret af en enkelt statslig eller statstilknyttet udsteder
med en kreditvurdering under investment grade på købstidspunktet) fra udsteder i hele verden, inklusive ny vækstmarkeder. Fonden kan kun anvende afledte finansielle instrumenter
med henblik på valutaafdækning.
Fonden investerer uden fastsatte regionale, landespecifikke
eller branchemæssige grænser for virksomhedsstørrelser
ved investeringer foretaget af de underliggende fonde.
Fonden vil normalt søge at fastholde en eksponering af
aktivallokeringen mellem 60 og 80 % overordnet for aktier
og aktiebaserede værdipapirer, mellem 20 og 40 % for fasteller variabelt forrentede gældsbeviser og mellem 0 og 10 %
for alternative strategier, herunder varer eller fast ejendom
(typisk gennem andele i andre åbne og lukkede institutter
for kollektiv investering, inklusive børshandlede fonde).
Aktivallokeringerne kan indimellem bevæge sig uden for disse
satser alt efter markedsforhold og investeringsforvalternes
syn på strategisk og taktisk aktivallokering.
Via sine investeringer i underliggende fonde kan fonden som
supplement eksponere mod konvertible værdipapirer, kreditindekserede værdipapirer, gældsbeviser, hvor udstederen
i øjeblikket (på købstidspunktet) ikke foretager udbetalinger
fra hovedstol eller renter (misligholdte gældsbeviser), samt
værdipapirer i virksomheder, der er eller vil blive involveret i
omstruktureringer, økonomiske omstruktureringer eller konkurs (virksomheder under omstrukturering).
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• en høj grad af langsigtet totalafkast, der er foreneligt med
højere risiko
• at investere på langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
• Risiko ved underliggende investeringsfonde
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved råvarerelateret eksponering
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
64
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• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved realaktiver
• Risiko ved omstrukturering af selskaber
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc. og Franklin
Templeton International Services S.à r.l.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
Vigtig information til investorer Aktier i denne fond tilbydes
udelukkende til udvalgte distributører og kun på baggrund
af en specifik aftale med forvaltningsselskabet. Aktier
i denne fond stilles kun til rådighed for investorer, der tegner
investeringer i fonden gennem sådanne distributører. Kontakt
selskabet eller forvaltningsselskabet for at få yderligere
oplysninger.

FRANKLIN NEXTSTEP MODERATE FUND
Aktivklasse Balanceret fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå
højest muligt totalafkast på langt sigt. Samlet afkast omfatter
kapitalvækst og indtægter.
Investeringspolitik Fonden vil nå sine mål ved at investere
sine nettoaktiver primært i andele i investeringsinstitutter og
eller åbne og lukkede institutter for kollektiv investering (inklusive børshandlede fonde), der forvaltes af Franklin Templetonselskaber eller andre formueforvaltere (“underliggende
fonde”), med eksponering mod egenkapitalinstrumenter i alle
virksomhedsstørrelser (inklusive små og mellemstore virksomheder) samt mod fast eller variabelt forrentede gældsbeviser (inklusive investment grade, non-investment grade eller
ikke-ratede gældsbeviser udstedt eller garanteret af stater
eller selskaber, forudsat at Fonden ikke investerer mere end
10 % af sine aktiver i værdipapirer udstedt og/eller garanteret af en enkelt statslig eller statstilknyttet udsteder med en
kreditvurdering under investment grade på købstidspunktet)
fra udsteder i hele verden, inklusive ny vækstmarkeder.
Fonden kan kun anvende afledte finansielle instrumenter
med henblik på valutaafdækning.
Fonden investerer uden fastsatte regionale, landespecifikke
eller branchemæssige grænser for virksomhedsstørrelser
ved investeringer foretaget af de underliggende fonde.
Fonden vil normalt søge at fastholde en eksponering af
aktivallokeringen mellem 45 og 65 % overordnet for aktier
og aktiebaserede værdipapirer, mellem 35 og 55 % for fasteller variabelt forrentede gældsbeviser og mellem 0 og 5 %
for alternative strategier, herunder varer eller fast ejendom
(typisk gennem andele i andre åbne og lukkede institutter
for kollektiv investering, inklusive børshandlede fonde).
Aktivallokeringerne kan indimellem bevæge sig uden for disse
satser alt efter markedsforhold og investeringsforvalternes
syn på strategisk og taktisk aktivallokering.
Via sine investeringer i underliggende fonde kan fonden
som supplement eksponere mod konvertible værdipapirer,
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kreditindekserede værdipapirer, gældsbeviser, hvor udstederen i øjeblikket (på købstidspunktet) ikke foretager udbetalinger fra hovedstol eller renter (misligholdte gældsbeviser),
samt værdipapirer i virksomheder, der er eller vil blive involveret i omstruktureringer, økonomiske omstruktureringer eller
konkurs (virksomheder under omstrukturering).
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter.
Selvom dette kan betyde, at der kan udloddes mere indtjening,
kan det også medføre, at kapitalen reduceres.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• en høj grad af langsigtet totalafkast, der er foreneligt med
moderat risiko
• at investere på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
• Risiko ved underliggende investeringsfonde
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved råvarerelateret eksponering
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved realaktiver
• Risiko ved omstrukturering af selskaber
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc. og Franklin
Templeton International Services S.à r.l.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
Vigtig information til investorer Aktier i denne fond tilbydes
udelukkende til udvalgte distributører og kun på baggrund
af en specifik aftale med forvaltningsselskabet. Aktier i
denne fond stilles kun til rådighed for investorer, der tegner
investeringer i fonden gennem sådanne distributører. Kontakt
selskabet eller forvaltningsselskabet for at få yderligere
oplysninger.

FRANKLIN NEXTSTEP STABLE GROWTH FUND
Aktivklasse Balanceret fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå
højest muligt totalafkast på langt sigt. Samlet afkast omfatter
kapitalvækst og indtægter.
Investeringspolitik Fonden vil nå sine mål ved primært at
investere nettoaktiverne i andele i investeringsinstitutter og
andre åbne og lukkede institutter for kollektiv investering
(inklusive børshandlede fonde), der forvaltes af Franklin
Templeton-selskaber samt andre aktivforvaltere (“underliggende fonde”), der giver eksponering mod egenkapitalinstrumenter i virksomheder uanset størrelse (herunder små
og mellemstore virksomheder) samt fast eller variabelt forrentede gældsbeviser (herunder investment grade og non-investment grade eller ikke-vurderede gældsbeviser udstedt
eller garanteret af stater og selskaber, forudsat at Fonden
ikke investerer mere end 10 % af aktiverne i værdipapirer
udstedt eller garanteret af en enkelt stat eller statstilknyttet
udsteder med en kreditvurdering under investment grade på
købstidspunktet) i udstedere i hele verden, inklusive på nye
vækstmarkeder, hvor typisk mellem 25 % og 50 % af dem ligger eller har deres væsentligste forretningsaktiviteter i Asien.
Fonden kan kun anvende afledte finansielle instrumenter
med henblik på valutaafdækning.
Fonden investerer uden fastsatte regionale, landespecifikke
eller branchemæssige grænser for virksomhedsstørrelser
ved investeringer foretaget af de underliggende fonde.
Fonden vil normalt søge at fastholde en eksponering af
aktivallokeringen mellem 10 og 30 % overordnet for aktier og
aktiebaserede værdipapirer og mellem 70 og 90 % for fasteller variabelt forrentede gældsbeviser. Aktivallokeringerne
kan indimellem bevæge sig uden for disse satser alt efter
markedsforhold og investeringsforvalternes syn på strategisk
og taktisk aktivallokering.
Via sine investeringer i underliggende fonde kan fonden som
supplement eksponere mod konvertible værdipapirer, kreditindekserede værdipapirer, gældsbeviser, hvor udstederen i
øjeblikket (på købstidspunktet) ikke foretager udbetalinger
fra hovedstol eller renter (misligholdte gældsbeviser), samt
værdipapirer i virksomheder, der er eller vil blive involveret i
omstruktureringer, økonomiske omstruktureringer eller konkurs (virksomheder under omstrukturering).
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• et højt samlet afkast på langt sigt, som er foreneligt med et
lavt til moderat risikoniveau
• at investere på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
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• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved underliggende investeringsfonde
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved omstrukturering af selskaber
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited
Investeringsforvalteren har som led i sit arbejde uddelegeret
hele eller dele af det daglige ansvar for investeringsforvaltningen
og de daglige investeringsrådgivningsydelser, hvad angår
alle eller nogle af fondens aktiver, til Franklin Advisers, Inc.,
der fungerer som underinvesteringsforvalter.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
Vigtig information til investorer Aktier i denne fond tilbydes
udelukkende til udvalgte distributører og kun på baggrund af en
specifik aftale med forvaltningsselskabet. Aktier i denne fond
stilles kun til rådighed for investorer, der tegner investeringer
i fonden gennem sådanne distributører. Kontakt selskabet eller
forvaltningsselskabet for at få yderligere oplysninger.

dette mål kan fonden anvende forskellige afledte finansielle
instrumenter med henblik på afdækning, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål under iagttagelse af de investeringsrestriktioner, der er mere udførligt beskrevet i appendiks
B. De afledte finansielle instrumenter kan enten handles på
regulerede markeder eller over-the-counter og kan omfatte
f.eks. swaps (såsom credit default swaps eller fastforrentede
total return swaps), terminskontrakter og “cross forwards”
(der hver især kan resultere i negative valutaeksponeringer),
futureskontrakter (herunder futureskontrakter på statspapirer)
samt optioner. Eksempler på fondens brug af afledte finansielle instrumenter til investeringsformål, der kan være uden
forbindelse til fondens underliggende aktiver, er aktive valutapositioner (såsom lange/korte positioner) via terminskontrakter og cross forwards, aktive kreditpositioner via CDS'er
og aktive rentepositioner via fastforrentede total return swaps.
Fonden kan investere op til 10 % af nettoaktiverne i andele
i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv investering, op til 10 % af nettoaktiverne i kreditindekserede
værdipapirer og op til 10 % af nettoaktiverne i misligholdte
værdipapirer. Desuden kan fonden investere op til 10 % af
nettoaktiverne i Fastlandskina via Bond Connect eller direkte
(også benævnt CIBM direct). Desuden kan fonden midlertidigt
og på supplerende grundlag søge at investere i andre typer
omsættelige værdipapirer såsom præferenceaktier, ordinære
aktier og andre aktieindekserede værdipapirer og warrants.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering for total return swaps Det forventede
eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return
swaps (uafdækkede), beløber sig til 15 % af fondens
nettoaktiver underlagt et maksimum på 40 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:

Aktivklasse Fastforrentet fond

• et højt niveau af løbende indtægter med mulighed for
kapitalvækst i USD ved at investere i gældsbeviser samt
afledte finansielle instrumenter i hele verden.

Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)

• investeringer på mellemlangt til langt sigt

Investeringsmål Fondens primære investeringsmål er
at opnå høje løbende indtægter. Fondens sekundære
investeringsmål er at opnå kapitalvækst på langt sigt.

Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:

Investeringspolitik Fonden investerer fortrinsvis i gældsbeviser i hele verden, herunder fra de nye vækstmarkeder.
Fonden vil foretage en tildeling til fastforrentede værdipapirer
på mindst 75 %. Hvad angår denne fond, omfatter gældsbeviser alle former for fast- og variabelt forrentede værdipapirer,
herunder banklån (via regulerede investeringsforeninger og
afledte finansielle instrumenter), obligationer, værdipapirer
med sikkerhed i fast ejendom eller aktiver (herunder strukturerede kreditobligationer og “mortgage dollar roll”-transaktioner)
samt konvertible værdipapirer. Fonden kan investere op til
100 % af sine nettoaktiver i lavt vurderede, ikke-vurderede
og non-investment grade gældsbeviser fra udstedere i hele
verden og op til 100 % af sine nettoaktiver i værdipapirer i
virksomheder, der er eller vil blive involveret i omstruktureringer, økonomiske omstruktureringer eller konkurs. For at opnå

• Kreditrisiko

FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND
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• Modpartsrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
• Risiko ved securitisering
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
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• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved swap-aftaler
• Risiko ved warrants
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Reference-benchmarket for relativ VaR er et kombineret
benchmark bestående af følgende Bloomberg Indexkomponenter: US High Yield (10 %), US Mortgage-Backed
(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 %) og Global High Yield (25 %).
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være 65 %.
Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan være
højere. Den anvendte metode til beregning af gearing er
summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske
eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN SYSTEMATIC STYLE PREMIA FUND
Aktivklasse Balanceret fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå
absolutte afkast med lidt eller igen korrelation med traditionelle
aktiemarkeder. Fonden søger at opnå målet med årsbaseret
volatilitet, under normale markedsforhold, på ca. 8 %.
Det kan ikke garanteres, at fonden opnår afkastmålet, eller
at den holder sig inden for de tilstræbte rammer for volatilitet.
Investeringspolitik Fonden søger at nå sine mål ved at
allokere sine nettoinvesteringer på to risikopræmie-strategier,
der kan beskrives som følger:
• Top-down risikopræmie-strategi – denne strategi har som
mål absolutte afkast gennem lange og korte (herunder
syntetiske lange og korte positioner), der dækker forskellige
faktorer og aktivklasser, inklusive, men ikke begrænset
til, aktier, obligationer og valutaer, med henblik at hente
risikopræmien forbundet med ineffektivitet på markedet.
En sådan strategi vil primært kunne gennemføres ske ved
investering i indeksfutures og valutaterminskontrakter.
• Long Short Equity-udvælgelsesstrategi – denne strategi
søger normalt at skabe afkast af investeringer på de
globale aktiemarkeder ved at tage lange og korte
(inklusive syntetiske lange og korte) positioner i aktier og
stamaktieindekser. Strategierne fokuserer generelt på
risikojusterede afkast og udnytter investeringsforvalternes
syn på specifikke investeringsfaktorer på aktiemarkederne,
i regioner og sektorer.
franklintempleton.lu

Investeringsforvalteren foretager fleksibel allokering mellem
de to strategier. Under normale omstændigheder vil de to
strategier være vægtet stort ens, men under forskellige
markedsforhold kan der allokeres mere til den ene strategi
med henblik på at opnå den ønskede volatilitet.
Fonden har til hensigt at få eksponering mod en bred vifte af
omsættelige værdipapirer, afledte finansielle instrumenter og
andre kvalificerede værdipapirer og valutaer. Disse værdipapirer kan omfatte, men er ikke begrænset til, egenkapital- og
egenkapital-relaterede instrumenter (der kan omfatte ordinære
aktier, præferenceaktier, participatory notes, aktierelaterede
certifikater og konvertible værdipapirer fra hele verden, uanset
virksomhedsstørrelse) og gældsbeviser (der kan omfatte alle
varianter af fast- og variabelt forrentede værdipapirer uanset
løbetid eller kvalitet fra statslige udstedere i hele verden).
Eksponering mod sådanne værdipapirer kan ske direkte
eller ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter på
kvalificerede finansielle indekser. Investeringsforvalteren
kan beslutte at investere op til 100 % af fondens nettoaktiver i gældsforpligtelser udstedt eller garanteret
af en enkelt regering og dens lokale myndigheder fra
enten USA, Canada, Australien, Tyskland, Frankrig,
Italien eller Det Forenede Kongerige i overensstemmelse
med de gældende risikospredningskrav, der fremgår
af Appendiks B “Investeringsbegrænsninger”. Fonden
kan også investere op til 10 % af nettoaktiverne i andele
i investeringsinstitutter og andre åbne og lukkede institutter for
kollektiv investering samt børshandlede fonde.
Lange positioner drager fordel af en kursstigning på
det underliggende instrument eller den underliggende
aktivklasse, mens korte positioner drager fordel af et kursfald.
Eksponering mod syntetiske korte eller lange positioner sker
gennem brugen af afledte finansielle instrumenter.
Fonden anvender afledte finansielle instrumenter til
afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og
investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter kan
enten handles på regulerede markeder eller over-the-counter
og kan omfatte bl.a. (i) futureskontrakter, inklusive futures,
der er baseret på aktier, aktieindekser, egenkapital-ETF'er,
fastforrentede værdipapirer, rentefutures og valutafutures
og optioner på disse, (ii) swaps, herunder valuta-, indeks-,
rente-, total return swaps i relation til aktier, fastforrentede
værdipapirer og valuta- samt credit default swaps og optioner
på disse, (iii) valutaterminskontrakter og valutakurskontrakter.
De underliggende aktiver og investeringsstrategier for total
return swaps, som fonden kan investere i, er sammensat af
instrumenter, som fonden ifølge sine investeringsformål og sin
investeringspolitik kan investere i. Navnlig total return swaps kan
anvendes til at opnå lang og kort eksponering mod egenkapital
-og egenkapital-relaterede instrumenter. Brug af afledte
finansielle instrumenter kan medføre negativ eksponering for en
specifik aktivklasse, resultatkurve/varighed eller valuta. Fonden
kan eje betydelige mængder af likvider midler.
Eksponering for total return swaps Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return swaps
(uafdækkede), beløber sig til 75 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 100 %.
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Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND

Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:

Investeringspolitik Fonden investerer mindst to tredjedele
af de investerede nettoaktiver i egenkapitalinstrumenter
i amerikanske og ikke-amerikanske virksomheder, der
forventes at drage fordel af det teknologiske fremskridt
samt udvikling og anvendelse af teknologi i tillæg til
kommunikationstjenester og -udstyr. Disse kan f.eks. omfatte
selskaber inden for følgende brancher:

• absolutte afkast på tværs af en række af markedsforhold,
med lav korrelation til traditionelle aktivklasser
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Markedsrisiko
• Risiko ved betydelig gearing
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved råvarerelateret eksponering

Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.

• kommunikations- og computerrelaterede outsourcingtjenester,
• teknologiske tjenester, herunder computersoftware,
datatjenester og internettjenester,
• elektronisk teknologi, herunder computere, computerprodukter og elektroniske komponenter,
• telekommunikation, herunder netværksdrift, trådløse og
fastnetstjenester og -udstyr,

• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer

• medie- og informationstjenester, herunder informationsdistribution og indholdsudbydere,

• Risiko ved nye vækstmarkeder

• halvledere og halvlederudstyr og

• Valutakursrisiko

• finmekaniske instrumenter.

• Likviditetsrisiko

Fonden anvender en væksttilgang, hvor der benyttes en
intensiv, bottom-up og grundlæggende undersøgelse af
selskaber. Investeringsforvalteren tager ligeledes hensyn til
brede tendenser i forbindelse med valget af investeringer.
Investeringsforvalteren søger normalt efter virksomheder, der
udviser, eller kommer til at udvise blandt andet nogle af følgende
karakteristika: kvalitetsledelse, stærke vækstudsigter, stærk
markedspositionering, høje eller stigende profitmargener og
godt afkast på kapitalinvesteringer. Da investeringsforvalteren
mener, at ESG-faktorer (kriterier for (miljø, sociale forhold
og god selskabsledelse) er særlig relevante ved investering i
teknologisektoren og kan have en væsentlig indvirkning på en
virksomheds nuværende og fremtidige værdi, er ESG-hensyn
en integreret del af virksomhedens investeringsundersøgelse.
Derfor anvender investeringsforvalteren sin egen
uomgængelige ESG-metode, der anvendes på mindst
90 % af fondens portefølje til at bestemme en virksomheds
profil med hensyn til relevante miljømæssige, sociale og
ledelsesmæssige spørgsmål. Investeringsforvalteren vurderer
de virksomheder, der kan være interessante investeringer for
fonden (“fondens investeringsunivers”) og tildeler en overordnet
ESG-vurdering baseret på kvantitative og kvalitative faktorer
såsom internetsikkerhed og privatlivsbeskyttelse, brug af
kontroversielle materialer, støtte til menneskelig kapital, diversitet
og inklusion samt miljøpåvirkning (drivhusgasemissioner,
affald, vandanvendelse). Den vurdering, som udstederne får
af investeringsforvalteren baseret på den interne ESG-metode,
har fire gradueringer: AAA (bedst i sin klasse/meget god), AA
(god), A (rimelig) og B (skal forbedres). Investeringsforvalterens
ESG-tilgang omfatter regelmæssig dialog med virksomhederne,
overvågning af væsentlige ESG-spørgsmål og vælgerfuldmagter.
Virksomheder, der får vurderingen “B” eller ikke vurderes,

• Modelrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved swap-aftaler
Med hensyn til artikel 6 i SFDR menes bæredygtighedsrisici ikke
i øjeblikket at være relevante for de investeringsbeslutninger,
der er truffet, i betragtning af strategiens art, og at
bæredygtighedsrisici i øjeblikket sandsynligvis ikke vil have
en væsentlig indvirkning på fondens afkast.
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være
600 %. Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan
være højere. Den anvendte metode til beregning af gearing
er summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske
eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
Den forventede gearing på 600 %, der skyldes anvendelse
af afledte finansielle instrumenter og er oplyst i fondens
investeringspolitik, vil hovedsageligt blive anvendt på
fastforrentede swaps, rentefutures, total return swaps på
aktier, aktie-futures og valutaterminskontrakter.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
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fordi virksomheden ikke opfylder investeringsforvalterens
grundlæggende kriterier, udelukkes fra fondens portefølje.

Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:

Fonden anvender også særlige ESG-udelukkelser og vil ikke
investere i virksomheder, der ifølge ’ investeringsforvalterens
analyse:

• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 8
i SFDR

• i alvorlig grad krænker FN's Global Compact-principper
(uden positivt perspektiv)
• genererer mere end 10 % af omsætningen fra produktion
og/eller salg af våben
• er involveret i produktion, salg eller engroshandel med
dedikerede og/eller vigtige komponenter til forbudte våben14
(antipersonelminer, biologiske og kemiske våben og
klyngeammunition).
• fremstiller tobak eller tobaksvarer eller virksomheder, der
har indtægter fra sådanne produkter, som overskrider 5 %
• genererer mere end 10 % af deres omsætning fra udvinding
af termisk kul eller kulbaseret energiproduktion.
Fonden vil ydermere ikke investere i statslige udstedere, der
ikke klarer sig godt nok i henhold til Freedom House Index15.
Som følge af førnævnte ESG-metode og -udelukkelser er
den vejede gennemsnitlige ESG-karakter for udstederne
i fondens portefølje højere end det gennemsnitlige ESGkarakter for dets investeringsunivers. ESG-karaktererne for
hver virksomhed i porteføljen revideres og opdateres mindst
en gang om året.
Fonden investerer i værdipapirer i amerikanske og ikkeamerikanske, veletablerede virksomheder samt små og
mellemstore virksomheder, hvor investeringsforvalteren
mener, at disse giver gode, fremtidige vækstmuligheder.
Fonden kan, i overensstemmelse med investeringsrestriktionerne, også investere (i) op til 10 % af sine nettoaktiver
i værdipapirer udstedt af private virksomheder og private
investeringer i offentlig egenkapital (PIPE'er) og (ii) op til
5 % af sine nettoaktiver i SPAC-selskaber (Special Purpose
Acquisition Companies (SPAC'er)), forudsat at de påtænkte
PIPE'er og SPAC'er kan kvalificeres som omsættelige værdipapirer i henhold til paragraf 1 eller 2, litra a), i artikel 41 i lov
af 17. december 2010.
Desuden kan fonden investere i egenkapitalinstrumenter eller
gældsbeviser fra alle typer udenlandske eller amerikanske
udstedere samt i amerikanske, europæiske eller globale
depotbeviser.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.

• kapitalvækst ved at investere i egenkapitalinstrumenter.
• vækstorienteret investering i den teknologiske sektor i USA
og resten af verden.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin
ESG-metodologi fremmer fonden karakteristika inden for
miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Selvom
fonden ikke forpligter sig til at foretage investeringer
i miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, der er på linje
med klassificeringssystemet og bidrager til at modvirke
klimaændringer og klimatilpasningsmål, kan det ikke
udelukkes, at fondens underliggende investeringer derudover
kan omfatte investeringer, som har til formål at indvirke
positivt på miljøet gennem deres fokus på modvirkning
af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, og
som måske er, men ikke nødvendigvis, er på linje med
klassificeringssystemet. Investorer bør være opmærksomme
på, at taksonomiforordningens princip om “ikke at gøre nogen
væsentlig skade” kun gælder for de investeringer, der ligger
til grund for fonden, og som tager hensyn til EU-kriterierne
for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.
De investeringer, der ligger til grund for fonden, som ikke er på
linje med klassificeringssystemets miljømæssigt bæredygtige
aktiviteter, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt
bæredygtige økonomiske aktiviteter i taksonomiforordningen.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Modpartsrisiko
• Markedsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Aktierisiko
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved PIPE'er
• Risiko ved private virksomheder
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
• Risiko ved SPAC'er
• Bæredygtighedsrisici
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.

a) våben i henhold til (i) konventionen om forbud mod brug, oplagring,
produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion og (ii)
konventionen om forbud mod klyngeammunition og b) våben klassificeret som
enten B- eller C-våben i henhold til henholdsvis FN's konvention om forbud mod
biologiske våben og FN's konvention om forbud mod kemiske våben.
14

15

Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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FRANKLIN UK EQUITY INCOME FUND

Andre risici, der kan være relevante for fonden:

Aktivklasse Aktiefond

• Risiko ved udbyttepolitik

Basisvaluta Britiske pund (GBP)

• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer

Investeringsmål Fondens investeringsmål er at skabe en
indkomst, der overstiger FTSE All-Share Index, sammen med
en vækst af investeringen over en periode på tre til fem år,
efter at alle gebyrer og omkostninger er fratrukket. Der er
ingen garanti for, at fonden når sit afkastmål.

• Modpartsrisiko

Investeringspolitik Fonden søger at opnå sit investeringsmål
ved hovedsageligt at investere i egenkapitalinstrumenter
i store virksomheder, er hjælp af en politik om primært at
investere i egenkapitalinstrumenter fra udstedere, der er
registreret eller har deres væsentligste forretningsaktiviteter i
Storbritannien. Fonden investerer typisk i virksomheder, der
indgår i FTSE All Share Index, men investeringsforvalteren
har et bredt skøn til at afvige, endog betydeligt, fra FTSE All
Share Index’s værdipapirer og vægtninger. Fonden kan også
investere i egenkapitalinstrumenter i små og mellemstore
virksomheder. Fonden forvaltes aktivt og søger at investere i
virksomheder på tværs af en lang række sektorer.
Fonden kan også investere, på et supplerende grundlag,
i gældsbeviser udstedt af stater og statslige udstedere samt
overnationale enheder, der er organiseret eller støttet af flere
nationale regeringer og/eller selskabsudstedere (herunder
obligationer, der kan konverteres til ordinære aktier).
Desuden kan fonden også anvende afledte finansielle instrumenter, men kun med henblik på afdækning og effektiv porteføljeforvaltning. Disse afledte finansielle instrumenter handles
på regulerede markeder og kan omfatte bl.a. terminsforretninger og krydsterminskontrakter, futureskontrakter, inklusive
indeksfutures, eller optioner på sådanne kontrakter, aktierelaterede obligationer samt optioner.
Desuden kan fonden investere op til 10 % af nettoaktiverne
i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv
investering.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• indtægt og kapitalvækst ved at investere i egenkapitalinstrumenter i virksomheder med hjemsted eller primære
forretningsaktiviteter i Storbritannien
• at investere på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Markedsrisiko
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• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Aktierisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
Investorer bør bemærke, at der fra tid til anden også kan
gælde andre risici for denne fond. Se venligst afsnittet
“Risikohensyn”, som giver en udførlig beskrivelse af disse
risici.
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Martin Currie Investment
Management Ltd
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY
MARKET FUND
Oplysningerne i afsnittet om denne fond skal læses i
sammenhæng med de specifikke bestemmelser for
Pengemarkedsforeninger i afsnittene “Generelle investoroplysninger”, “Appendiks B” og “Appendiks D”, samt med de generelle bestemmelser i prospektet, medmindre andet fremgår.
Fonden er en kortsigtet pengemarkedsforening med
variabel nettoaktivværdi og er behørigt godkendt af CSSF i
overensstemmelse med bestemmelserne i EU-forordningen
om pengemarkedsforeninger. Fonden er ikke vurderet af
eksterne kreditvurderingsbureauer.
Aktivklasse Pengemarkedsforening
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at fastholde
en høj grad af kapitalbevarelse og likviditet og samtidig
maksimere afkastet i USD.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved at
investere i en portefølje af USD-denominerede gældsforpligtelser og gældsrelaterede pengemarkedsinstrumenter af høj
kvalitet.
Fonden investerer fortrinsvis i pengemarkedsinstrumenter af
høj kvalitet, som hovedsageligt består af kortfristede fast- og
variabelt forrentede gældsbeviser, virksomhedscertifikater,
variabelt forrentede obligationer og indlånsbeviser i kreditinstitutioner, som alle overholder forordningen om pengemarkedsforeninger. Fonden kan ligeledes, i mindre omfang,
investere i kvalificeret securitisering og virksomhedscertifikater med sikkerhed i aktiver (“ABCP”) samt indlån og kontantbeholdninger denomineret i USD.
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Disse investeringer er denomineret i USD, og op til 100 %
kan udstedes eller garanteres af suveræne regeringer i
OECD's medlemsstater, overnationale enheder, herunder
mest fremtrædende instrumenter, der er udstedt eller
garanteret af den amerikanske regering og dens agenturer
og beslægtede enheder, herunder men ikke begrænset
til USA's finansministerium, USA's Centralbank, Federal
National Mortgage Association (FNMA), Government
National Mortgage Association (GNMA) og Federal Home
Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Federal Home
Loan Banks (FHLB), og overnationale organisationer, som
USA og mindst én EU-medlemsstater deltager i, inklusive,
men ikke begrænset til International Bank for Reconstruction
and Development (IBRD eller Verdensbanken),
International Finance Corporation (IFC) og Inter-American
Development Bank (IADB). Alle investeringer har udover,
at deres kreditkvalitet er gunstigt vurderet i henhold til
forvaltningsselskabets interne kreditkvalitetsvurdering, på
købstidspunktet en minimum langsigtet vurdering som A eller
bedre fra Standard & Poor’s Corporation (“S&P”) eller A2 eller
bedre fra Moody’s Investors Service, Inc. (“Moody’s”) eller
tilsvarende vurdering fra en anden internationalt godkendt
statistisk vurderingsorganisation, der svarer til en kortsigtet
vurdering som A-1 fra S&P/P-1 fra Moody’s eller tilsvarende,
eller, hvis de ikke er vurderede, som investeringsforvalteren
har erklæret som værende af tilsvarende kvalitet.
Fonden vil opretholde en vejet gennemsnitlig løbetid på
højst 60 dage. Fonden ejer kun værdipapirer, som på
købstidspunktet har en indledende eller restløbetid, der ikke
overstiger 397 dage.
Fonden kan kun anvende afledte finansielle instrumenter med
henblik på afdækning af rente- eller valutarisici forbundet med
andre af fondens investeringer. Fonden kan også investere
i tilbagekøbs- og omvendte tilbagekøbsaftaler inden for
grænserne beskrevet nedenfor med henblik på at investere
likvider, generere yderligere kapital eller indtægt og afbøde
risici, samt mindre end 10 % af fondens nettoaktiver i andele
eller aktier i andre kortsigtede pengemarkedsforeninger.
Eksponering for tilbagekøbsaftaler Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt tilbagekøbsaftaler
beløber sig til 10 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 10 %.
Brugen af tilbagekøbsaftaletransaktioner vil være midlertidig,
så længe en fond kan forvente op- og nedadgående udsving.
Sådanne udsving kan afhænge af faktorer såsom, men ikke
begrænset til, fondens samlede nettoaktiver, efterspørgsel
fra det underliggende marked og sæsonmæssige tendenser
på det underliggende marked. I perioder med lille eller ingen
efterspørgsel fra markedet kan andelen af fondens nettoaktiver, der kan anvendes til tilbagekøbsaftaletransaktioner,
være 0 %, mens der også kan være perioder med større
efterspørgsel, og her kan andelen nærme sig 10 %.
Eksponering for omvendte tilbagekøbsaftaler Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt omvendte
tilbagekøbsaftaler, beløber sig til 20 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 35 %. Den samlede mængde
likvide midler, der udleveres til den samme modpart i omvendte
tilbagekøbsaftaler, overstiger ikke 15 % af fondens aktiver.
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Brugen af omvendte tilbagekøbsaftaletransaktioner vil
være midlertidig, så længe en fond kan forvente op- og
nedadgående udsving. Sådanne udsving kan afhænge af
faktorer såsom, men ikke begrænset til, fondens samlede
nettoaktiver, efterspørgsel fra det underliggende marked og
sæsonmæssige tendenser på det underliggende marked.
I perioder med lille eller ingen efterspørgsel fra markedet,
kan andelen af fondens nettoaktiver, der kan anvendes til
omvendte tilbagekøbsaftaletransaktioner, være 0 %, mens
der også kan være perioder med større efterspørgsel, og her
kan andelen nærme sig 35 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• løbende indtægter og en høj grad af sikkerhed for kapitalen
ved at investere i en portefølje af USD-denominerede
gældsforpligtelser og gældsrelaterede værdipapirer af høj
kvalitet, pengemarkedsinstrumenter og kontanter, der er
denomineret i USD
• at investere på kort sigt.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Koncentrationsrisiko
• Modpartsrisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved tilbagekøbstransaktioner og omvendte
tilbagekøbstransaktioner
• Risiko ved underliggende investeringsfonde
Aktier i pengemarkedsfonde er ikke indskud i eller forpligtelser
for nogen bank eller garanteret eller godkendt af en sådan.
De forsikres eller garanteres ikke af en anden instans eller
tilsynsmyndighed. Værdien af aktier i en pengemarkedsfond
kan variere.
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND
Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er indtægt og
sikkerhed for hovedstolen.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet primært
ved hjælp af en politik om at investere i gældsforpligtelser,
der udstedes eller garanteres af den amerikanske regering
og dennes instanser, herunder ved at købe værdipapirer
med sikkerhed i fast ejendom og aktiver. Fonden vil foretage
en tildeling til fastforrentede værdipapirer på mindst 75 %.
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Fonden kan investere 100 % af sine aktiver i omsættelige
værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt
eller garanteres af den amerikanske regering, dens agenturer
og relaterede enheder, i overensstemmelse med de gældende
krav til risikospredning i bilag B “Investeringsrestriktioner”,
herunder, men ikke begrænset til, USA's finansministerium,
USA's Centralbank, Government National Mortgage
Association (GNMA), og op til 20 % i både Federal Home
Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) og Federal
National Mortgage Association (FNMA).
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til
effektiv porteføljeforvaltning og renteafdækning. Sådanne
finansielle afledte instrumenter kan bl.a. omfatte swaps,
termins- og futures-kontrakter (herunder, men ikke begrænset
til, futures på renter).
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• en grad af sikkerhed for startinvesteringen samt indtægt
ved at investere i gældsbeviser, der er udstedt af den
amerikanske regering og dennes instanser.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
• Risiko ved securitisering
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Koncentrationsrisiko
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved værdipapirudlån
Med hensyn til artikel 6 i SFDR menes bæredygtighedsrisici ikke
i øjeblikket at være relevante for de investeringsbeslutninger,
der er truffet, i betragtning af strategiens art, og at
bæredygtighedsrisici i øjeblikket sandsynligvis ikke vil have
en væsentlig indvirkning på fondens afkast.
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
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Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND
Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå det
højest mulige niveau af løbende indtægter under iagttagelse
af en forsigtig investeringspolitik samtidigt med, at fonden
ønsker at bevare investorernes kapital.
Investeringspolitik Fonden anvender et bredt spektrum af
investeringer med henblik på effektiv porteføljeforvaltning og
reduktion af investeringsomkostninger og porteføljerisici. Disse
investeringer, som har en forventet, gennemsnitlig løbetid på
mindre end tre (3) år, omfatter primært forskellige omsættelige
værdipapirer såsom statsgældsbeviser og erhvervsgældsbeviser samt konvertible gældsbeviser og fastforrentede
og variabelt forrentede gældsbeviser med sikkerhed i fast
ejendom (herunder værdipapirer med sikkerhed i erhvervsejendomme (“commercial mortgage backed securities”) og
CMO-obligationer (“collateralized mortgage obligations”)) samt
gældsbeviser med sikkerhed i aktiver. Fonden vil foretage en
tildeling til fastforrentede værdipapirer på mindst 75 %. Fonden
kan deltage i “mortgage dollar roll”-transaktioner. Fonden kan
investere i afledte finansielle instrumenter til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål. Disse
afledte finansielle instrumenter kan bl.a. omfatte termins- og
futureskontrakter, optioner på sådanne kontrakter, herunder
optioner på statspapirer, indeksbaserede afledte finansielle
instrumenter og swaps som f.eks. rente-swaps, fastforrentede
total return swaps, credit default swaps samt single-name
credit default swaps, der enten handles på regulerede markeder eller over-the-counter.
Fonden investerer primært i amerikanske udstedere, men kan
investere op til 25 % af nettoaktiverne (heri indgår ikke supplerende likvide aktiver) i udstedere uden for USA, og op til 20 % af
nettoaktiverne i investeringer, der udstedes i andre valutaer end
USD. Desuden kan fonden investere op til 20 % af nettoaktiverne i lavt vurderede eller non-investment grade-gældsbeviser.
Fonden kan investere 100 % af aktiverne i omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt eller
garanteret af den amerikanske regering i overensstemmelse
med de gældende krav til risikodiversificering som beskrevet
i appendiks B “Investeringsbegrænsninger”.
Desuden kan fonden investere op til 5 % af nettoaktiverne
i Fastlandskina via Bond Connect eller direkte (også benævnt
CIBM direct).
Eksponering for total return swaps Det forventede
eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return
swaps (uafdækkede), beløber sig til 10 % af fondens
nettoaktiver underlagt et maksimum på 25 %.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
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Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• et højt indtægtsniveau og kapitalbevaring ved at investere
i fastforrentede værdipapirer fra amerikanske udstedere,
hvor sådanne papirer har en løbetid på mindre end 3 år.
• investeringer på mellemlangt sigt.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
• Risiko ved securitisering
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Koncentrationsrisiko
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være
100 %. Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan
være højere. Den anvendte metode til beregning af gearing
er summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske
eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden investerer fortrinsvis i egenkapitalinstrumenter, der er udstedt af amerikanske virksomheder,
der udviser accelererende vækst, stigende rentabilitet, vækst,
der ligger over gennemsnittet, eller vækstpotentiale i forhold til
den generelle økonomiske situation. Egenkapitalinstrumenter
berettiger i almindelighed indehaveren til at få del i selskabets
generelle driftsresultater. De omfatter ordinære aktier, konvertible værdipapirer og warrants på værdipapirer.
Fonden investerer fortrinsvis i small cap-, mid cap- og large
cap-virksomheder med betydeligt vækstpotentiale på tværs af
en lang række sektorer. Ved udvælgelsen af aktieinvesteringer
anvender investeringsforvalteren en grundlæggende,
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bottom-up undersøgelsesprocedure med fokus på selskaber,
der menes at have bæredygtige vækstegenskaber, og som
opfylder kriterier for vækst, kvalitet og værdiansættelse.
Investeringsforvalteren fokuserer på sektorer, der har
ekstraordinært vækstpotentiale og hurtigt voksende, innovative
selskaber inden for disse sektorer.
Ud over grundig forvaltning og sund økonomisk historik ser
investeringsforvalteren også på ESG-faktor (miljø, sociale forhold
og ledelse) som en integreret komponent i sin grundlæggende
investeringsundersøgelse og beslutningsproces. Derfor
anvender investeringsforvalteren sin egen uomgængelige
ESG-metode, der anvendes på mindst 90 % af fondens
portefølje til at bestemme en virksomheds profil med hensyn
til relevante miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige
spørgsmål. Investeringsforvalteren vurderer de virksomheder,
der kan være interessante investeringer for fonden (“fondens
investeringsunivers”) og tildeler en overordnet ESG-vurdering
baseret på kvantitative og kvalitative indikatorer såsom sundhed
og sikkerhed, datasikkerhed, diversitet og inklusion samt
miljøindvirkning (målt efter drivhusgasemissioner/CO2-aftryk).
Den vurdering, som udstederne får af investeringsforvalteren
baseret på den interne ESG-metode, har fire gradueringer:
AAA (bedst i sin klasse/meget god), AA (god), A (rimelig) og B
(skal forbedres). Investeringsforvalterens ESG-tilgang omfatter
regelmæssig dialog med virksomhederne, overvågning af
væsentlige ESG-spørgsmål og vælgerfuldmagter. Virksomheder,
der får vurderingen “B” eller ikke vurderes, fordi virksomheden
ikke opfylder investeringsforvalterens grundlæggende kriterier,
udelukkes fra fondens portefølje.
Fonden anvender også særlige ESG-udelukkelser og vil ikke
investere i virksomheder, der ifølge ’ investeringsforvalterens
analyse:
• i alvorlig grad krænker FN's Global Compact-principper
(uden positivt perspektiv)
• genererer mere end 10 % af omsætningen fra produktion
og/eller salg af våben
• er involveret i produktion, salg eller engroshandel med
dedikerede og/eller vigtige komponenter til forbudte våben16
(antipersonelminer, biologiske og kemiske våben og
klyngeammunition).
• fremstiller tobak eller tobaksvarer eller virksomheder, der
har indtægter fra sådanne produkter, som overskrider 5 %
• genererer mere end 10 % af deres omsætning fra udvinding
af termisk kul eller kulbaseret energiproduktion.
Fonden vil ydermere ikke investere statslige udstedere, der
ikke klarer sig godt nok i henhold til Freedom House Index17.
Som følge af førnævnte ESG-metode og -udelukkelser er
den vejede gennemsnitlige ESG-karakter for udstederne
i fondens portefølje højere end det gennemsnitlige ESGkarakter for fondens investeringsunivers. ESG-karaktererne
for hver virksomhed i porteføljen revideres og opdateres
mindst en gang om året.
a) våben i henhold til (i) konventionen om forbud mod brug, oplagring,
produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion og (ii)
konventionen om forbud mod klyngeammunition og b) våben klassificeret som
enten B- eller C-våben i henhold til henholdsvis FN's konvention om forbud mod
biologiske våben og FN's konvention om forbud mod kemiske våben.
16

17

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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Selvom investeringsforvalteren søger efter investeringer
inden for en lang række sektorer, kan fonden til enhver tid have
betydelige positioner i bestemte sektorer såsom teknologi
(herunder elektronisk teknologi, teknologiske tjenester,
bioteknologi og teknologi til sundhedssektoren). Fonden kan,
i overensstemmelse med investeringsrestriktionerne, også
investere (i) op til 5 % af sine nettoaktiver i værdipapirer
udstedt af private virksomheder og private investeringer
i offentlig egenkapital (PIPE'er) og (ii) op til 5 % af sine
nettoaktiver i SPAC-selskaber (Special Purpose Acquisition
Companies (SPAC'er)), forudsat at de påtænkte PIPE'er
og SPAC'er kan kvalificeres som omsættelige værdipapirer
i henhold til paragraf 1 eller 2, litra a), i artikel 41 i lov af
17. december 2010.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 8
i SFDR
• kapitalvækst ved at investere i egenkapitalinstrumenter
(der er koncentreret omkring egenkapitalinstrumenter, der
er udstedt af amerikanske udstedere)
• vækstorienteret investering i sektorer, hvor vækst eller
vækstpotentiale er over gennemsnittet i forhold til
økonomien generelt
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin ESGmetode fremmer fonden karakteristika inden for miljø, sociale
forhold og god selskabsledelse. Selvom fonden ikke forpligter
sig til at foretage investeringer i miljømæssigt bæredygtige
aktiviteter, der er på linje med klassificeringssystemet og
bidrager til at modvirke klimaændringer og klimatilpasningsmål,
kan det ikke udelukkes, at fondens underliggende
investeringer derudover kan omfatte investeringer, som har til
formål at indvirke positivt på miljøet gennem deres fokus på
modvirkning af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer,
og som måske er, men ikke nødvendigvis, er på linje med
klassificeringssystemet. Investorer bør være opmærksomme
på, at taksonomiforordningens princip om “ikke at gøre nogen
væsentlig skade” kun gælder for de investeringer, der ligger
til grund for fonden, og som tager hensyn til EU-kriterierne
for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.
De investeringer, der ligger til grund for fonden, som ikke er på
linje med klassificeringssystemets miljømæssigt bæredygtige
aktiviteter, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt
bæredygtige økonomiske aktiviteter i taksonomiforordningen.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:

• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Modpartsrisiko
• Aktierisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved PIPE'er
• Risiko ved private virksomheder
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
• Risiko ved SPAC'er
• Bæredygtighedsrisici
• Risiko ved warrants
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON ALL CHINA EQUITY FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er langsigtet kapitalvækst ved primært at investere i aktier udstedt af kinesiske
selskaber på såvel fastlands- (børser i Fastlandskina) og offshore-markeder (børser uden for Fastlandskina) samt Hongkong.
Investeringspolitik Fonden investerer primært i omsættelige
egenkapitalinstrumenter samt depotbeviser i virksomheder,
(i) der er registreret i Fastlandskina eller Hongkong, og/
eller (ii) som har deres væsentligste forretningsaktiviteter
i Fastlandskina eller Hongkong, og/eller (iii) som er noteret
på anerkendte børser i Fastlandskina eller Hongkong.
Desuden kan fonden investere i egenkapitalinstrumenter
i virksomheder, der ikke har hjemsted i i Fastlandskina eller
Hongkong, men opnår en væsentlig del af deres indtægter
eller overskud i Fastlandskina eller Hongkong, eller som har
en væsentlig del af deres aktiver placeret i Fastlandskina
eller Hongkong. Under normale markedsforhold investerer
fonden primært i ordinære aktier, men også indlånsbeviser.
Da investeringsforvalteren mener, at ESG-faktorer (kriterier
for (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) kan have
en væsentlig indvirkning på en virksomheds nuværende og
fremtidige værdi, vil ESG-hensyn være en integreret del af
virksomhedens bottom up-undersøgelse. Det undersøgende
team evaluerer jævnligt alvorlige problemer med ESG
i overensstemmelse med internt fastsatte rammer. For at
undgå tvivl anvender investeringsforvalteren ikke bindende
ESG-kriterier og heller ikke eksplicitte ESG-udelukkelser.
Da der er større chance for at opnå investeringsmålet gennem
en investeringspolitik, der er både fleksibel og tilpasningsdygtig, kan fonden også søge investeringsmuligheder i andre
typer omsættelige værdipapirer såsom præferenceaktier,
værdipapirer, der kan konverteres til ordinære aktier, og selskabs- og statslige gældsforpligtelser, der er udstedt i USD og
andre valutaer. Desuden kan fonden investere op til 10 % af

• Risiko ved afdækning af aktieklasser
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nettoaktiverne i investeringsinstitutter og andre institutter for
kollektiv investering.
Fonden kan investere op til 100 % af de samlede nettoaktiver
i China A-aktier (via Shanghai-Hong Kong Stock Connect
eller Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, via porteføljer
hos kvalificerede udenlandske investorer (QFI), direkte
investeringer i China A-aktier via QFI-kanalen, andre
institutter for kollektiv investering og/eller på alle de måder,
som er tilladelige for fonden i henhold til gældende love og
forskrifter), og i China B-aktier.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter med
henblik på afdækning og effektiv porteføljeforvaltning.
Disse afledte finansielle instrumenter kan handles enten på
regulerede markeder eller over-the-counter og kan omfatte
bl.a. swaps (såsom total return swaps på aktierelaterede
indekser, noterede enkeltaktier eller kurve af børsnoterede
enkeltaktier), terminskontrakter, futureskontrakter (herunder
futureskontrakter på aktieindekser) samt warrants og optioner.
Når investeringsforvalteren mener, at markedsforholdene
eller de økonomiske forhold er ugunstige for investorer,
kan investeringsforvalteren som en midlertidig defensiv
foranstaltning investere op til 40 % af fondens aktiver i likvider,
likvide værdipapirer eller andre pengemarkedsinstrumenter.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst ved at investere i egenkapitalinstrumenter i
kinesiske selskaber, der handles på fondsbørser i og uden
for Fastlandskina, samt i Hongkong
• at investere på mellemlangt til lang sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Risiko på det kinesiske marked
• Koncentrationsrisiko
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Modpartsrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Aktierisiko
• Risiko ved frontier-markeder
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
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Investorer bør bemærke, at der fra tid til anden også kan gælde
andre risici for denne fond. Se venligst afsnittet “Risikohensyn”,
som giver en udførlig beskrivelse af disse risici.
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Templeton Asset Management Ltd
og Templeton Investment Counsel, LLC
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON ASIA EQUITY TOTAL RETURN FUND
Asset Class Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå totalt
afkast og langsigtet kapitalvækst samt indtægt. Fonden
har også til formål at tilbyde en vis grad af reduktion af
indvirkningen af negative forhold og volatilitet.
Investeringspolitik Fonden investerer primært i omsættelige egenkapitalinstrumenter og aktierelaterede værdipapirer
samt depotbeviser i virksomheder, (i) der er registreret i
Asien, og/eller (ii) som har deres væsentligste forretningsaktiviteter i Asien, og/eller (iii) som er noteret på anerkendte
børser på asiatiske kapitalmarkeder. Asien omfatter, men
er ikke begrænset til, følgende lande: Hongkong, Indien,
Indonesien, Korea, Malaysia, Fastlandskina, Pakistan,
Filippinerne, Singapore, Sri Lanka, Taiwan og Thailand, men
omfatter ikke Australien, New Zealand og Japan. Desuden
kan fonden investere i egenkapitalinstrumenter i selskaber,
der ikke har hjemsted i Asien, men opnår en væsentlig del
af deres indtægter eller overskud i Asien, eller som har en
væsentlig del af deres aktiver placeret i Asien. Under normale
markedsforhold investerer fonden primært i ordinære aktier.
Da investeringsforvalteren mener, at ESG-faktorer (kriterier
for (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) kan have
en væsentlig indvirkning på en virksomheds nuværende og
fremtidige værdi, vil ESG-hensyn være en integreret del af
virksomhedens bottom up-undersøgelse. Det undersøgende
team evaluerer jævnligt alvorlige problemer med ESG
i overensstemmelse med internt fastsatte rammer. For at
undgå tvivl anvender investeringsforvalteren ikke bindende
ESG-kriterier og heller ikke eksplicitte ESG-udelukkelser.
Da der er større chance for at opnå investeringsmålet gennem
en investeringspolitik, der er både fleksibel og tilpasningsdygtig,
kan fonden også søge investeringsmuligheder i andre
typer omsættelige værdipapirer såsom præferenceaktier,
værdipapirer, der kan konverteres til ordinære aktier, og
selskabs- og statslige gældsforpligtelser, der er udstedt i USD
og andre valutaer. Desuden kan fonden investere op til 10 %
af nettoaktiverne i investeringsinstitutter og andre institutter
for kollektiv investering.
Fonden kan investere op til 20 % af de samlede nettoaktiver
i China A-aktier (via Shanghai-Hong Kong Stock Connect,
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, via porteføljer hos
kvalificerede udenlandske investorer (QFI), andre institutter
for kollektiv investering og/eller på alle de måder, som er
tilladelige for fonden i henhold til gældende love og forskrifter),
og i China B-aktier.
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Fonden kan desuden anvende afledte finansielle instrumenter
med henblik på afdækning og effektiv porteføljeforvaltning.
Disse afledte finansielle instrumenter kan omfatte bl.a.
swaps på aktierelaterede indekser, noterede enkeltaktier
eller kurve af børsnoterede enkeltaktier), terminskontrakter,
futureskontrakter (herunder kontrakter på aktieindekser)
samt optioner (herunder warrants), der enten handles på
regulerede markeder eller over-the-counter).

TEMPLETON ASIAN BOND FUND

Når investeringsforvalteren mener, at markedsforholdene
eller de økonomiske forhold er ugunstige for investorer,
kan investeringsforvalteren som en midlertidig defensiv
foranstaltning investere op til 40 % af fondens aktiver i likvider,
likvide værdipapirer eller andre pengemarkedsinstrumenter.

Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved
fortrinsvis at investere i en portefølje af fastforrentede og
variabelt forrentede gældsbeviser og -forpligtelser, der er
udstedt af regeringer og regeringsinstitutioner og selskaber
i hele Asien. Fonden kan ligeledes erhverve gældsforpligtelser,
der er udstedt af overstatslige enheder, der er oprettet
og understøttet af flere nationale regeringer, såsom Den
Internationale Bank for Genopbygning og Økonomisk
Udvikling eller Den Europæiske Investeringsbank.

Eksponering mod total return swaps Det forventede
eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return swaps
(uafdækkede), beløber sig til 20 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 40 %.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• samlet afkast ved at investere i egenkapitalinstrumenter
i virksomheder i Asien, herunder nye vækstmarkeder
• en vis grad af reduktion af indvirkningen af negative forhold
og volatilitet
• at investere på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Modpartsrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Aktierisiko
• Risiko ved frontier-markeder
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
Investorer bør bemærke, at der fra tid til anden også kan gælde
andre risici for denne fond. Se venligst afsnittet “Risikohensyn”,
som giver en udførlig beskrivelse af disse risici.
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Templeton Asset Management Ltd.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
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Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå størst
muligt investeringsafkast under iagttagelse af en forsigtig
investeringsforvaltningspolitik, sammensat af en kombination
af renteindtægter, kapitalvækst og valutakursgevinster.

På statslige udstedere anvender fonden sin egen metode til
ESG-vurdering (kriterier for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) til at vurdere de lande, der udsteder statsobligationer, som fonden investerer i eller potentiel kunne investere i. Investeringsforvalterens metode registrerer ikke kun
et lands aktuelle ESG-karakter baseret på en række underkategorier, men nok så vigtigt, enhver forventet forbedring eller
forringelse af landets ESG-praksis. Investeringsforvalteren
mener, at denne tostrengede test bedst repræsenterer et
lands investeringsværdighed og også fremmer ESG ved
at investere i lande, der forventes at forbedre sig fra et
ESG-perspektiv.
ESG-metoden anvendes på mindst 100 % af de udstedere,
der indgår i fondens portefølje, og den er uomgængelig
ved porteføljens sammensætning. Som det første trin
i denne metode giver investeringsforvalteren hvert land, der
udsteder statsobligationer af interesse for fonden, karakterer
på en skala fra 0-100 (100 er det højeste) i forskellige ESGunderkategorier, som investeringsforvalteren mener vil have
væsentlig indflydelse på makroøkonomiske forhold.
Inden for ESG-underkategorier løfter metoden de
grundlæggende placeringer på grundlag af et sæt anerkendte
globale indeksudbydere. Investeringsforvalterens team
vil derefter lægge sine interne undersøgelser som en
fremadskuende skabelon på disse grundlæggende aktuelle
karakterer til at vurdere, om investeringsforvalteren forventer,
at lande bliver bedre eller ringere i hver af underkategorierne.
Karakterer forudsagt i forventning om, hvordan forholdene
vil ændre sig på mellemlangt, fremhæves som en del af
undersøgelsen. Der foretrækkes lande med højere ESGvurderinger, eller hvor ESG-vurderingerne menes at forblive
de samme eller forbedres.
På virksomhedsudstedere anvender fonden ESG-vurderinger
fra eksterne udbydere (MSCI) og omregner disse vurderinger,
så de svarer til en skala på 0-100 (med 100 som den højeste).
ESG-metoden anvendes 100 % på de beholdninger af
virksomhedsobligationer, der indgår i fondens portefølje og
er uomgængelig ved porteføljens sammensætning.
Den vejede gennemsnitlige ESG-grundkarakter for statslige
og virksomhedsudstedere i fondens portefølje er højere
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end den gennemsnitlige ESG-grundkarakter for dets
investeringsunivers.
Investeringsforvalteren overvåger lande og virksomhedsudstedere, der (i) ligger under ESG-minimumsgrænsen (de
laveste 20 % af ESG-vurderede lande og de laveste 20 %
af virksomhedsudstederne), og (ii) hvad angår virksomhedsudstederne, præsenterer meningsfulde forventede nedadgående karakterer med henblik på at evaluere det potentielle
frasalg af statsobligationer udstedt af lande, der ingen forbedring viser over tid. Hvis det ikke er muligt at afhænde en
eksisterende position på grund af juridiske eller regulatoriske
begrænsninger eller usædvanlige markedsforhold, skal investeringsteamet sigte mod at reducere positionen, så snart
det er praktisk muligt eller juridisk tilladt, alt efter tilfældet.
Lande eller virksomhedsudstedere, der er underlagt internationale økonomiske sanktioner, herunder sanktioner, der er
pålagt af De Forenede Nationer, Den Europæiske Union eller
De Forenede Staters Kontor for Kontrol med Udenlandske
Aktiver, er udelukket fra fondens investeringsunivers.
Landene og virksomhedsudstederne i fondens investeringsunivers, ESG-underkategorierne, vægtningerne af miljø,
sociale forhold og god selskabsledelse og de globale referenceindekser, der bruges til karaktergivningen, gennemgås
mindst to gange årligt og kan ændre sig over tid.
Fonden kan ligeledes anvende afledte finansielle instrumenter
til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter kan enten
handles på regulerede markeder eller over-the-counter og
kan omfatte bl.a. swaps (såsom credit default swaps eller
fastforrentede total return swaps), futureskontrakter (herunder
kontrakter på statspapirer) samt terminskontrakter og “cross
forwards”, valuta og valutaoptioner. ESG-metoden anvendes
på den nominelle værdi af derivater, der bruges til at opnå
lange positioner i renter, valutaer eller krediteksponeringer.
Brug af afledte finansielle instrumenter kan medføre negativ
eksponering for en specifik resultatkurve/varighed, valuta eller
kredit. I overensstemmelse med investeringsrestriktionerne
kan fonden også investere i værdipapirer, der er knyttet til
aktiver eller valutaer i lande i Asien eller afleder deres værdi
fra et andet værdipapir. Fonden kan ligeledes erhverve realkredit- og andre værdipapirer, der er udstedt med sikkerhed
i aktiver samt konvertible obligationer. Fonden kan investere
i investment grade- og non-investment grade-gældsbeviser, der
er udstedt af asiatiske udstedere, herunder i misligholdte værdipapirer. Fonden kan erhverve fastforrentede værdipapirer og
gældsforpligtelser, der er udstedt i en hvilken som helst valuta,
og kan besidde egenkapitalinstrumenter, såfremt sådanne
værdipapirer er en følge af konvertering eller ombytning af en
præferenceaktie eller gældsforpligtelse. Desuden kan fonden
deltage i “mortgage dollar roll”-transaktioner. Desuden kan fonden investere op til 40 % af nettoaktiverne i Fastlandskina via
Bond Connect eller direkte (også benævnt CIBM direct).
Fonden kan investere op til 33 % af nettoaktiverne enten
direkte eller ved brug af afledte finansielle instrumenter i fastog variabelt forrentede gældsbeviser og gældsforpligtelser
udstedt af regeringer, regeringsinstitutioner eller selskaber
uden for Asien, som påvirkes af de økonomiske og finansielle
forhold i Asien. Fonden kan investere op til 25 % af nettoaktiverne i gældsbeviser, der er udstedt eller garanteres af en
enkelt statslig udsteder (herunder en statslig, offentlig eller
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lokal myndighed), hvor papirerne har en kreditvurdering, der
er under investment grade på købstidspunktet. Desuden kan
fonden investere op til 10 % af nettoaktiverne i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv investering.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen, realiseret
og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter efter fradrag af
udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan udloddes mere
indtjening, kan det også medføre, at kapitalen reduceres.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 8
i SFDR
• et samlet investeringsafkast bestående af renteindtægter,
kapitalvækst og valutagevinster ved at investere
i gældsbeviser, der er udstedt af udstedere i hele Asien
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin
ESG-metodologi fremmer fonden karakteristika inden for
miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Selvom
fonden ikke forpligter sig til at foretage investeringer
i miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, der er på linje
med klassificeringssystemet og bidrager til at modvirke
klimaændringer og klimatilpasningsmål, kan det ikke
udelukkes, at fondens underliggende investeringer derudover
kan omfatte investeringer, som har til formål at indvirke
positivt på miljøet gennem deres fokus på modvirkning
af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, og
som måske er, men ikke nødvendigvis, er på linje med
klassificeringssystemet. Investorer bør være opmærksomme
på, at taksonomiforordningens princip om “ikke at gøre nogen
væsentlig skade” kun gælder for de investeringer, der ligger
til grund for fonden, og som tager hensyn til EU-kriterierne
for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.
De investeringer, der ligger til grund for fonden, som ikke er på
linje med klassificeringssystemets miljømæssigt bæredygtige
aktiviteter, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt
bæredygtige økonomiske aktiviteter i taksonomiforordningen.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
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• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Bæredygtighedsrisici
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Reference-benchmarket for relativ VaR er JPMorgan
Government Bond Index-Emerging Markets Broad Diversified
Asia Index (100 %).
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være 200 %.
Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan være
højere. Den anvendte metode til beregning af gearing er
summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske
eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.

Da der er større chance for at opnå investeringsmålet gennem
en investeringspolitik, der er både fleksibel og tilpasningsdygtig,
kan fonden også søge investeringsmuligheder i andre
typer omsættelige værdipapirer, herunder fastforrentede
værdipapirer. Desuden kan fonden investere op til 10 % af
nettoaktiverne i investeringsinstitutter og andre institutter for
kollektiv investering.
Fonden kan investere op til 20 % af de samlede nettoaktiver
i China A-aktier (via Shanghai-Hong Kong Stock Connect,
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, via porteføljer hos
kvalificerede udenlandske investorer (QFI), andre institutter
for kollektiv investering og/eller på alle de måder, som er
tilladelige for fonden i henhold til gældende love og forskrifter),
og i China B-aktier.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst ved at investere i værdipapirer i selskaber i
Asien, herunder på nye vækstmarkeder

Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.

• investeringer på mellemlangt til langt sigt

Investeringsforvalteren har som led i sit arbejde uddelegeret
hele eller dele af det daglige ansvar for investeringsforvaltningen
og de daglige investeringsrådgivningsydelser, hvad angår alle
eller nogle af fondens aktiver, til Templeton Asset Management
Ltd., der fungerer som underinvesteringsforvalter.

Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå
langsigtet kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden anvender den traditionelle
Templeton-investeringsmetode. Fremgangsmåden for
aktievalget er bottom-up, langfristet og værdiorienteret med
stor vægt på omhu og disciplin.
Fonden investerer primært i omsættelige egenkapitalinstrumenter samt depotbeviser i small cap-virksomheder, (i) der
er registreret i Asien, eller (ii) som har deres væsentligste
forretningsaktiviteter i Asien, eller (iii) som er noteret på anerkendte børser på asiatiske kapitalmarkeder. Asien omfatter,
men er ikke begrænset til, følgende lande: Hongkong, Indien,
Indonesien, Korea, Malaysia, Fastlandskina, Pakistan,
Filippinerne, Singapore, Sri Lanka, Taiwan og Thailand, men
omfatter ikke Australien, New Zealand og Japan. Desuden
kan fonden investere i egenkapitalinstrumenter i selskaber,
der ikke har hjemsted i Asien, men opnår en væsentlig del
af deres indtægter eller overskud i Asien, eller som har en
væsentlig del af deres aktiver placeret i Asien. Under normale
markedsforhold investerer fonden primært i ordinære aktier.
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• Risiko på det kinesiske marked
• Koncentrationsrisiko
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Modpartsrisiko
• Aktierisiko
• Risiko ved frontier-markeder
• Risiko ved værdipapirudlån
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Templeton Asset Management Ltd.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens primære investeringsmål er at
opnå langsigtet kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden investerer primært i omsættelige egenkapitalinstrumenter samt depotbeviser i small
cap-virksomheder, (i) der er registreret i Asien, eller (ii)
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som har deres væsentligste forretningsaktiviteter i Asien.
Asien omfatter, men er ikke begrænset til, følgende lande:
Bangladesh, Cambodja, Hongkong, Indien, Indonesien,
Korea, Malaysia, Fastlandskina, Pakistan, Filippinerne,
Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand og Vietnam. Hvad
angår fondens investeringsmål, er asiatiske small cap-virksomheder desuden de virksomheder, der har en børsværdi
på det første købstidspunkt, der ligger inden for det spektrum
af børsværdier, der gælder for MSCI AC Asia ex-Japan Small
Cap Index (indekset). Når et værdipapir opfylder kravene til
indledende køb, fortsætter det med at opfylde kravene ved
yderligere køb, så længe det ejes af fonden.
Da der imidlertid er større chance for at opnå investeringsmålet
gennem en investeringspolitik, der er både fleksibel
og tilpasningsdygtig, kan fonden derudover investere i
“participatory notes” og andre typer omsættelige værdipapirer,
herunder egenkapitalinstrumenter og fastforrentede
værdipapirer fra udstedere i hele verden. Desuden kan fonden
investere op til 10 % af nettoaktiverne i investeringsinstitutter
og andre institutter for kollektiv investering.
Fonden kan investere op til 20 % af de samlede nettoaktiver
i China A-aktier (via Shanghai-Hong Kong Stock Connect,
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, via porteføljer hos
kvalificerede udenlandske investorer (QFI), andre institutter
for kollektiv investering og/eller på alle de måder, som er
tilladelige for fonden i henhold til gældende love og forskrifter),
og i China B-aktier.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst ved fortrinsvis at investere i egenkapitalinstrumenter i small cap-virksomheder i Asien.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:

Investeringsforvalter(e) Templeton Asset Management Ltd.
og Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON BRIC FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden investerer primært i egenkapitalinstrumenter i virksomheder, der (i) er oprettet i henhold til
lovgivningen i – eller med hovedkontor i – Brasilien, Rusland,
Indien og Kina (herunder Hongkong og Taiwan) (“BRIK”), eller
(ii) som opnår størstedelen af indtægterne eller overskuddet
i BRIK-landene eller har en væsentlig del af deres aktiver
placeret i BRIK-økonomierne.
Da der imidlertid er større chance for at opnå investeringsmålet
gennem en investeringspolitik, der er både fleksibel og
tilpasningsdygtig, kan fonden søge investeringsmuligheder
i andre typer omsættelige værdipapirer, herunder
gældsbeviser og fastforrentede værdipapirer samt
pengemarkedsinstrumenter. Desuden kan fonden investere
op til 10 % af nettoaktiverne i investeringsinstitutter og andre
institutter for kollektiv investering.
Fonden kan investere op til 20 % af de samlede nettoaktiver
i China A-aktier (via Shanghai-Hong Kong Stock Connect,
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, via porteføljer hos
kvalificerede udenlandske investorer (QFI), andre institutter
for kollektiv investering og/eller på alle de måder, som er
tilladelige for fonden i henhold til gældende love og forskrifter),
og i China B-aktier.
Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:

• Koncentrationsrisiko

• kapitalvækst ved at investere i værdipapirer i selskaber i
Brasilien, Rusland, Indien og Kina, herunder Hongkong og
Taiwan.

• Risiko ved nye vækstmarkeder

• investeringer på mellemlangt til langt sigt

• Valutakursrisiko

Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:

• Likviditetsrisiko

• Risiko på det kinesiske marked

Andre risici, der kan være relevante for fonden:

• Koncentrationsrisiko

• Modpartsrisiko

• Risiko ved nye vækstmarkeder

• Aktierisiko

• Valutakursrisiko

• Risiko ved frontier-markeder

• Likviditetsrisiko

• Risiko ved “participatory notes”

Andre risici, der kan være relevante for fonden:

• Risiko ved værdipapirudlån

• Risiko ved afdækning af aktieklasser

• Risiko ved små og mellemstore virksomheder

• Modpartsrisiko

Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.

• Aktierisiko

• Risiko på det kinesiske marked
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• Risiko ved ikke-regulerede markeder
• Risiko ved russiske og østeuropæiske markeder
• Risiko ved værdipapirudlån
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited
Investeringsforvalteren har som led i sit arbejde uddelegeret
hele eller dele af det daglige ansvar for investeringsforvaltningen
og de daglige investeringsrådgivningsydelser, hvad angår alle
eller nogle af fondens aktiver, til Templeton Asset Management
Ltd., der fungerer som underinvesteringsforvalter.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON CHINA A-SHARES FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er langsigtet
kapitalvækst ved primært at investere i China A-aktier, aktier i
kinesiske selskaber, der er noteret i Fastlandskina.

og pengemarkedsinstrumenter og op til 10 % af sine nettoaktiver
i andele i institutter for kollektiv investering, f.eks. investeringsinstitutter eller andre institutter for kollektiv investering.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter med
henblik på afdækning og effektiv porteføljeforvaltning.
Disse afledte finansielle instrumenter kan enten handles på
regulerede markeder eller over-the-counter og kan omfatte
bl.a. Futures-kontrakter, såsom aktieindeksfutures samt
optioner, såsom aktieindeksoptioner.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål
kan fonden være attraktiv for investorer, som ønsker:
• kapitalvækst ved investering i egenkapitalinstrumenter i
virksomheder, der har hjemsted i Fastlandskina og/eller
handles på kinesiske børser
• at investere på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Risiko på det kinesiske marked

Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved primært
at investere i China A-aktier, RMB-denominerede aktier
i virksomheder, der (i) er oprettet i henhold til lovgivningen i –
eller med hovedkontor i – Fastlandskina, (ii) eller som opnår
størstedelen af indtjeningen fra varer eller tjenesteydelser,
der sælges eller produceres, Kina, som har størstedelen af
deres aktiver placeret i Kina, eller (iii) noteret på kinesiske
fondsbørser, såsom Shanghai Stock Exchange og the
Shenzhen Stock Exchange.

• Koncentrationsrisiko

Fonden kan investere i China A-aktier (via ShanghaiHong Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, kvalificerede udenlandske investorer (QFI), andre
institutter for kollektiv investering og/eller på alle de måder,
som er tilladelige for fonden i henhold til gældende love og
forskrifter), og i China B-aktier. For at undgå tvivl investerer
fonden ikke 70 % eller mere af sine nettoaktiver i China
A-aktier udelukkende via QFI-kanalen.

• Modpartsrisiko

Da investeringsforvalteren mener, at ESG-faktorer (kriterier
for (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) kan have
en væsentlig indvirkning på en virksomheds nuværende og
fremtidige værdi, vil ESG-hensyn være en integreret del af
virksomhedens bottom-up-undersøgelse. Det undersøgende
team evaluerer jævnligt alvorlige problemer med ESG
i overensstemmelse med internt fastsatte rammer. For at
undgå tvivl anvender investeringsforvalteren ikke bindende
ESG-kriterier og heller ikke eksplicitte ESG-udelukkelser.

Investorer bør bemærke, at der fra tid til anden også kan
gælde andre risici for denne fond. Se venligst afsnittet
“Risikohensyn”, som giver en udførlig beskrivelse af disse
risici.

Da det er sandsynligt, at investeringsmålet bedre kan nås
gennem en fleksibel investeringspolitik, der kan tilpasses, kan
fonden også søge investeringsmuligheder i andre former for
omsættelige værdipapirer såsom stats- og selskabsgæld og
fastforrentede værdipapirer, egenkapitalinstrumenter i virksomheder, der er noteret uden for Fastlandskina, herunder, men ikke
begrænset til, Hongkong og USA (begrænset til 30 % af fondens
samlede nettoaktiver) samt i amerikanske og globale depotbeviser. Fonden kan endvidere investere i tidsindskud, likvide midler

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
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• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Aktierisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån

Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Templeton Asset Management Ltd.
og Templeton Investment Counsel, LLC

TEMPLETON CHINA FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.
franklintempleton.lu

Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved primært
at investere i egenkapitalinstrumenter i selskaber, der (i) er
oprettet i henhold til lovgivningen i – eller med hovedkontor i –
Fastlandskina, Hongkong eller Taiwan, eller som (ii) opnår
størstedelen af indtjeningen fra varer eller tjenesteydelser, der
sælges eller produceres i Kina, Hongkong eller Taiwan, eller
som har størstedelen af deres aktiver placeret i disse lande.
Desuden kan fonden investere i egenkapitalinstrumenter
i selskaber, (i) hvis primære marked for værdipapirhandel er
Kina, Hongkong eller Taiwan, eller (ii) som er knyttet til aktiver
eller valutaer i Kina, Hongkong eller Taiwan.
Da der er større chance for at opnå investeringsmålet gennem
en investeringspolitik, der er både fleksibel og tilpasningsdygtig,
kan fonden også søge investeringsmuligheder i andre typer
værdipapirer såsom præferenceaktier, værdipapirer, der kan
konverteres til ordinære aktier, og selskabs- og statslige
gældsforpligtelser, der er udstedt i USD og andre valutaer.
Fonden kan investere op til 20 % af de samlede nettoaktiver
i China A-aktier (via Shanghai-Hong Kong Stock Connect,
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, via porteføljer hos
kvalificerede udenlandske investorer (QFI), andre institutter
for kollektiv investering og/eller på alle de måder, som er
tilladelige for fonden i henhold til gældende love og forskrifter),
og i China B-aktier.
Desuden kan fonden investere op til 10 % af nettoaktiverne
i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv
investering.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst ved at investere i egenkapitalinstrumenter
i Kina
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Risiko på det kinesiske marked
• Koncentrationsrisiko
• Risiko ved nye vækstmarkeder

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved primært
at investere i børsnoterede egenkapitalinstrumenter fra
udstedere, der er organiseret i henhold til lovgivningen i, eller
som har deres overvejende aktiviteter i, de østeuropæiske
lande samt “nye, uafhængige stater”, f.eks. lande i Europa
og Asien, der tidligere var en del af eller under indflydelse fra
Sovjetunionen (“regionen”).
Desuden kan fonden investere i værdipapirer, der er udstedt af
regeringerne i ovennævnte lande samt i privatiseringsbeviser
i selskaber, der er beliggende eller har deres overvejende
aktiviteter i regionen. Østeuropa omfatter følgende lande:
Albanien, Bosnien Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern,
Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien, Malta, Montenegro, Polen, Rumænien,
Rusland, Serbien, Slovakiet, Slovenien og Tyrkiet.
De nye uafhængige stater, der tidligere var en del
af Sovjetunionen, omfatter: Armenien, Aserbajdsjan,
Hviderusland, Estland, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan,
Letland, Litauen, Moldova, Tadsjikistan, Turkmenistan,
Ukraine og Usbekistan. Investeringsforvalteren forventer, at
fonden primært investerer i selskaber, (i) hvis væsentligste
marked for egenkapitalinstrumenter, såfremt selskaberne er
børsnoterede, er i regionen, eller (ii) som opnår mindst 50 % af
indtjeningen eller overskuddet fra varer, der produceres eller
sælges, investeringer, der foretages, eller tjenesteydelser,
der udføres, i regionen, eller (iii) som har mindst 50 % af
aktiverne placeret i regionen. Fonden investerer primært
i egenkapitalinstrumenter i offentligt handlede selskaber.
Der foretrækkes lande med fungerende aktiemarkeder,
hvor udenlandske investeringer er tilladt, og hvor der findes
ordentlige deponeringsordninger.
Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:

• Valutakursrisiko

• kapitalvækst ved at investere i den østeuropæiske region,
herunder på nye vækstmarkeder.

• Likviditetsrisiko

• investeringer på mellemlangt til langt sigt

Andre risici, der kan være relevante for fonden:

Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:

• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Modpartsrisiko
• Aktierisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Templeton Asset Management Ltd.
franklintempleton.lu

• Koncentrationsrisiko
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Modpartsrisiko
• Aktierisiko
• Likviditetsrisiko
Franklin Templeton Investeringsfonde
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• Risiko ved russiske og østeuropæiske markeder
• Risiko ved værdipapirudlån
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton International
Services S.à r.l.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
Yderligere oplysninger Ruslands invasion af Ukraine og
den deraf følgende indvirkning af sanktioner og de forskellige
landes og markedsmodparters handlinger i forhold til visse
russiske udstedere og aktiver, giver anledning til følgende
yderligere oplysninger:
• for at sikre, at fonden fungerer korrekt, vil russiske aktiver,
som fonden besidder pr. 25. februar 2022, blive adskilt fra
de likvide aktiver i fonden og allokeret til syv aktieklasser,
der nyligt er oprettet med henblik herpå, under forudsætning
af lokale myndigheders godkendelser, med virkning den
eller omkring den 4. november 2022 (de “begrænsede
aktieklasser”) og vil blive forvaltet med det formål at realisere
dem bedst muligt for aktionærerne. Aktier i sådanne nye
klasser, der er anført i nedenstående tabel, vil blive tildelt
aktionærer, under forudsætning af lokale myndigheders
godkendelser, den eller omkring den 4. november 2022
på en måde, der afspejler deres respektive procentvise
beholdninger af fondens samlede nettoaktivværdi pr.
25. februar 2022. De begrænsede aktieklasser er lukket for
tegninger, indløsninger og ombytninger.
Begrænsede
aktieklasser (RC)
A (akk) EUR RC
A (Åudl) EUR RC
I (akk) EUR RC
N (akk) EUR RC
W (akk) EUR RC
X (akk) EUR RC
A (akk) USD RC
• efter allokeringen af de russiske aktiver til de begrænsede
aktieklasser, der kun skal udstedes til eksisterende
aktionærer den eller omkring den 4. november 2022, vil
den likvide del af fondens portefølje ikke længere have
nogen eksponering mod russiske aktiver, og fonden vil indtil
videre ikke foretage yderligere investeringer i russiske eller
belarusiske aktiver.

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND
Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå størst
muligt investeringsafkast under iagttagelse af en forsigtig
investeringsforvaltningspolitik, sammensat af en kombination
af renteindtægter, kapitalvækst og valutakursgevinster.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved fortrinsvis
at investere i en portefølje af fastforrentede og variabelt forrentede
gældsbeviser (herunder non-investment grade-værdipapirer)
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og gældsforpligtelser, der er udstedt af regeringer og
regeringsinstitutioner eller selskaber i udviklingslande eller
nye vækstmarkedslande. Fonden kan ligeledes erhverve
gældsforpligtelser, der er udstedt af overstatslige enheder, der er
oprettet og understøttet af flere nationale regeringer, såsom Den
Internationale Bank for Genopbygning og Økonomisk Udvikling
eller Den Europæiske Investeringsbank. Desuden kan fonden
investere mindre end 30 % af nettoaktiverne i Fastlandskina via
Bond Connect eller direkte (også benævnt CIBM direct).
På statslige udstedere anvender fonden sin egen metode
til ESG-vurdering (kriterier for miljø, sociale forhold og
god selskabsledelse) til at vurdere de lande, der udsteder
statsobligationer, som fonden investerer i eller potentiel
kunne investere i. Investeringsforvalterens metode
registrerer ikke kun et lands aktuelle ESG-karakter baseret
på en række underkategorier, men nok så vigtigt, enhver
forventet forbedring eller forringelse af landets ESG-praksis.
Investeringsforvalteren mener, at denne tostrengede test
bedst repræsenterer et lands investeringsværdighed og
også fremmer ESG ved at investere i lande, der forventes at
forbedre sig fra et ESG-perspektiv.
ESG-metoden anvendes på mindst 100 % af de udstedere,
der indgår i fondens portefølje, og den er uomgængelig
ved porteføljens sammensætning. Som det første trin
i denne metode giver investeringsforvalteren hvert land, der
udsteder statsobligationer af interesse for fonden, karakterer
på en skala fra 0-100 (100 er det højeste) i forskellige ESGunderkategorier, som investeringsforvalteren mener vil have
væsentlig indflydelse på makroøkonomiske forhold.
Inden for ESG-underkategorier løfter metoden de
grundlæggende placeringer på grundlag af et sæt anerkendte
globale indeksudbydere. Investeringsforvalterens team
vil derefter lægge sine interne undersøgelser som en
fremadskuende skabelon på disse grundlæggende aktuelle
karakterer til at vurdere, om investeringsforvalteren forventer,
at lande bliver bedre eller ringere i hver af underkategorierne.
Karakterer forudsagt i forventning om, hvordan forholdene
vil ændre sig på mellemlangt, fremhæves som en del af
undersøgelsen. Der foretrækkes lande med højere ESGvurderinger, eller hvor ESG-vurderingerne menes at forblive
de samme eller forbedres.
På virksomhedsudstedere anvender fonden ESG-vurderinger
fra eksterne udbydere (MSCI) og omregner disse vurderinger,
så de svarer til en skala på 0-100 (med 100 som den højeste).
ESG-metoden anvendes 100 % på de beholdninger af
virksomhedsobligationer, der indgår i fondens portefølje og er
uomgængelig ved porteføljens sammensætning.
Den vejede gennemsnitlige ESG-grundkarakter for statslige
og virksomhedsudstedere i fondens portefølje er højere
end den gennemsnitlige ESG-grundkarakter for dets
investeringsunivers.
Investeringsforvalteren overvåger lande og virksomhedsudstedere, der (i) ligger under ESG-minimumsgrænsen
(de laveste 20 % af ESG-vurderede lande og de laveste 20 %
af virksomhedsudstederne), og (ii) hvad angår virksomhedsudstederne, præsenterer meningsfulde forventede nedadgående karakterer med henblik på at evaluere det potentielle
frasalg af statsobligationer udstedt af lande, der ingen forbedring viser over tid. Hvis det ikke er muligt at afhænde en
franklintempleton.lu

eksisterende position på grund af juridiske eller regulatoriske
begrænsninger eller usædvanlige markedsforhold, skal investeringsteamet sigte mod at reducere positionen, så snart
det er praktisk muligt eller juridisk tilladt, alt efter tilfældet.
Lande eller virksomhedsudstedere, der er underlagt internationale økonomiske sanktioner, herunder sanktioner, der er
pålagt af De Forenede Nationer, Den Europæiske Union eller
De Forenede Staters Kontor for Kontrol med Udenlandske
Aktiver, er udelukket fra fondens investeringsunivers.
Landene og virksomhedsudstederne i fondens investeringsunivers, ESG-underkategorierne, vægtningerne af miljø,
sociale forhold og god selskabsledelse og de globale referenceindekser, der bruges til karaktergivningen, gennemgås
mindst to gange årligt og kan ændre sig over tid.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til
afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter kan enten
handles på regulerede markeder eller over-the-counter og
kan omfatte bl.a. swaps (såsom credit default swaps eller
fastforrentede total return swaps), futureskontrakter (herunder kontrakter på statspapirer) samt terminskontrakter og
“cross forwards”, valuta og valutaoptioner. ESG-metoden
anvendes på den nominelle værdi af derivater, der bruges til
at opnå lange positioner i renter, valutaer eller krediteksponeringer. Brug af afledte finansielle instrumenter kan medføre
negativ eksponering for en specifik resultatkurve/varighed,
valuta eller kredit. I overensstemmelse med investeringsrestriktionerne kan fonden også købe værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom og aktiver og investere i værdipapirer, der
er knyttet til aktiver eller valutaer i udviklingslande eller nye
vækstmarkedslande eller afleder deres værdi fra et andet
værdipapir. Derudover kan fonden erhverve præferenceaktier, ordinære aktier og andre aktieindekserede værdipapirer,
warrants og gældsbeviser, der kan ombyttes eller konverteres
til ordinære aktier, og som er denomineret i en hvilken som
helst valuta. Fonden kan besidde op til 10 % af nettoaktiverne
i misligholdte værdipapirer. Fonden kan købe fastforrentede
værdipapirer, gældsforpligtelser og egenkapitalinstrumenter,
der er denomineret i enhver valuta. Desuden kan fonden
investere op til 10 % af nettoaktiverne i investeringsinstitutter
og andre institutter for kollektiv investering.
Fonden kan investere op til 33 % af nettoaktiverne enten
direkte eller ved brug af afledte finansielle instrumenter i
fast- og variabelt forrentede gældsbeviser og gældsforpligtelser, der er udstedt af regeringer, regeringsinstitutioner eller selskaber uden for udviklingslande eller nye
vækstmarkeder, som påvirkes af de økonomiske og finansielle forhold i udviklingslande eller nye vækstmarkeder.
Fonden kan investere op til 25 % af nettoaktiverne i gældsbeviser, der er udstedt eller garanteres af en enkelt statslig
udsteder (herunder en statslig, offentlig eller lokal myndighed), hvor papirerne har en kreditvurdering, der er under
investment grade på købstidspunktet.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
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genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 8
i SFDR
• indtægtsniveauer, der potentielt ligger over gennemsnittet,
kapitalvækst og valutagevinster ved at investere i fastforrentede værdipapirer på nye vækstmarkeder.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin
ESG-metodologi fremmer fonden karakteristika inden for
miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Selvom
fonden ikke forpligter sig til at foretage investeringer
i miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, der er på linje
med klassificeringssystemet og bidrager til at modvirke
klimaændringer og klimatilpasningsmål, kan det ikke
udelukkes, at fondens underliggende investeringer derudover
kan omfatte investeringer, som har til formål at indvirke
positivt på miljøet gennem deres fokus på modvirkning
af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, og
som måske er, men ikke nødvendigvis, er på linje med
klassificeringssystemet. Investorer bør være opmærksomme
på, at taksonomiforordningens princip om “ikke at gøre nogen
væsentlig skade” kun gælder for de investeringer, der ligger
til grund for fonden, og som tager hensyn til EU-kriterierne
for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.
De investeringer, der ligger til grund for fonden, som ikke er på
linje med klassificeringssystemets miljømæssigt bæredygtige
aktiviteter, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt
bæredygtige økonomiske aktiviteter i taksonomiforordningen.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved kriseramte værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved frontier-markeder
• Risiko ved værdipapirudlån
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• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Bæredygtighedsrisici
• Risiko ved swap-aftaler
• Risiko ved warrants
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Benchmarket for relativ VaR er et sammensat benchmark,
der består af J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index
Global (EMBIG) (50 %) og J.P. Morgan Government Bond
Index-Emerging Markets (GBI-EM) (50 %).
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være 200 %.
Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan være
højere. Den anvendte metode til beregning af gearing er
summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske
eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC
INCOME FUND
Aktivklasse Balanceret fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at maksimere
en kombination af kapitalvækst og renteindtægter under
iagttagelse af en forsigtig investeringsforvaltningspolitik.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved fortrinsvis at investere i en diversificeret portefølje af egenkapitalinstrumenter, fastforrentede og variabelt forrentede gældsbeviser, herunder lavt vurderede gældsbeviser og non-investment grade-gældsbeviser samt gældsforpligtelser, der er
udstedt af regeringer, regeringsinstitutioner eller selskaber,
der er beliggende, registrerede eller har deres væsentligste
forretningsaktiviteter i udviklingslande eller nye vækstmarkedslande. Disse lande omfatter, men er ikke begrænset til,
Brasilien, Chile, Colombia, Mexico, Peru, Tjekkiet, Egypten,
Ungarn, Marokko, Polen, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet, Kina,
Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Filippinerne, Taiwan og
Thailand. Desuden kan fonden investere mindre end 30 % af
nettoaktiverne i Fastlandskina via Bond Connect eller direkte
(også benævnt CIBM direct).
Fonden investerer typisk mindst 25 % af nettoaktiverne i
egenkapitalinstrumenter på nye vækstmarkeder og mindst 25 %
af nettoaktiverne i gældsbeviser på nye vækstmarkeder, men
forholdet af nettoaktiver, der allokeres til hver, kan afhængigt
af investeringsforvalterens vurdering af hver aktivklasses
relative interesse ændre sig med tiden.
Fonden kan ligeledes anvende afledte finansielle instrumenter
til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål. Afledte finansielle instrumenter kan anvendes til at
opnå større likviditet, sikre højere afkast eller til at implementere
valuta- og rentesyn for derved at opnå en økonomisk eksponering som alternativ til at handle på de fysiske markeder. Fonden
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har ikke til hensigt at foretage omfattende investeringer i afledte
finansielle instrumenter. Disse afledte finansielle instrumenter
kan enten handles på regulerede markeder eller over-the-counter og kan omfatte bl.a. swaps (såsom credit default swaps eller
fastforrentede total return swaps), terminskontrakter og “cross
forwards”, futureskontrakter (herunder kontrakter på statspapirer) samt optioner. Brug af afledte finansielle instrumenter
kan medføre negativ eksponering for en specifik resultatkurve/
varighed, valuta eller kredit. Desuden kan fonden i overensstemmelse med investeringsrestriktionerne købe værdipapirer
med sikkerhed i fast ejendom og værdipapirer med sikkerhed i
aktiver og investere i værdipapirer eller strukturerede produkter
(f.eks. “P-notes” eller aktieindekserede obligationer), hvor værdipapiret er knyttet til, eller værdien af dette hænger sammen
med eller er afhængig af et andet værdipapir eller er knyttet til
aktiver eller valutaer i et udviklingsland eller et nyt vækstmarkedsland. Derudover kan fonden erhverve præferenceaktier,
ordinære aktier og andre aktieindekserede værdipapirer, warrants og gældsbeviser, der kan ombyttes eller konverteres til
ordinære aktier, og som er denomineret i en hvilken som helst
valuta. Fonden kan købe fastforrentede værdipapirer, gældsforpligtelser og egenkapitalinstrumenter, der er denomineret
i enhver valuta. Desuden kan fonden investere op til 10 % af
nettoaktiverne i andele i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv investering og op til 10 % af nettoaktiverne
i misligholdte værdipapirer.
Fonden kan ligeledes investere i værdipapirer, der er udstedt
af regeringer og regeringsinstitutioner eller selskaber uden
for udviklingsmarkeder eller nye vækstmarkeder, som
får en væsentlig del af deres indtjening eller overskud fra,
har en væsentlig del af deres aktiver i eller påvirkes af de
økonomiske og finansielle forhold på udviklingsmarkeder
eller nye vækstmarkeder. Fonden kan investere op til 25 % af
nettoaktiverne i gældsbeviser, der er udstedt eller garanteres
af en enkelt statslig udsteder (herunder en statslig, offentlig
eller lokal myndighed), hvor papirerne har en kreditvurdering,
der er under investment grade på købstidspunktet.
Fonden kan investere op til 20 % af de samlede nettoaktiver
i China A-aktier (via Shanghai-Hong Kong Stock Connect,
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, via porteføljer hos
kvalificerede udenlandske investorer (QFI), andre institutter
for kollektiv investering og/eller på alle de måder, som er
tilladelige for fonden i henhold til gældende love og forskrifter),
og i China B-aktier.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Eksponering for total return swaps Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return swaps
(uafdækkede), beløber sig til 3 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 5 %.
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Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• en kombination af kapitalvækst og renteindtægter ved at
investere på nye vækstmarkeder
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved udbyttepolitik

af deres aktiver placeret i nye vækstmarkedsøkonomier.
Fonden kan ydermere investere i egenkapitalinstrumenter
og gældsbeviser fra udstedere, der er knyttet til aktiver
eller valutaer i nye vækstmarkedslande. Fonden investerer
primært i ordinære aktier.
Da der er større chance for at opfylde investeringsmålet gennem en investeringspolitik, der er fleksibel og tilpasningsdygtig, kan fonden søge investeringsmuligheder inden for andre
typer værdipapirer, f.eks. præferenceaktier, “participatory
notes”, værdipapirer, der kan konverteres til ordinære aktier,
samt erhvervs- og statsobligationer. Desuden kan fonden
investere op til 10 % af nettoaktiverne i investeringsinstitutter
og andre institutter for kollektiv investering.
Fonden kan investere op til 20 % af de samlede nettoaktiver
i China A-aktier (via Shanghai-Hong Kong Stock Connect,
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, via porteføljer hos kvalificerede udenlandske investorer (QFI), andre institutter for kollektiv
investering og/eller på alle de måder, som er tilladelige for fonden
i henhold til gældende love og forskrifter), og i China B-aktier.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.

• Risiko ved frontier-markeder

Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:

• Risiko ved ikke-regulerede markeder

• kapitalvækst ved at investere på nye vækstmarkeder

• Risiko ved “participatory notes”

• investeringer på mellemlangt til langt sigt

• Risiko ved værdipapirudlån

Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:

• Risiko ved securitisering

• Risiko på det kinesiske marked

• Risiko ved strukturerede gældsbeviser

• Koncentrationsrisiko

• Risiko ved swap-aftaler

• Risiko ved nye vækstmarkeder

Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.

• Valutakursrisiko

Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.

• Markedsrisiko

Investeringsforvalteren har som led i sit arbejde uddelegeret
hele eller dele af det daglige ansvar for investeringsforvaltningen
og de daglige investeringsrådgivningsydelser, hvad angår alle
eller nogle af fondens aktiver, til Templeton Asset Management
Ltd., der fungerer som underinvesteringsforvalter.

Andre risici, der kan være relevante for fonden:

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

• Risiko ved gældsbeviser

TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND

• Risiko ved frontier-markeder

Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved hjælp af
en politik om primært at investere i egenkapitalinstrumenter og
som supplerende tiltag i gældsforpligtelser, der er udstedt af virksomheder, der er registreret eller har deres væsentligste forretningsaktiviteter i udviklingslande eller nye vækstmarkedslande.
Desuden kan fonden investere i selskaber, der opnår en
væsentlig del af deres indtægter eller overskud fra nye
vækstmarkedsøkonomier, eller som har en væsentlig del
franklintempleton.lu

• Likviditetsrisiko

• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Modpartsrisiko
• Aktierisiko
• Risiko ved ikke-regulerede markeder
• Risiko ved “participatory notes”
• Risiko ved russiske og østeuropæiske markeder
• Risiko ved værdipapirudlån
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Templeton Asset Management Ltd.
og Franklin Templeton Investment Management Limited
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
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TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL
CURRENCY BOND FUND
Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå størst
muligt investeringsafkast under iagttagelse af en forsigtig
investeringsforvaltningspolitik, sammensat af en kombination
af renteindtægter, kapitalvækst og valutakursgevinster.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå investeringsmålet
ved hovedsageligt at investere i en diversificeret portefølje af
fast- og variabelt forrentede gældsbeviser og gældsforpligtelser
(inklusive, men ikke begrænset til inflationsindekserede/
indeksregulerede og nulkupons-gældsinstrumenter) i lokale
valutaer, uanset løbetid eller kreditvurderingskategori
(herunder investment grade, non-investment grade, lavt
vurderede og/eller ikke-vurderede værdipapirer), udstedt
af regeringsenheder (inklusive kommunale, nationale og/
eller regionale) eller regeringsrelaterede enheder (herunder
overstatslige organisationer eller enheder organiseret
eller støttet af flere nationale regeringer, såsom Den
Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling eller Den
Europæiske Investeringsbank) med hjemsted i udviklingseller nye vækstmarkedslande og med hjemsted uden for nye
vækstmarkedslande, og som påvirkes af den økonomiske
eller finansielle dynamik eller udvikling i udviklings- eller nye
vækstmarkedslande, som investeringsforvalteren mener
udviser en højere grad af eller udvikler sig i retning af større
bæredygtighedspraksis på købstidspunktet. Desuden kan
fonden investere op til 30 % af nettoaktiverne i Fastlandskina
via Bond Connect eller direkte (også benævnt CIBM direct).
Fonden anvender sin egen metode til ESG-vurdering (kriterier
for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) til at vurdere
de lande, der udsteder statsobligationer, som fonden investerer i eller potentiel kunne investere i. Investeringsforvalterens
metode registrerer ikke kun et lands aktuelle ESG-karakter
baseret på en række underkategorier, men nok så vigtigt,
enhver forventet forbedring eller forringelse af landets ESGpraksis. Investeringsforvalteren mener, at denne tostrengede
test bedst repræsenterer et lands investeringsværdighed og
også fremmer ESG ved at investere i lande, der forventes at
forbedre sig fra et ESG-perspektiv.
ESG-metoden anvendes på mindst 100 % af de udstedere,
der indgår i fondens portefølje, og den er uomgængelig
ved porteføljens sammensætning. Investeringsforvalteren
vurderer som første trin i metoden lande, der udsteder
statsgæld, som kunne være potentielle investeringer for
fonden (“fondens investeringsunivers”). Hvert land i fondens
investeringsunivers er bedømmes på en skala fra 0-100
(100 er det højeste) i forskellige ESG-underkategorier, som
investeringsforvalteren mener vil have væsentlig indflydelse
på makroøkonomiske forhold.
Inden for ESG-underkategorier løfter metoden de
grundlæggende placeringer på grundlag af et sæt
anerkendte globale indeksudbydere. Investeringsforvalterens
team vil derefter lægge sine interne undersøgelser som
en fremadskuende skabelon på disse grundlæggende
aktuelle karakterer til at vurdere, om investeringsforvalteren forventer, at lande bliver bedre eller ringere i hver
af underkategorierne.
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Det er forbudt for fonden at investere i lande, der anses
for at være de dårligst præsterende i forhold til denne
opregningsmåde. Dette er en uomgængelig begrænsning
og gennemføres ved hjælp af compliance-restriktioner for
statslige udstedere, der sakker bagud. Det betyder, at fonden
udelukker statsobligationer fra lande, der ligger blandt de
nederste 20 % af dens investeringsunivers.
Karakterer forudsagt i forventning om, hvordan forholdene
vil ændre sig på mellemlangt, fremhæves som en del af
undersøgelsen. Der foretrækkes lande med højere ESGvurderinger, eller hvor ESG-vurderingerne menes at forblive
de samme eller forbedres. Den vejede gennemsnitlige
ESG-grundkarakter for udstederne i fondens portefølje er
højere end det gennemsnitlige ESG-grundkarakter for dets
investeringsunivers undtagen de laveste 20 %.
Investeringsforvalteren investerer i statsobligationer fra lande,
der på købstidspunktet: 1) ligger over investeringsforvalterens
minimums-ESG-tærskel (dvs. de er i de højeste 80 % af ESGvurderede lande baseret på investeringsforvalterens eget
vurderingssystem); og 2) præsenterer forventede forbedrede
eller neutrale ESG-karakterer, hvis de ikke er i de højeste 50 %
af ESG-vurderede lande baseret på investeringsforvalterens
eget vurderingssystem. Såfremt et land ikke længere
opfylder ovenstående kriterier, vil investeringsforvalteren
vurdere potentielle frasalg, hvis der ikke forventes
forbedringer med tiden. Hvis det ikke er muligt at afhænde en
eksisterende position på grund af juridiske eller regulatoriske
begrænsninger eller usædvanlige markedsforhold, skal
investeringsteamet sigte mod at reducere positionen,
så snart det er praktisk muligt eller juridisk tilladt, alt efter
tilfældet. Lande, der er underlagt internationale økonomiske
sanktioner, herunder sanktioner, der er pålagt af De Forenede
Nationer, Den Europæiske Union eller De Forenede Staters
Kontor for Kontrol med Udenlandske Aktiver, er udelukket fra
fondens investeringsunivers.
Landene i fondens investeringsunivers, ESG-underkategorierne,
vægtningerne af miljø, sociale forhold og god selskabsledelse
og de globale referenceindekser, der bruges til karaktergivningen, gennemgås mindst to gange årligt og kan ændre sig over
tid.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål.
Disse afledte finansielle instrumenter kan enten handles på
regulerede markeder eller OTC-markeder og kan blandt andet
omfatte swaps, inklusive valuta-, cross-currency-, rente- inflations-, varians- og volatilitetsswaps, total return swaps relateret
til fast forrentning eller valuta samt credit default swaps), futures-kontrakter (herunder, men ikke begrænset til, futures på
renter, obligationer, valutaer, aktier, råvarer og dertil relaterede
indekser) samt terminskontrakter, valutaterminskontrakter,
cross forwards og optioner derpå. ESG-metoden anvendes på
den nominelle værdi af derivater, der bruges til at opnå lange
positioner i renter, valutaer eller eksponeringer mod statsgæld.
Brug af afledte finansielle instrumenter kan medføre negativ
eksponering for en specifik resultatkurve/varighed, valuta eller
eksponeringer mod statsgæld.
Fonden kan ligeledes investere i pengemarkedsinstrumenter
(inklusive forpligtelser fra amerikanske regeringsenheder
denomineret i USD) hvis sikkerhed hænger sammen med eller
afleder deres værdi fra andre værdipapirer, eller er knyttet til
franklintempleton.lu

aktiver eller valutaer i alle lande. Desuden kan fonden investere
op til 10 % af nettoaktiverne i andele i institutter for kollektiv
investering, såsom investeringsinstitutter, børshandlede
fonde (“ETF”) samt i andre investeringsinstitutter for
kollektiv investering. Derudover kan fonden erhverve
præferenceaktier, ordinære aktier og andre aktieindekserede
værdipapirer, warrants og gældsbeviser, der kan ombyttes
eller konverteres til ordinære aktier, og som er denomineret
i en hvilken som helst valuta. Fonden kan besidde op til 10 %
af nettoaktiverne i misligholdte værdipapirer.
Investeringsforvalteren kan søge at opretholde likviditet, når
han mener, at likvider udgør en bedre relativ værdi i forhold
til investeringsmulighederne eller tage en midlertidig defensiv
position, når markederne eller økonomien i lande, hvor fonden
investerer, oplever overdreven volatilitet, længerevarende
generel nedgang eller når andre ugunstige forhold kan
forekomme.
Fonden kan under disse omstændigheder investere en
betydelig del af nettoaktiverne i kortfristede investeringer
uanset denominering eller likvider og kan være ude af stand
til at forfølge investeringsmålet.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering mod total return swaps Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return swaps
(uafdækkede), beløber sig til 3 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 5 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 8
i SFDR
• indtægtsniveauer, der potentielt ligger over gennemsnittet,
kapitalvækst og valutagevinster ved at investere i fastforrentede værdipapirer på nye vækstmarkeder.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin
ESG-metodologi fremmer fonden karakteristika inden for
miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Selvom
fonden ikke forpligter sig til at foretage investeringer
i miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, der er på linje
med klassificeringssystemet og bidrager til at modvirke
klimaændringer og klimatilpasningsmål, kan det ikke
udelukkes, at fondens underliggende investeringer derudover
kan omfatte investeringer, som har til formål at indvirke
positivt på miljøet gennem deres fokus på modvirkning
af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, og
som måske er, men ikke nødvendigvis, er på linje med
klassificeringssystemet. Investorer bør være opmærksomme
på, at taksonomiforordningens princip om “ikke at gøre nogen
væsentlig skade” kun gælder for de investeringer, der ligger
til grund for fonden, og som tager hensyn til EU-kriterierne
for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.
De investeringer, der ligger til grund for fonden, som ikke er på
linje med klassificeringssystemets miljømæssigt bæredygtige
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aktiviteter, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt
bæredygtige økonomiske aktiviteter i taksonomiforordningen
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved kriseramte værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved frontier-markeder
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Bæredygtighedsrisici
• Risiko ved swap-aftaler
• Risiko ved warrants
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Reference-benchmarket for relativ VaR er JP Morgan
Government Bond Index EM Global Diversified Index.
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være 200 %.
Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan være
højere. Den anvendte metode til beregning af gearing er
summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske
eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc. og
Templeton Asset Management Ltd.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER
COMPANIES FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå
langsigtet kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå investeringsmålet
ved hjælp af en politik om at investere primært i egenkapitalinstrumenter og depotbeviser i (i) small cap-selskaber, der er
Franklin Templeton Investeringsfonde
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registrerede på nye vækstmarkeder, (ii) small cap-selskaber,
der udfører en væsentlig del af deres forretningsaktivitet på
nye vækstmarkeder, og (ii) small cap-holdingselskaber, som
har en væsentlig del af deres kapitalinteresser i de selskaber,
som er anført under (i). Hvad angår fondens investeringsmål, er small cap-selskaber på nye vækstmarkeder normalt
virksomheder med en børsværdi på det første købstidspunkt,
der ligger inden for det spektrum af børsværdier, der gælder
for MSCI Emerging Markets Small Cap Index (indekset). Når
et værdipapir opfylder kravene til indledende køb, fortsætter
det med at opfylde kravene ved yderligere køb, så længe det
ejes af fonden.
Desuden kan fonden på supplerende grundlag investere
i “participatory notes”, i gældsbeviser i nye vækstmarkedslande, der kan være lavt vurderede eller uvurderede, og
i omsættelige værdipapirer fra udstedere, der er beliggende
i de udviklede lande. Desuden kan fonden investere op til
10 % af nettoaktiverne i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv investering.
Fonden kan investere op til 20 % af de samlede nettoaktiver
i China A-aktier (via Shanghai-Hong Kong Stock Connect,
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, via porteføljer hos
kvalificerede udenlandske investorer (QFI), andre institutter
for kollektiv investering og/eller på alle de måder, som er
tilladelige for fonden i henhold til gældende love og forskrifter),
og i China B-aktier.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst ved at investere i small-cap-værdipapirer på
nye vækstmarkeder.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Modpartsrisiko
• Aktierisiko
• Risiko ved frontier-markeder
• Risiko ved “participatory notes”
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
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Investeringsforvalter(e) Templeton Asset Management Ltd.
og Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON EMERGING MARKETS
SUSTAINABILITY FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitaltilvækst
og omdirigering af kapital til bæredygtighed gennem
investering i virksomheder, der viser, at de bidrager positivt
til bæredygtighed.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå sit mål ved
hjælp af en politik om primært at investere i en diversificeret
portefølje af egenkapitalinstrumenter i virksomheder, der er
registreret eller har deres væsentligste forretningsaktiviteter
i udviklingslande eller nye vækstmarkedslande, og som
godtgør god efterlevelse af bæredygtighedskriterierne, som er
defineret i investeringsforvalternes ESG-vurderingsmetode,
der er beskrevet nedenfor. Fondens mål er at investere i
virksomheder, der får en væsentlig del af deres indtægter
eller overskud fra nye vækstmarkedsøkonomier, eller
som har en væsentlig del af deres aktiver placeret i nye
vækstmarkedslande og/eller er knyttet til aktiver eller valutaer
i ny vækstmarkedslande.
Bæredygtighedshensyn udgør en central og nødvendig
del af hvert selskabs investeringstese. ESG-kriterierne
opstiller et mål for bæredygtighed, og denne vurdering af
en virksomhed udføres samtidig med traditionel finansiel
og økonomisk analyse. Fonden foretager en streng og
holistisk ESG-vurdering med 3 søjler for hvert selskab,
der måler: i) Tilpasning af produkter og/eller tjenester til
positive miljømæssige og/eller sociale resultatområder, ii)
Intentionalitet til at opretholde eller forbedre ESG-fodaftrykket
i virksomhedens driftsmodel, og iii) Omstillingspotentiale
til forbedring ved investeringsforvalternes engagement
som aktive ejere. 100 % af de virksomheder, som fonden
investerer i, underkastes denne ESG-vurdering, og
investeringsforvalterne tildeler en samlet intern karakter for
hvert selskab, inden der bliver investeret. Fonden investerer
kun i virksomheder, der opnår mindst A i henhold til denne
interne ESG-vurdering, og udelukker virksomheder, der opnår
BBB eller derunder. I betragtning af de benyttede metoder,
dvs. bottom-up og høj grad af overbevisning, vil fonden typisk
have en højere vægtning af virksomheder, der på grundlag
af denne vurdering opnår AA eller AAA. ESG-vurderingens
3 søjler er beskrevet i detaljer nedenfor sammen med
yderligere ESG-udelukkelser, som fonden anvender, og dette
sorterer typisk mindst 20 % af investeringsuniverset fra.
• Tilpasning - Investeringsforvalterne søger virksomheder,
hvis produkter og/eller tjenester bidrager til et eller flere seks
positive sociale og / eller miljømæssige resultatområder,
der er knyttet til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.
|

De seks positive resultatområder er: i) grundlæggende
behov (varer og tjenester, der vides at bidrage væsentligt
til udvikling), ii) trivsel (forbedret sundhed, uddannelse,
retfærdighed og lige muligheder for alle), iii) anstændigt
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arbejde (skabelse af sikre, socialt inkluderende job
og arbejdsvilkår for alle), iv) sunde økosystemer
(vedligeholdelse af økologisk sunde landskaber
og have for mennesker og natur), v) klimastabilitet
(løsninger til at bremse jordens temperaturstigning) og
vi) ressourcesikkerhed (bevarelse af naturressourcer
gennem effektiv og cirkulær anvendelse).

bæredygtig udvikling. Investeringsforvalterne kan også måle i
forhold til disse resultater gennem passende parametre, hvor
sådanne forefindes, f.eks. antal personer eller procentdel af
befolkningen, der lever på basale livsfornødenheder, vigtig
udvikling, levestandarder og jobskabelse samt mængde af
eller parametre for energibevarelse, kulstofreduktion og
kvalitet og bevarelse af naturressourcer.

• Intentionalitet - Investeringsforvalterne vurderer, hvordan en
virksomheds praksis agter at forbedre eller vedligeholde ESGfodaftrykket i driftsmodellen. Investeringsforvalterne foretager
en væsentlighedsbaseret ESG-vurdering ved tildeling af en
karakter. Nedenfor gives eksempler på ESG-elementer, der
kan tages i betragtning ved vurderingen af en virksomhed:

Som en grundlæggende bottom-up-forvaltning genereres
investeringsundersøgelsen overvejende internt ved udnyttelse
af den centrale rolle, som analytikere og porteføljeforvaltere
hos Franklin Templeton spiller på tværs af en bred vifte af
globale, regionale og enkeltlandsstrategier til at generere
investeringsideer til denne strategi. Investeringsforvalterne
stræber ikke kun efter at implementere bæredygtighedsteser i
deres undersøgelser, men også efter at opretholde disse under
hele sammensætningen og vedligeholdelsen af porteføljen, som
inkluderer aktivt samarbejde med virksomheder, der er investeret
i, for at overvåge og fremme ansvarlig praksis, der understøtter
miljømæssige og sociale resultater. Investeringsforvalterne
søger virksomheder, der er gode forvaltere, eller som
forbedrer sig, som flugter med aktionærernes interesse, og
investeringsforvalterens vurdering af god selskabsledelse
inkluderer regelmæssig dialog med virksomheder, overvågning
af væsentlige ESG-spørgsmål og stemmefuldmagter.

|

Miljøhensyn kan omfatte områder som ressourceeffektivitet, styring af kulstofemissioner, forebyggelse og genbrug af affald og forebyggelse og kontrol af forurening.

|

Sociale hensyn kan omfatte spørgsmål som arbejdskraftstandarder, rimelige lønninger, mangfoldighed
og kønsbalance, sundheds- og sikkerhedspraksis og
produktsikkerhed.

|

Hensyn vedrørende god selskabsledelse kan omfatte
emner såsom passende regnskabspraksis, tilpasning
af interesser, bestyrelsers effektivitet, kapitalallokering,
aktionærrettigheder og kvaliteten af oplysninger.

• Omstilling - Investeringsforvalterne vurderer potentialet for
forbedring inden for de to førnævnte søjler gennem deres
engagement som aktive ejere. Disse vil være målrettede
engagementer med specifikke mål og mål baseret på
muligheder for forbedring.
Fonden anvender også særlige ESG-udelukkelser og vil ikke
investere i virksomheder, der ifølge ’ investeringsforvalternes
analyse:
• gentagne gange og/eller alvorligt overtræder principperne
i FN's Global Compact
• fremstilling af atomvåben eller kontroversielle våben,
der er defineret som antipersonelminer, biologiske og
kemiske våben, forarmet uran og klyngeammunition, eller
virksomheder, der fremstiller komponenter, der er beregnet
til brug i sådanne våben. Virksomheder, der får mere end
5 % af deres omsætning fra sådanne våben, vil også blive
udelukket
• fremstiller tobak eller tobaksvarer eller virksomheder, der
har indtægter fra sådanne produkter, som overskrider 5 %
• får mere end 5 % af deres omsætning fra udvinding af
termisk kul eller utraditionel olie- og gasudvinding

Da der er større chance for at opfylde investeringsmålet
gennem en investeringspolitik, der er fleksibel og
tilpasningsdygtig, kan fonden søge investeringsmuligheder
inden for andre typer værdipapirer, f.eks. præferenceaktier,
“participatory notes”, værdipapirer, der kan konverteres til
ordinære aktier, amerikanske og globale depotbeviser samt
erhvervs- og statsobligationer. Desuden kan fonden investere
op til 10 % af nettoaktiverne i investeringsinstitutter og andre
institutter for kollektiv investering.
Fonden kan investere op til 20 % af de samlede nettoaktiver
i China A-aktier (via Shanghai-Hong Kong Stock Connect,
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, via porteføljer hos
kvalificerede udenlandske investorer (QFI), andre institutter
for kollektiv investering og/eller på alle de måder, som er
tilladelige for fonden i henhold til gældende love og forskrifter),
og i China B-aktier.
Fonden kan desuden anvende afledte finansielle instrumenter med henblik på afdækning og/eller effektiv porteføljeforvaltning. Disse afledte finansielle instrumenter kan blandt
andet omfatte swaps, terminskontrakter, futureskontrakter
(inklusive futureskontrakter på aktieindekser) samt optioner
(inklusive warrants).

• får mere end 5 % af deres omsætning fra spil eller
underholdning for voksne

Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.

• virksomheder, der fremstår som udelukket på Norges Bank
Investment Management (NBIM) udelukkelsesliste.

Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:

Til at måle opnåelsen af fondens mål for investering i
bæredygtighed vil fonden måle eksponeringen af porteføljen
for virksomheder, der bidrager til positive sociale og/
eller miljømæssige resultatområder på områder som
grundlæggende behov, trivsel, anstændigt arbejde, sunde
økosystemer, klimastabilitet og ressourcesikkerhed, og
den underliggende eksponering for FN's verdensmål for

• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 9
i SFDR
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• kapitaltilvækst og omdirigering af kapital til bæredygtighed
gennem investering i virksomheder, der viser, at de bidrager
positivt til bæredygtighed
• at investere på mellemlangt til langt sigt
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Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin
ESG-investeringsmetode og sine bæredygtige investeringsmål ønsker fonden at foretage en eller flere investeringer, der
bidrager til modvirkning af klimaændringer og tilpasning til
klimaændringer. Som beskrevet i fondens investeringspolitik
vurderes og måles fondens egenkapitalinvesteringer i forhold
til deres evne til at bidrage til løsninger på klimaændringerne.
Processen og vurderingen udføres af investeringsforvalteren og er baseret på analyse i forhold til EU's tekniske
screeningskriterier for bæredygtige økonomiske aktiviteter,
hvilket sikrer, at aktiviteter, der kunne komme i betragtning,
opfylder kriterierne samt ikke skader de øvrige mål i klassificeringssystemet, samtidig med at det sikres overholdelse af
sociale minimumsgarantier. Da fonden har fokus på investering i nye vækstmarkeder, vil investeringsteamet, ud over at
benytte traditionelle udbydere af ESG-data, også efter behov
konsultere selskaber, der er investeret i, for at indhente relevant ESG-relateret information direkte som en del af forpligtelsen på, at kildedata så godt som muligt skal opfylde den
tekniske screeningskriterieproces.
På datoen for dette prospekt kan fonden dog ikke opfylde
sin forpligtelse på et minimum af overensstemmelse med
taksonomiforordningen, da investeringsforvalteren ikke er i
stand til at specificere den nøjagtige andel af fondens underliggende investeringer, som tager hensyn til EU-kriterierne for
miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, herunder
mulighedsskabende eller omstillingsaktiviteter, i den i taksonomiforordningen anvendte betydning. Det forventes dog,
at en lille andel af investeringerne som minimum vil være
i miljømæssigt bæredygtige aktiviteter på linje med klassificeringssystemet (herunder investeringer i mulighedsskabende
og omstillingsaktiviteter).
Investeringsforvalteren holder hele tiden øje med denne
situation, og hvor yderligere relevante, tilstrækkeligt
pålidelige, rettidige og verificerbare data om fondens
investeringer og relevante tekniske kriterier bliver
tilgængelige, vil der blive foretaget en ny vurdering, og dette
prospekt vil blive opdateret i overensstemmelse hermed for
nøjagtigt at oplyse om, i hvilket omfang fondens investeringer
er på linje med klassificeringssystemets miljømæssigt
bæredygtige aktiviteter, herunder andelen af investeringer
udvalgt til fonden, der foretages i mulighedsskabende og
omstillingsaktiviteter.
Fonden kan, ligeledes i overensstemmelse med sin ESGinvesteringsmetodologi, eje bæredygtige investeringer, der
forventes at bidrage til andre miljømål, såsom bæredygtig
anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer og
omstilling til en cirkulær økonomi. I fremtiden forventes der at
blive fastsat tekniske screeningskriterier i taksonomiforordningen til at fastlægge de betingelser, hvorunder en økonomisk aktivitet kan anses for at bidrage væsentligt til disse mål.
Der er ikke fastsat sådanne kriterier på nuværende tidspunkt,
og selvom disse investeringer anses for “bæredygtige investeringer” i henhold til SFDR, kan de i øjeblikket ikke anses
for miljømæssigt bæredygtige investeringer som defineret i
taksonomiforordningens nuværende ramme.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Risiko på det kinesiske marked
• Koncentrationsrisiko
90
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• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Modpartsrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Aktierisiko
• Risiko ved frontier-markeder
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved ikke-regulerede markeder
• Risiko ved “participatory notes”
• Risiko ved russiske og østeuropæiske markeder
• Risiko ved værdipapirudlån
• Bæredygtighedsrisici
• Risiko ved warrants
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Templeton Asset Management Ltd.
og Franklin Templeton Investment Management Limited
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON EUROLAND FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet primært ved
hjælp af en politik om at investere i egenkapitalinstrumenter
og gældsforpligtelser fra alle udstedere i et ØMU-lande
(eurozonelande), herunder selskaber og regeringer,
hvad enten disses papirer er denomineret i EUR eller en
tilsvarende national valuta, og i aktier og gældsbeviser, der
er denomineret i EUR, uanset udsteder.
For at være kvalificeret til den franske Plan d’Epargne en
Actions (PEA) investerer fonden mindst 75 % af nettoaktiverne
i egenkapitalinstrumenter, der er udstedt af selskaber med
hovedkontor i EU.
Da der er større chancer for at opnå investeringsmålet gennem
en investeringspolitik, der er både fleksibel og tilpasningsdygtig,
kan fonden også søge investeringsmuligheder i andre typer
omsættelige værdipapirer såsom præferenceaktier og
værdipapirer, der kan konverteres til ordinære aktier, fra de
ovenfor beskrevne udstedere.
“Fonden kan også i mindre omfang investere i strukturerede
gældsbeviser, såsom aktierelaterede gældsbeviser.
franklintempleton.lu

Fonden kan desuden anvende afledte finansielle instrumenter
med henblik på afdækning og effektiv porteføljeforvaltning.
Disse afledte finansielle instrumenter kan blandt andet
omfatte futures-kontrakter (herunder futures baseret på
aktier, aktieindekser, renter og valuta), terminskontrakter samt
optioner (såsom aktieoptioner og aktieindeksoptioner, der
handles på regulerede markeder). Brug af afledte finansielle
instrumenter kan medføre negativ eksponering for en specifik
aktivklasse, resultatkurve/varighed eller valuta.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst ved at investere i undervurderede egenkapitalinstrumenter, der er udstedt af ØMU-medlemslande
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Modpartsrisiko
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Aktierisiko
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investment
Management Limited.

attraktivt udbytte på købstidspunktet og giver mulighed for at
opnå et attraktivt udbytte i fremtiden.
Da der er større chancer for at opnå investeringsmålet
gennem en investeringspolitik, der er både fleksibel og
tilpasningsdygtig, kan fonden som supplement søge at
investere i aktieindekserede værdipapirer i ovennævnte
selskaber samt i aktier, aktieindekserede og aktierelaterede
værdipapirer i selskaber, som ikke opfylder ovenstående krav.
Fonden kan ligeledes anvende afledte finansielle instrumenter
til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter kan enten
handles på regulerede markeder eller over-the-counter og kan
omfatte bl.a. terminsforretninger og “cross forwards”, futureskontrakter, inklusive indeksfutures, eller optioner på sådanne
kontrakter, aktierelaterede obligationer samt optioner.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• indtægt og kapitalvækst ved at investere i egenkapitalinstrumenter i selskaber i et europæisk land.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Modpartsrisiko

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

• Risiko ved afledte finansielle instrumenter

TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND

• Aktierisiko

Asset Class Aktiefond

• Likviditetsrisiko

Basisvaluta Euro (EUR)

• Risiko ved værdipapirudlån

Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå en
kombination af løbende indtægter og langfristet kapitalvækst.

• Risiko ved warrants

Investeringspolitik Fonden søger at opnå investeringsmålet
ved fortrinsvis at investere i egenkapitalinstrumenter og
aktierelaterede værdipapirer (herunder warrants og konvertible
værdipapirer) i alle størrelser selskaber, der er registreret eller
udfører deres væsentligste forretningsaktiviteter i europæiske
lande. Særligt søger fonden at opnå afkast ved at investere
i aktier, som efter investeringsforvalterens opfattelse giver et
franklintempleton.lu

• Risiko ved udbyttepolitik

Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investment
Management Limited.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
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TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND

TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND

Aktivklasse Aktiefond

Asset Class Aktiefond

Basisvaluta Euro (EUR)

Basisvaluta Euro (EUR)

Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.

Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.

Investeringspolitik Fonden søger at opnå investeringsmålet ved fortrinsvis at investere i egenkapitalinstrumenter
og aktierelaterede værdipapirer (herunder warrants og konvertible værdipapirer) i selskaber af enhver børsværdi. Ved
udvælgelsen af aktieinvesteringer anvender investeringsforvalteren en aktiv, bottom-up og grundlæggende undersøgelsesprocedure til at finde individuelle værdipapirer, der menes
at have de bedste risk/return-karakteristika.

Investeringspolitik Fonden søger at opnå investeringsmålet
ved fortrinsvis at investere i egenkapitalinstrumenter
og aktierelaterede værdipapirer (herunder warrants og
konvertible værdipapirer) i small cap- og mid cap-selskaber
i Europa. Ved udvælgelsen af aktieinvesteringer anvender
investeringsforvalteren en aktiv, bottom-up og grundlæggende
undersøgelsesprocedure til at finde individuelle værdipapirer,
der menes at have de bedste risk/return-karakteristika.

Fonden investerer fortrinsvis nettoaktiverne i værdipapirer
fra udstedere, der er registreret eller har deres væsentligste
forretningsaktiviteter i europæiske lande.

Fonden investerer fortrinsvis nettoaktiverne i værdipapirer fra
udstedere, der er registreret eller har deres væsentligste forretningsaktiviteter i europæiske lande, og som har en børsværdi
på mere end EUR 100 mio. og mindre end EUR 8 mia. eller
tilsvarende i de lokale valutaer på købstidspunktet.

Da der er større chancer for at opfylde investeringsmålet
gennem en investeringspolitik, der er både fleksibel og tilpasningsdygtig, kan fonden desuden søge investeringsmuligheder i andre typer omsættelige værdipapirer, som ikke opfylder
ovenstående krav.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst ved at investere i egenkapitalinstrumenter i
selskaber i et europæisk land.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Modpartsrisiko
• Aktierisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved warrants
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.

Da der er større chancer for at opfylde investeringsmålet
gennem en investeringspolitik, der er både fleksibel og tilpasningsdygtig, kan fonden desuden søge investeringsmuligheder i andre typer omsættelige værdipapirer, som ikke opfylder
ovenstående krav.
Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst ved at investere i egenkapitalinstrumenter
i small cap- eller mid cap-virksomheder i et europæisk land.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Valutakursrisiko
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Modpartsrisiko
• Aktierisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved warrants

Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investment
Management Limited

Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investment
Management Limited
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
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TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens primære investeringsmål er at
opnå langsigtet kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden investerer fortrinsvis i omsættelige egenkapitalinstrumenter i virksomheder, der (i) er registreret i frontier-markedslande eller (ii) har deres væsentligste
forretningsaktiviteter i frontier-markedslande på tværs af alle
børsværdier. Frontier-markedslande er små, mindre udviklede og mindre tilgængelige nye vækstmarkedslande, men
med “investerbare” aktiemarkeder, og omfatter de lande, der
er defineret som frontier-markeder af International Finance
Corporation samt indgår i de frontier-markedsorienterede
indekser (herunder, men ikke begrænset til: MSCI Frontier
Emerging Markets Select Countries Capped Index, Merrill
Lynch Frontier Index, S&P Frontier Broad Market Index), for
eksempel Bahrain, Bulgarien, Egypten, Kasakhstan, Nigeria,
Pakistan, Qatar, Vietnam osv.
Da der er større chance for at opnå investeringsmålet med
en investeringspolitik, der både er fleksibel og kan tilpasses,
kan fonden ligeledes investere i aktiebaserede obligationer
(“participatory notes”) og andre typer omsættelige værdipapirer, herunder aktier, aktierelaterede og fastforrentede
værdipapirer fra globale udstedere samt i afledte finansielle
instrumenter med henblik på afdækning og effektiv porteføljeforvaltning. Disse afledte finansielle instrumenter kan omfatte
bl.a. termins- og futureskontrakter eller optioner på sådanne
kontrakter, aktieindekserede gældsbeviser, der enten handles på de regulerede markeder eller over-the-counter.
Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst ved fortrinsvis at investere i egenkapitalinstrumenter i virksomheder, der er beliggende i lande, der er
defineret som frontier-markeder.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Koncentrationsrisiko
• Valutakursrisiko
• Risiko ved frontier-markeder
• Likviditetsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Modpartsrisiko
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Aktierisiko
• Risiko ved “participatory notes”

Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited
Investeringsforvalteren har som led i sit arbejde uddelegeret hele eller dele af det daglige ansvar for investeringsforvaltningen og de daglige investeringsrådgivningsydelser,
hvad angår alle eller nogle af fondens aktiver, til Franklin
Templeton Investments (ME) Limited, der fungerer som
underinvesteringsforvalter.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND
Aktivklasse Balanceret fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå
kapitalvækst og løbende indtægter under iagttagelse af
forsigtig investeringsforvaltning.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved
fortrinsvis at investere i egenkapitalinstrumenter og
statsobligationer, der er udstedt hvor som helst i verden,
herunder på nye vækstmarkeder.
Investeringsforvalteren forventer, at hovedparten af fondens
portefølje normalt investeres i egenkapitalinstrumenter
og relaterede værdipapirer, herunder gældsbeviser og
præferenceaktier, der kan konverteres til eller ombyttes med
egenkapitalinstrumenter, der er udvalgt primært på grundlag
af deres potentiale for kapitalvækst. Fonden søger indtjening
ved at investere i fastforrentede eller variabelt forrentede
gældsbeviser (inklusive op til 5 % af fondens nettoaktiver i noninvestment grade-værdipapirer) og gældsforpligtelser, der er
udstedt af regeringer og regeringsinstitutioner eller selskaber
i hele verden. Fonden kan ligeledes erhverve gældsforpligtelser,
der er udstedt af overstatslige enheder, der er oprettet
og understøttet af flere nationale regeringer, såsom Den
Internationale Bank for Genopbygning og Økonomisk Udvikling
eller Den Europæiske Investeringsbank. Desuden kan fonden
investere mindre end 30 % af nettoaktiverne i Fastlandskina
via Bond Connect eller direkte (også benævnt CIBM direct).
Fonden kan købe egenkapitalinstrumenter, fastforrentede
værdipapirer og gældsforpligtelser. Uanset det foregående
investerer investeringsforvalteren på intet tidspunkt mere end
40 % af fondens nettoaktiver i fastforrentede værdipapirer.
Desuden kan fonden anvende afledte finansielle instrumenter
med henblik på afdækning og effektiv porteføljeforvaltning.
Disse afledte finansielle instrumenter kan handles enten på
(i) regulerede markeder, såsom futureskontrakter (herunder
kontrakter på statspapirer) samt optioner, eller (ii) over-thecounter i form af terminskontrakter og swaps relateret til
valuta, vekselkurs og rente.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.

• Risiko ved værdipapirudlån
franklintempleton.lu
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Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.

flere nationale regeringer, såsom Den Internationale Bank for
Genopbygning og Økonomisk Udvikling eller Den Europæiske
Investeringsbank. Desuden kan fonden investere op til 30 %
af nettoaktiverne i Fastlandskina via Bond Connect eller
direkte (også benævnt CIBM direct).

Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:

Fonden anvender sin egen metode til ESG-vurdering (kriterier
for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) til at vurdere
de lande, der udsteder statsobligationer, som fonden investerer
i eller potentiel kunne investere i. Investeringsforvalterens
metode registrerer ikke kun et lands aktuelle ESG-karakter
baseret på en række underkategorier, men nok så vigtigt,
enhver forventet forbedring eller forringelse af landets ESGpraksis. Investeringsforvalteren mener, at denne tostrengede
test bedst repræsenterer et lands investeringsværdighed og
også fremmer ESG ved at investere i lande, der forventes at
forbedre sig fra et ESG-perspektiv.

• kapitalvækst og et indtægtsniveau gennem adgang
til en portefølje af både egenkapitalinstrumenter og
fastforrentede værdipapirer i en enkelt fond.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Modpartsrisiko
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Templeton Investment Counsel,
LLC and Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND
Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå størst
muligt investeringsafkast under iagttagelse af en forsigtig
investeringsforvaltningspolitik, sammensat af en kombination
af renteindtægter, kapitalvækst og valutakursgevinster.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved
fortrinsvis at investere i en portefølje af fastforrentede eller
variabelt forrentede gældsbeviser (herunder non-investment
grade-værdipapirer) og -gældsforpligtelser, der er udstedt af
regeringer og regeringsinstitutioner i hele verden. Fonden kan
ligeledes og i overensstemmelse med investeringsrestriktionerne investere i gældsbeviser (herunder non-investment
grade-værdipapirer), der er udstedt af selskaber. Fonden
kan ligeledes erhverve gældsforpligtelser, der er udstedt
af overstatslige enheder, der er oprettet og understøttet af
94
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ESG-metoden anvendes på mindst 100 % af de udstedere,
der indgår i fondens portefølje, og den er uomgængelig
ved porteføljens sammensætning. Investeringsforvalteren
vurderer som første trin i metoden lande, der udsteder
statsgæld, som kunne være potentielle investeringer for
fonden (“fondens investeringsunivers”). Hvert land i fondens
investeringsunivers er bedømmes på en skala fra 0-100
(100 er det højeste) i forskellige ESG-underkategorier, som
investeringsforvalteren mener vil have væsentlig indflydelse
på makroøkonomiske forhold.
Inden for ESG-underkategorier løfter metoden de
grundlæggende placeringer på grundlag af et sæt anerkendte
globale indeksudbydere. Investeringsforvalterens team
vil derefter lægge sine interne undersøgelser som en
fremadskuende skabelon på disse grundlæggende aktuelle
karakterer til at vurdere, om investeringsforvalteren forventer,
at lande bliver bedre eller ringere i hver af underkategorierne.
Karakterer forudsagt i forventning om, hvordan forholdene
vil ændre sig på mellemlangt, fremhæves som en del af
undersøgelsen. Der foretrækkes lande med højere ESGvurderinger, eller hvor ESG-vurderingerne menes at forblive
de samme eller forbedres. Den vejede gennemsnitlige
ESG-grundkarakter for udstederne i fondens portefølje er
højere end det gennemsnitlige ESG-grundkarakter for dets
investeringsunivers.
Investment Manager overvåger lande, der 1) ligger under ESGminimumsgrænsen (de laveste 20 % af ESG-vurderede lande)
og ii) præsenterer meningsfulde forventede nedadgående
karakterer med henblik på at evaluere den potentielle frasalg
af statsobligationer udstedt af lande, der ingen forbedring viser
over tid. Hvis det ikke er muligt at afhænde en eksisterende
position på grund af juridiske eller regulatoriske begrænsninger
eller usædvanlige markedsforhold, skal investeringsteamet
sigte mod at reducere positionen, så snart det er praktisk muligt
eller juridisk tilladt, alt efter tilfældet. Lande, der er underlagt
internationale økonomiske sanktioner, herunder sanktioner,
der er pålagt af De Forenede Nationer, Den Europæiske Union
eller De Forenede Staters Kontor for Kontrol med Udenlandske
Aktiver, er udelukket fra investeringsuniverset.
Landene i fondens investeringsunivers, ESG-underkategorierne,
vægtningerne af miljø, sociale forhold og god selskabsledelse og
de globale referenceindekser, der bruges til karaktergivningen,
gennemgås mindst to gange årligt og kan ændre sig over tid.
franklintempleton.lu

Fonden kan ligeledes anvende afledte finansielle instrumenter
til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og
investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter kan
enten handles på regulerede markeder eller over-the-counter
og kan omfatte bl.a. swaps (såsom credit default swaps eller
fastforrentede total return swaps), terminskontrakter og “cross
forwards”, futureskontrakter (herunder kontrakter på statspapirer)
samt optioner. ESG-metoden anvendes på den nominelle værdi
af derivater, der bruges til at opnå lange positioner i renter,
valutaer eller krediteksponeringer. Brug af afledte finansielle
instrumenter kan medføre negativ eksponering for en specifik
resultatkurve/varighed, valuta eller kredit. Fonden kan ligeledes
investere i værdipapirer eller strukturerede produkter (f.eks.
kreditindekserede værdipapirer), hvis sikkerhed hænger
sammen med eller afledes af andre værdipapirer, eller er knyttet
til aktiver eller valutaer uanset land. Fonden kan besidde op til
10 % af nettoaktiverne i misligholdte værdipapirer. Fonden kan
købe fastforrentede værdipapirer og gældsforpligtelser, der er
denomineret i alle valutaer, herunder konvertible obligationer,
og kan besidde egenkapitalinstrumenter i det omfang, at
sådanne værdipapirer stammer fra konvertering eller ombytning
af en præferenceaktie eller gældsforpligtelse. Desuden
kan fonden kun investere op til 10 % af sine nettoaktiver i
investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv investering
med henblik på styring af likvider. ESG-metoden anvendes ikke
på investeringsinstitutter/andre institutter for kollektiv investering,
der anvendes til styring af likvider. Den del af porteføljen, der
ikke er denomineret i EUR, kan afdækkes i forhold til EUR.
Under normale markedsforhold er fondens sigte at fastholde en
nettoeksponering på mindst 85 % mod EUR

til EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske
aktiviteter. De investeringer, der ligger til grund for fonden, som
ikke er på linje med klassificeringssystemets miljømæssigt
bæredygtige aktiviteter, tager ikke højde for EU-kriterierne
for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i
taksonomiforordningen.

Fondens navn afspejler, at basisvalutaen er EUR, og er ikke
nødvendigvis udtryk for, at en bestemt andel af fondens
investerede nettoaktiver er denomineret i EUR.

• Bæredygtighedsrisici

Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål
kan fonden være attraktiv for investorer, som ønsker:

Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 8
i SFDR

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND

• at opnå størst muligt samlet investeringsafkast bestående
af en kombination af renteindtægter, kapitalvækst og
valutagevinster

Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)

• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin ESGmetode fremmer fonden karakteristika inden for miljø, sociale
forhold og god selskabsledelse. Selvom fonden ikke forpligter sig
til at foretage investeringer i miljømæssigt bæredygtige aktiviteter,
der er på linje med klassificeringssystemet og bidrager til at
modvirke klimaændringer og klimatilpasningsmål, kan det ikke
udelukkes, at fondens underliggende investeringer derudover
kan omfatte investeringer, som har til formål at indvirke positivt på
miljøet gennem deres fokus på modvirkning af klimaændringer
og tilpasning til klimaændringer, og som måske er, men ikke
nødvendigvis, er på linje med klassificeringssystemet. Investorer
bør være opmærksomme på, at taksonomiforordningens princip
om “ikke at gøre nogen væsentlig skade” kun gælder for de
investeringer, der ligger til grund for fonden, og som tager hensyn
franklintempleton.lu

Aktivklasse Fastforrentet fond
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå størst
muligt investeringsafkast under iagttagelse af en forsigtig
investeringsforvaltningspolitik, sammensat af en kombination
af renteindtægter, kapitalvækst og valutakursgevinster.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved
fortrinsvis at investere i en portefølje af fastforrentede
eller variabelt forrentede gældsbeviser (herunder noninvestment grade-værdipapirer) og -gældsforpligtelser,
der er udstedt af regeringer og regeringsinstitutioner i hele
verden. Fonden kan ligeledes og i overensstemmelse med
investeringsrestriktionerne investere i gældsbeviser (herunder
non-investment grade-værdipapirer), der er udstedt af
selskaber. Fonden kan ligeledes erhverve gældsforpligtelser,
der er udstedt af overstatslige enheder, der er oprettet
og understøttet af flere nationale regeringer, såsom Den
Internationale Bank for Genopbygning og Økonomisk Udvikling
eller Den Europæiske Investeringsbank. Desuden kan fonden
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investere mindre end 30 % af nettoaktiverne i Fastlandskina
via Bond Connect eller direkte (også benævnt CIBM direct).
Fonden anvender sin egen metode til ESG-vurdering (kriterier
for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) til at vurdere
de lande, der udsteder statsobligationer, som fonden investerer
i eller potentiel kunne investere i. Investeringsforvalterens
metode registrerer ikke kun et lands aktuelle ESG-karakter
baseret på en række underkategorier, men nok så vigtigt,
enhver forventet forbedring eller forringelse af landets ESGpraksis. Investeringsforvalteren mener, at denne tostrengede
test bedst repræsenterer et lands investeringsværdighed og
også fremmer ESG ved at investere i lande, der forventes at
forbedre sig fra et ESG-perspektiv.
ESG-metoden anvendes på mindst 100 % af de udstedere,
der indgår i fondens portefølje, og den er uomgængelig
ved porteføljens sammensætning. Investeringsforvalteren
vurderer som første trin i metoden lande, der udsteder
statsgæld, som kunne være potentielle investeringer for
fonden (“fondens investeringsunivers”). Hvert land i fondens
investeringsunivers er bedømmes på en skala fra 0-100
(100 er det højeste) i forskellige ESG-underkategorier, som
investeringsforvalteren mener vil have væsentlig indflydelse
på makroøkonomiske forhold.
Inden for ESG-underkategorier løfter metoden de
grundlæggende placeringer på grundlag af et sæt anerkendte
globale indeksudbydere. Investeringsforvalterens team
vil derefter lægge sine interne undersøgelser som en
fremadskuende skabelon på disse grundlæggende aktuelle
karakterer til at vurdere, om investeringsforvalteren forventer,
at lande bliver bedre eller ringere i hver af underkategorierne.
Karakterer forudsagt i forventning om, hvordan forholdene
vil ændre sig på mellemlangt, fremhæves som en del af
undersøgelsen. Der foretrækkes lande med højere ESGvurderinger, eller hvor ESG-vurderingerne menes at forblive
de samme eller forbedres. Den vejede gennemsnitlige
ESG-grundkarakter for udstederne i fondens portefølje er
højere end det gennemsnitlige ESG-grundkarakter for dets
investeringsunivers.
Investment Manager overvåger lande, der i) ligger under
ESG-minimumsgrænsen (de laveste 20 % af ESGvurderede lande) og ii) præsenterer meningsfulde forventede
nedadgående karakterer med henblik på at evaluere den
potentielle frasalg af statsobligationer udstedt af lande,
der ingen forbedring viser over tid. Hvis det ikke er muligt
at afhænde en eksisterende position på grund af juridiske
eller regulatoriske begrænsninger eller usædvanlige
markedsforhold, skal investeringsteamet sigte mod at
reducere positionen, så snart det er praktisk muligt eller
juridisk tilladt, alt efter tilfældet. Lande, der er underlagt
internationale økonomiske sanktioner, herunder sanktioner,
der er pålagt af De Forenede Nationer, Den Europæiske
Union eller De Forenede Staters Kontor for Kontrol med
Udenlandske Aktiver, er udelukket fra investeringsuniverset.
L a n d e n e i fo n d ens invest eringsunivers, ESGunderkategorierne, vægtningerne af miljø, sociale forhold og
god selskabsledelse og de globale referenceindekser, der
bruges til karaktergivningen, gennemgås mindst to gange
årligt og kan ændre sig over tid.
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Fonden kan ligeledes anvende afledte finansielle instrumenter
til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og
investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter
kan enten handles på regulerede markeder eller over-thecounter og kan omfatte bl.a. swaps (såsom renteswaps,
credit default swaps eller fastforrentede total return
swaps), terminskontrakter og “cross currency forwards”,
futureskontrakter (herunder kontrakter på statspapirer) samt
optioner. ESG-metoden anvendes på den nominelle værdi
af derivater, der bruges til at opnå lange positioner i renter,
valutaer eller krediteksponeringer. Brug af afledte finansielle
instrumenter kan medføre negativ eksponering for en specifik
resultatkurve/varighed, valuta eller kredit. Fonden kan
ligeledes investere i værdipapirer eller strukturerede produkter
(f.eks. kreditindekserede værdipapirer og værdipapirer med
sikkerhed i fast ejendom og aktiver), hvis sikkerhed hænger
sammen med eller afledes af andre værdipapirer, eller er knyttet
til aktiver eller valutaer uanset land. Fonden kan besidde op
til 10 % af nettoaktiverne i misligholdte værdipapirer. Fonden
kan købe fastforrentede værdipapirer og gældsforpligtelser,
der er denomineret i alle valutaer, herunder konvertible
obligationer, og kan besidde egenkapitalinstrumenter i det
omfang, at sådanne værdipapirer stammer fra konvertering
eller ombytning af en præferenceaktie eller gældsforpligtelse.
Desuden kan fonden kun investere op til 10 % af nettoaktiverne
i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv
investering med henblik på styring af likvider. ESG-metoden
anvendes ikke på investeringsinstitutter/andre institutter for
kollektiv investering, der anvendes til styring af likvider.
Fonden kan investere op til 25 % af nettoaktiverne i gældsbeviser, der er udstedt eller garanteres af en enkelt statslig
udsteder (herunder en statslig, offentlig eller lokal myndighed), hvor papirerne har en kreditvurdering, der er under
investment grade på købstidspunktet.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering for total return swaps Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return swaps
(uafdækkede), beløber sig til 3 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 5 %.
Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål
kan fonden være attraktiv for investorer, som ønsker:
• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 8
i SFDR
• at opnå størst muligt samlet investeringsafkast bestående
af en kombination af renteindtægter, kapitalvækst og
valutagevinster
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin
ESG-metodologi fremmer fonden karakteristika inden for
miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Selvom fonden
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ikke forpligter sig til at foretage investeringer i miljømæssigt
bæredygtige aktiviteter, der er på linje med klassificeringssystemet og bidrager til at modvirke klimaændringer og klimatilpasningsmål, kan det ikke udelukkes, at fondens underliggende investeringer derudover kan omfatte investeringer,
som har til formål at indvirke positivt på miljøet gennem
deres fokus på modvirkning af klimaændringer og tilpasning
til klimaændringer, og som måske er, men ikke nødvendigvis, er på linje med klassificeringssystemet. Investorer bør
være opmærksomme på, at taksonomiforordningens princip
om “ikke at gøre nogen væsentlig skade” kun gælder for de
investeringer, der ligger til grund for fonden, og som tager
hensyn til EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De investeringer, der ligger til grund for
fonden, som ikke er på linje med klassificeringssystemets
miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske
aktiviteter i taksonomiforordningen.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Bæredygtighedsrisici
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Benchmarket for relativ VaR er et sammensat benchmark,
der består af J.P. Morgan Government Bond Index Broad
(JGBI Broad) (50 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond
Index Global (EMBIG) (25 %) og J.P. Morgan Government
Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (25 %).
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være 200 %.
Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan være
højere. Den anvendte metode til beregning af gearing er
summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske
eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
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Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Euro (EUR)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at bidrage til
afbødning af og tilpasning til klimaændringer som omhandlet
i Parisaftalen, samtidig med at der søges kapitalvækst.
Foreslået indeks/alternative målemetoder Fondens
foreslåede indeks til måling af målet for bæredygtige
investeringer er MSCI ACWI Climate Change Index,
der søger kulstofintensitet på mindst 30 % under
det brede markedsindeks og inkorporerer en år for
år-selvdekarbonisering på mindst 7 % i gennemsnit, der er
den fremskrivning, der kræves for at begrænse den globale
opvarmning til højst 1,5 grad, ifølge Det Mellemstatslige
Panel om Klimaændringer. Indekset anvender udelukkelser
og justerede vægtninger på det brede markedsindeks, MSCI
All Country World Index, for at overholde kravene i EU's
benchmark for klimaomstilling. For at nå de langsigtede mål
for global opvarmning i Parisaftalen søger fonden primært
dekarbonisering gennem investeringer i løsninger til reduktion
af drivhusgasemissioner, og sekundært gennem investeringer
i virksomheder, der har forpligtet til på at tilpasse deres egen
selvdekarboniseringsfremskrivning til scenariet med 1,5 grad.
Investeringspolitik Fonden søger at nå sit mål ved primært
at investere i egenkapitalinstrumenter i globale virksomheder,
der tilbyder løsninger til afbødning af og tilpasning til klimaændringerne, eller som er i gang med at gøre deres forretningsmodeller mere modstandsdygtige over for langsigtede
risici i form af klimaændringer og udtømning af ressourcerne.
Sådanne virksomheder er efter vores mening bedre forberedt
økonomisk og konkurrencedygtigt på omstilling til en lavemissionsøkonomi og en økonomi med ressourcebegrænsninger.
Investeringsforvalteren anvender dybdegående analyser
til at udvælge egenkapitalinstrumenter, som den mener er
undervurderet, baseret på faktorer som deres forventede
langsigtede indtjening og værdien af forretningsaktiverne.
Fonden sigter mod at nå sit mål for afbødning af og tilpasning til
klimaændringer ved at investere i virksomheder, der reducerer
emissioner, forbedrer ressourceeffektivitet og begrænser de
fysiske konsekvenser af klimaændringer, så den kan flugte
porteføljens CO2-fodaftryk med den vigtige Parisaftale, der
blev vedtaget i december 2015. Virksomheder, der kan drage
økonomisk og konkurrencedygtig fordel af omstillingen til
en global lavemissionsøkonomi, kan grupperes i tre brede
kategorier:
− Udbydere af løsninger: (> 50 % af fondens nettoaktiver)
virksomheder, der får mere end 50 % af indtægterne
(eller en alternativ parameter såsom aktiver) fra produkter
og tjenester, der direkte eller indirekte reducerer
globale emissioner, forbedrer ressourceeffektiviteten
og/eller beskytter mod de fysiske konsekvenser af
klimaændringerne. Løsningsaktiviteterne er generelt
forbundet med et af følgende temaer: Vedvarende
energi, Energieffektivitet, Vand- og affaldshåndtering,
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Bæredygtig transport og Bæredygtigt skovbrug og
landbrug. Faktorer, der fremmer det sikre valg, omfatter
investeringsforvalterens procent af indtægter og overskud,
der kan ventes fra løsninger, en virksomheds nettoeffekt
på udledning af drivhusgasser og ressourceforbrug samt
dens styring af de muligheder, der opstår som følge af
omstillingen til lavemission.
− Virksomheder under omstilling: (< 50 % af fondens
nettoaktiver) Virksomheder med moderat til høje
emissioner eller stor ressourceintensitet, som gør en
brancheførende indsats for at reducere dem. Sådanne
virksomheder vil have en forventet kulstofintensitet under
gennemsnittet som et resultat af historiske reduktioner
af drivhusgasemissioner og kvantitative reduktionsmål,
eller de vil have forventede løsninger over gennemsnittet.
Faktorer, der har betydning for udvælgelsen af
værdipapirer, inkluderer investeringsforvalterens
syn på en virksomheds evne til at opnå kulstof- og
ressourceintensitet, der er tilpasset de langsigtede mål for
global opvarmning i Parisaftalen, kvaliteten af oplysninger
om drivhusgasemissioner, eksponering for løsninger til
klimaafbødning og -tilpasning og virksomhedens styring
af de risici og muligheder, der følger af omstillingen til
lavemission.
− Modstandsdygtige virksomheder: (< 50 % af fondens
nettoaktiver) Virksomheder med relativt lav kulstof- og
ressourceintensitet. Sådanne virksomheder vil have
kulstof- eller ressourceintensitet i den øverste halvdel
af det brede globale investeringsunivers. Faktorer, der
har betydning for udvælgelsen af værdipapirer, er de
samme som for virksomheder under omstilling.
Til at måle opnåelsen af fondens mål for bæredygtig investering
måler fonden eksponering for udbydere af løsninger til
klimaafbødning og -tilpasning, den del af porteføljen med
en stigning i indtægter fra løsninger, og som rapporterer
om kulstof, der er undgået, produktion af vedvarende
energi, procentdelen af virksomheder med kvantitative
mål for reduktion af drivhusgasemissioner og det vægtede
gennemsnitlige reduktionsmål, porteføljefremskrivning
af CO2-fodaftryk, eksponering for fossile brændstoffer,
eksponering for virksomheder med produkter og drift med
højt kulstofemission og den del af porteføljen, der viser et
forbedret CO2-fodaftryk.
Fonden søger at investere i virksomheder, der er gode
forvaltere af deres indvirkning på social og miljømæssig
udvikling. Miljø-, social- og selskabsledelsesspørgsmål
(ESG) behandles sammen med traditionelle finansielle
foranstaltninger til at finde ansvarlige og effektive forvaltere
af kapital og give et mere omfattende billede af en
investerings langsigtede værdi, risiko og bæredygtige afkast.
Rammen for den interne ESG-vurdering, der anvendes på
alle virksomheder, understøttes af flere eksterne ESGundersøgelses- og dataudbydere, herunder Carbon Disclosure
Project (CDP), MSCI og Sustainalytics. Evaluerede ESGspørgsmål vil omfatte elementer såsom 1) Miljø - Hvordan en
virksomhed styrer sin indvirkning på miljøet (energiforbrug,
klimaændringer, affald, forurening, bevarelse af
naturressourcer), 2) Sociale forhold - Hvordan en virksomhed
styrer relationer med sine medarbejdere, leverandører, kunder
og de samfund, hvor den opererer (menneskerettigheder,
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arbejdstagerstandarder, medarbejderinddragelse,
samfundsrelationer, databeskyttelse og privatliv, køn og
mangfoldighed) og 3) God selskabsledelse - Hvordan en
virksomheds tilsyn er struktureret for at sikre ansvarlig og
effektiv ledelse (virksomhedens ledelse, grad af uafhængige
bestyrelsesmedlemmer, løn til direktionen, uafhængige
auditter og interne kontroller, aktionærrettigheder).
Investeringsforvalterens ESG-tilgang omfatter også
regelmæssig dialog med virksomhederne, overvågning af
væsentlige ESG-spørgsmål og vælgerfuldmagter.
Fonden vil ikke investere i producenter af fossilt brændstof,
producenter af kontroversielle våben (dvs. antipersonelminer,
atomvåben, biologiske våben og kemiske våben og klyngeammunition) og i virksomheder, der genererer 5 % eller
mere af deres indtægter fra tobak konventionelle våben eller
produktion af nuklear energi. Fonden vil ikke investere i virksomheder, der, i henhold til investeringsforvalterens analyse,
overtræder principperne i FN's Global Compact, internationale normer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøstandarder og antikorruptionslovgivning.
Da der er større chancer for at opnå investeringsmålet gennem
en investeringspolitik, der er både fleksibel og tilpasningsdygtig,
kan fonden også søge investeringsmuligheder i andre
typer værdipapirer såsom præferenceaktier, værdipapirer,
der kan konverteres til ordinære aktier, og fastforrentede
værdipapirer. Fonden kan desuden investere i aftaleindskud,
tilbagekøbsaftaler, likvider og pengemarkedsinstrumenter.
Desuden kan fonden investere op til 10 % af nettoaktiverne
i andele i institutter for kollektiv investering, såsom
investeringsinstitutter, børshandlede fonde (“ETF”) samt
i andre investeringsinstitutter for kollektiv investering.
Fonden kan desuden anvende afledte finansielle instrumenter
med henblik på afdækning og effektiv porteføljeforvaltning.
Disse afledte finansielle instrumenter kan blandt andet omfatte
swaps, valutaterminskontrakter, futureskontrakter (inklusive
futures baseret på aktier, aktieindekser, rente og valuta), aktieog aktieindeksoptioner, aktieindekserede gældsbeviser samt
optioner (inklusive dækkede call-optioner og warrants)
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• at investere i en fond i overensstemmelse med artikel 9
i SFDR
• investeringer i værdipapirer fra globale virksomheder,
der leverer løsninger til afbødning af og/eller tilpasning til
risikoen for klimaændringer, samtidigt med kapitalvækst
• investere på mellemlangt til langt sigt.
Taksonomiforordningen I overensstemmelse med sin
ESG-investeringsmetodologi ønsker fonden at foretage
en eller flere investeringer, der bidrager til modvirkning
af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer.
Som beskrevet i fondens investeringspolitik vurderes og måles
fondens egenkapitalinstrumenter i forhold til deres evne til at
bidrage til løsninger på klimaændringerne. Denne vurdering
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udføres af investeringsforvalteren ved hjælp af offentliggjorte
oplysninger fra virksomheder med henblik på at vurdere
hver virksomhed for potentielle aktiviteter, der kunne komme
i betragtning, sætte tal på indtægterne fra disse aktiviteter
og anvende de tekniske vurderingstrin “væsentligt bidrag”,
“ikke gøre væsentlig skade” og “sociale minimumsgarantier”.
Til at dække huller i de offentliggjorte oplysninger supplerer
investeringsforvalteren denne vurdering med følgende:

Andre risici, der kan være relevante for fonden:

• Vurderer kriterierne for “ikke at gøre væsentlig skade” med
tilgængelige data fra udvalgte udbydere af ESG-data.

• Risiko ved nye vækstmarkeder

• Udnytter analyser fra udvalgte udbydere af ESG-data til
at vurdere efterlevelse af Global Compact-initiativet og
efterlevelse af menneske- og arbejdstagerrettighederne
omfattet af de sociale minimumsgarantier.
• Hvis der ikke findes data fra leverandørerne af ESG-data, er
investeringsforvalteren forpligtet på at gøre sit bedste for at
konsultere virksomhederne og dække manglen på nødvendige
oplysninger, der kræves for at vurdere overensstemmelse.
På datoen for dette prospekt kan fonden dog ikke opfylde
sin forpligtelse på et minimum af overensstemmelse
med taksonomiforordningen, da investeringsforvalteren
ikke er i stand til at specificere den nøjagtige andel
af fondens underliggende investeringer, som tager
hensyn til EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige
økonomiske aktiviteter, herunder mulighedsskabende eller
omstillingsaktiviteter, i den i taksonomiforordningen anvendte
betydning. Det forventes dog, at en lille andel af investeringerne
som minimum vil være i miljømæssigt bæredygtige aktiviteter
på linje med klassificeringssystemet (herunder investeringer
i mulighedsskabende og omstillingsaktiviteter).
Investeringsforvalteren holder hele tiden øje med denne
situation, og hvor yderligere relevante, tilstrækkeligt pålidelige,
rettidige og verificerbare data om fondens investeringer
og relevante tekniske kriterier bliver tilgængelige, vil der
blive foretaget en ny vurdering, og dette prospekt vil blive
opdateret i overensstemmelse hermed for nøjagtigt at oplyse
om, i hvilket omfang fondens investeringer er på linje med
klassificeringssystemets miljømæssigt bæredygtige aktiviteter,
herunder andelen af investeringer udvalgt til fonden, der
foretages i mulighedsskabende og omstillingsaktiviteter.
Fonden kan, ligeledes i overensstemmelse med sin ESGinvesteringsmetodologi, eje bæredygtige investeringer, der
forventes at bidrage til andre miljømål, såsom bæredygtig
anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer og
omstilling til en cirkulær økonomi. I fremtiden forventes der
at blive fastsat tekniske screeningskriterier i taksonomiforordningen til at fastlægge de betingelser, hvorunder en økonomisk aktivitet kan anses for at bidrage væsentligt til disse
mål. Der er fastsat sådanne kriterier på nuværende tidspunkt,
og selvom disse investeringer anses for “bæredygtige investeringer” i henhold til SFDR, kan de i øjeblikket ikke anses
for miljømæssigt bæredygtige investeringer som defineret
i taksonomiforordningens nuværende ramme.
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
• Bæredygtighedsrisici
franklintempleton.lu

• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Modpartsrisiko
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Aktierisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Franklin Templeton Investment
Management Limited.
Investeringsforvalteren har som led i sit arbejde uddelegeret
hele eller dele af det daglige ansvar for investeringsforvaltningen
og de daglige investeringsrådgivningsydelser, hvad angår
alle eller nogle af fondens aktiver, til Franklin Templeton
Investments Corp. og Templeton Global Advisors Limited, der
fungerer som underinvesteringsforvalter.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå en
kombination af løbende indtægter og langfristet kapitalvækst.
Investeringspolitik Under normale markedsforhold
investerer fonden i en diversificeret portefølje af egenkapitalinstrumenter i hele verden. Fonden søger at opnå
afkast ved at investere i aktier, som efter investeringsforvalterens opfattelse giver et fordelagtigt direkte afkast.
Investeringsforvalteren søger at opnå kapitalvækst ved at
søge efter undervurderede eller mindre populære værdipapirer, der giver løbende indtægter eller muligheder for fremtidig
kapitalvækst. Kapitalvækst søges endvidere opnået ved at
investere i egenkapitalinstrumenter i selskaber inden for en
række forskellige brancher overalt i verden, herunder på nye
vækstmarkeder.
Da der er større chancer for at opnå investeringsmålet gennem
en investeringspolitik, der er både fleksibel og tilpasningsdygtig,
kan fonden også søge investeringsmuligheder i andre
typer omsættelige værdipapirer såsom gældsbeviser og
fastforrentede værdipapirer.
”Fonden kan ydermere anvende afledte finansielle instrumenter
til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og
investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter kan
enten handles på regulerede markeder eller over-the-counter
og kan omfatte bl.a. swaps (såsom credit default swaps eller
total return swaps på aktieindekser), terminskontrakter og
krydsterminskontrakter, futureskontrakter (herunder futures
baseret på aktier, aktieindekser, rente, valuta og statspapirer)
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samt optioner (herunder dækkede call-optioner). Fonden kan
ligeledes investere i “participatory notes”, aktieindekserede
obligationer, hvis sikkerhed hænger sammen med eller
afleder deres værdi af andre værdipapirer, eller er knyttet til
aktiver eller valutaer uanset land.

TEMPLETON GLOBAL FUND

Investeringsforvalteren kan indtage en midlertidig defensiv
kontantposition, når denne skønner, at værdipapirhandelsmarkederne eller økonomien oplever en for kraftig volatilitet,
længerevarende, generel nedgang, eller der foreligger andre
ugunstige omstændigheder i de lande, hvor fonden investerer.

Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved hjælp
af en politik om at investere i egenkapitalinstrumenter i virksomheder i hele verden, herunder i nye vækstmarkedslande.
Fonden investerer fortrinsvis i ordinære aktier.

Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst og løbende indtægter fra deres aktieinvesteringer
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Modpartsrisiko
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Aktierisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved “participatory notes”
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser

Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.

Da der er større chancer for at opnå investeringsmålet gennem en investeringspolitik, der er både fleksibel og tilpasningsdygtig, kan fonden også søge investeringsmuligheder
i andre typer værdipapirer såsom præferenceaktier, værdipapirer, der kan konverteres til ordinære aktier, og fastforrentede værdipapirer, der er udstedt i USD og andre valutaer.
“Fonden kan ydermere anvende afledte finansielle
instrumenter til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning
og investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter
kan blandt andet omfatte futures-kontrakter (herunder
futures baseret på aktier, aktieindekser, renter og valuta),
terminskontrakter samt optioner. Brug af afledte finansielle
instrumenter kan medføre negativ eksponering for en specifik
aktivklasse, resultatkurve/varighed eller valuta.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst ved at investere i undervurderede værdipapirer
i en veldiversificeret, global aktiefond.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer

• Risiko ved swap-aftaler

• Modpartsrisiko

Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.

• Aktierisiko

Investeringsforvalter(e) Templeton Investment Counsel,
LLC

• Risiko ved værdipapirudlån

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

• Likviditetsrisiko
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Templeton Global Advisors Limited
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
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TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND

Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:

Aktivklasse Fastforrentet fond

• Modpartsrisiko

Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)

• Kreditrisiko

Investeringsmål Fondens primære investeringsmål er at
opnå høje løbende indtægter. Fonden søger som sekundært
mål kapitalvækst, men kun når det er i overensstemmelse
med dens primære mål.

• Risiko ved gældsbeviser

Investeringspolitik Fonden investerer fortrinsvis i gældsbeviser (herunder non-investment grade-værdipapirer), der er
udstedt globalt, herunder på nye vækstmarkeder. Hvad angår
denne fond, omfatter gældsbeviser alle former for fast og
variabelt forrentede værdipapirer (herunder banklån via regulerede investeringsinstitutter og med forbehold af de nedenfor anførte begrænsninger), obligationer, værdipapirer med
sikkerhed i fast ejendom eller aktiver (herunder gældsforpligtelser med sikkerhedsstillelse) samt konvertible værdipapirer.
Desuden kan fonden investere mindre end 30 % af nettoaktiverne i Fastlandskina via Bond Connect eller direkte
(også benævnt CIBM direct). Fonden kan ligeledes anvende
afledte finansielle instrumenter til afdækningsformål, effektiv
porteføljeforvaltning og investeringsformål. Disse afledte
finansielle instrumenter kan enten handles på regulerede markeder eller over-the-counter og kan omfatte bl.a.
swaps (såsom credit default swaps eller fastforrentede
total return swaps), terminskontrakter og “cross forwards”,
futureskontrakter (herunder kontrakter på statspapirer)
samt optioner. Brug af afledte finansielle instrumenter kan
medføre negativ eksponering for en specifik resultatkurve/
varighed, valuta eller kredit. Derudover kan fonden investere
i egenkapitalinstrumenter, kreditindekserede værdipapirer
og pengemarkedsinstrumenter og kan søge eksponering for
variabelt forrentede lån gennem regulerede investeringsinstitutter. Fonden kan investere op til 10 % af nettoaktiverne
i andele i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv investering og op til 10 % af nettoaktiverne i misligholdte
værdipapirer.

• Valutakursrisiko

Fonden kan investere op til 25 % af nettoaktiverne i
gældsbeviser, der er udstedt eller garanteres af en enkelt
statslig udsteder (herunder en statslig, offentlig eller lokal
myndighed), hvor papirerne har en kreditvurdering, der er
under investment grade på købstidspunktet.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• et højt niveau af indtægt og udsigter til kapitalvækst ved at
have adgang til en portefølje af højtforrentede gældsbeviser
fra udstedere i hele verden
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
franklintempleton.lu

• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved omstrukturering af selskaber
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved securitisering
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Benchmarket for relativ VaR er et sammensat benchmark,
der består af J.P. Morgan Global High Yield Index (50 %),
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG)
(25 %) og J.P. Morgan Government Bond Index- Emerging
Markets (GBI-EM) (25 %).
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være
120 %. Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan
være højere. Den anvendte metode til beregning af gearing
er summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske
eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND
Aktivklasse Balanceret fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå de
højest mulige løbende indtægter, mens muligheden for
kapitalvækst opretholdes.
Investeringspolitik Under normale markedsforhold
investerer fonden i en diversificeret portefølje af gældsbeviser
og egenkapitalinstrumenter i hele verden. Fonden søger
indtjening ved at investere i en portefølje af fastforrentede
og variabelt forrentede gældsbeviser og gældsforpligtelser,
der er udstedt af regeringer og regeringsinstitutioner eller
selskaber i hele verden, herunder på nye vækstmarkeder,
Franklin Templeton Investeringsfonde
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samt i aktier, som investeringsforvalteren mener tilbyder
et attraktivt direkte afkast. Desuden kan fonden investere
mindre end 30 % af nettoaktiverne i Fastlandskina via Bond
Connect eller direkte (også benævnt CIBM direct). Fonden
kan ligeledes erhverve gældsforpligtelser, der er udstedt
af overstatslige enheder, der er oprettet og understøttet
af flere nationale regeringer, såsom Den Internationale
Bank for Genopbygning og Økonomisk Udvikling eller Den
Europæiske Investeringsbank. Fonden kan investere i
investment grade- og non-investment grade-gældsbeviser,
der er udstedt af udstedere i eller uden for USA, herunder
i misligholdte værdipapirer. Fonden kan ligeledes anvende
afledte finansielle instrumenter til afdækningsformål, effektiv
porteføljeforvaltning og investeringsformål. Disse afledte
finansielle instrumenter kan enten handles på regulerede
markeder eller over-the-counter og kan omfatte bl.a.
swaps (såsom credit default swaps eller total return swaps
knyttet til fastforrentede værdipapirer), terminskontrakter og
krydsterminskontrakter, futureskontrakter (herunder futures
baseret på aktier, aktieindekser, rente, valuta og statspapirer)
samt optioner. Brug af afledte finansielle instrumenter kan
medføre negativ eksponering for en specifik resultatkurve/
varighed, valuta eller kredit. Fonden kan investere op til
10 % af nettoaktiverne i investeringsinstitutter og andre
institutter for kollektiv investering. Fonden kan ligeledes
investere i fastforrentede eller variabelt forrentede
gældsbeviser, hvad enten dette sker direkte eller via
regulerede investeringsinstitutter (underlagt de ovenfor
anførte begrænsninger). Investeringsforvalteren kan indtage
en midlertidig defensiv kontantposition, når denne skønner,
at værdipapirhandelsmarkederne eller økonomien oplever en
for kraftig volatilitet, længerevarende, generel nedgang, eller
der foreligger andre ugunstige omstændigheder i de lande,
hvor fonden investerer.
Fonden kan investere op til 25 % af nettoaktiverne i
gældsbeviser, der er udstedt eller garanteres af en enkelt
statslig udsteder (herunder en statslig, offentlig eller lokal
myndighed), hvor papirerne har en kreditvurdering, der er
under investment grade på købstidspunktet.
Fonden kan investere op til 10 % af nettoaktiverne i alt i
China A-aktier (via Shanghai-Hong Kong Stock Connect eller
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) og i China B-aktier.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• en kombination af løbende indtægter og kapitalvækst ved
at have adgang til en portefølje af både egenkapitalinstrumenter og fastforrentede værdipapirer i én enkelt fond.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
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Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Valutakursrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Benchmarket for relativ VaR er et sammensat benchmark,
der består af MSCI All Country World Index (50 %), the
Bloomberg Multiverse Index (25 %), Bloomberg Global HighYield Index (12,5 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond
Index Global (EMBIG) (6,25 %) og J.P. Morgan Government
Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (6,25 %).
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være
120 %. Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan
være højere. Den anvendte metode til beregning af gearing
er summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske
eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc. and
Templeton Investment Counsel, LLC
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved hjælp
af en politik om at investere i egenkapitalinstrumenter i mindre
virksomheder i hele verden, herunder i nye vækstmarkedslande.
Fonden investerer fortrinsvis i ordinære aktier i sådanne
selskaber. Hvad angår fondens investeringsmål, er mindre
selskaber normalt de virksomheder, der har en børsværdi på
det første købstidspunkt, der ligger inden for det spektrum af
børsværdier, der gælder for MSCI All Country World Small
Cap Index (“indekset”). Fonden kan fortsætte med at eje
værdipapirer, der er vokset til at have en børsværdi på over
den grænse for virksomheders børsværdi, der fremgår af
indekset. Når et værdipapir opfylder kravene til indledende
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køb, fortsætter det med at opfylde kravene ved yderligere køb,
så længe det ejes af fonden.
Desuden kan fonden investere i gældsbeviser i mindre virksomheder i hele verden, herunder i nye vækstmarkedslande.
Gældsbeviser er forpligtelser for en udsteder om at tilbagebetale lån hvor tilbagebetalingsvilkårene for hovedstol og rente
er tydeligt specificeret i låneaftalen sammen med långivers
rettigheder. Disse værdipapirer omfatter obligationer, gældsbeviser og erhvervsobligationer.
Da der er større chancer for at opnå investeringsmålet gennem en investeringspolitik, der er både fleksibel og tilpasningsdygtig, kan fonden også søge investeringsmuligheder
i selskaber med en højere børsværdi samt i andre typer
værdipapirer såsom præferenceaktier, værdipapirer, der kan
konverteres til ordinære aktier, og fastforrentede værdipapirer, der er udstedt i USD og andre valutaer.
Fonden kan desuden anvende afledte finansielle instrumenter
med henblik på afdækning og effektiv porteføljeforvaltning.
Disse afledte finansielle instrumenter kan blandt andet
omfatte swaps, valutaterminskontrakter, futureskontrakter
(inklusive futures baseret på aktier, aktieindekser, rente og
valuta), aktie- og aktieindeksoptioner, aktieindekserede
gældsbeviser samt optioner (inklusive warrants)
Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst på langt sigt ved at investere i undervurderede
egenkapitalinstrumenter i small cap-selskaber i hele
verden.
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
• Risiko ved små og mellemstore virksomheder
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Modpartsrisiko
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Aktierisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved warrants
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Templeton Investment Counsel,
LLC
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Investeringsforvalteren har som led i sit arbejde uddelegeret hele eller dele af det daglige ansvar for investeringsforvaltningen og de daglige investeringsrådgivningsydelser, hvad angår alle eller nogle af fondens aktiver, til
Franklin Templeton Investments Corp., der fungerer som
underinvesteringsforvalter.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND
Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå størst
muligt investeringsafkast under iagttagelse af en forsigtig
investeringsforvaltningspolitik, sammensat af en kombination
af renteindtægter, kapitalvækst og valutakursgevinster.
Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved
fortrinsvis at investere i en portefølje af fastforrentede og
variabelt forrentede værdipapirer og gældsforpligtelser
(herunder investment grade-værdipapirer og non-investment
grade-værdipapirer), der er udstedt af regeringer eller
regeringsinstitutioner eller af selskaber i hele verden. Fonden
kan ligeledes erhverve gældsforpligtelser, der er udstedt
af overstatslige enheder, der er oprettet og understøttet
af flere nationale regeringer, såsom Den Internationale
Bank for Genopbygning og Økonomisk Udvikling eller Den
Europæiske Investeringsbank.
Fonden anvender sin egen metode til ESG-vurdering
(kriterier for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse)
ved bedømmelse af statslige obligationsudstedere, der
afledes af en sammensætning af underkategorier, der menes
at være af betydning for at opnå makroøkonomiske resultater.
Det undersøgende team giver karakterer til alle lande, der
investeres i, ved at lægge deres meninger ned over en
benchmark sammensat af globale indekser med henblik på at
finde de aktuelle karakterer. Karakterer forudsagt i forventning
om, hvordan forholdene vil ændre sig på mellemlangt, er en
del af undersøgelsen. Der foretrækkes lande med højere
ESG-vurderinger, eller hvor ESG-vurderingerne menes at
forblive de samme eller forbedres. ESG-underkategorier,
vægtninger og globale indekser kan ændre sig hen ad vejen.
Investeringsforvalteren benytter en metodologi til ESGvurderingen på alle potentielle og nuværende beholdninger,
men der kan fraviges fra den i sammensætningen af
porteføljen.
Fonden kan ligeledes anvende afledte finansielle instrumenter
til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og
investeringsformål. Disse afledte finansielle instrumenter
kan enten handles på regulerede markeder eller over-thecounter og kan omfatte bl.a. swaps (såsom credit default
swaps og renteswaps eller fastforrentede total return swaps),
terminskontrakter og “cross forwards”, futureskontrakter
(herunder kontrakter på statspapirer) samt optioner. Brug
af afledte finansielle instrumenter kan medføre negativ
eksponering for en specifik resultatkurve/varighed, valuta eller
kredit. Fonden kan ligeledes, i overensstemmelse med de
gældende investeringsrestriktioner, investere i værdipapirer
eller strukturerede produkter (såsom kreditindekserede
værdipapirer, værdipapirer med sikkerhed i kommerciel
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og privat fast ejendom samt CDO), hvis sikkerhed hænger
sammen med eller er afhængig af andre værdipapirer,
som er knyttet til eller afleder deres værdier fra en anden
sikkerhed eller er knyttet til aktiver eller valutaer fra et hvilket
som helst land. Fonden kan ligeledes erhverve realkredit- og
andre værdipapirer, der er udstedt med sikkerhed i aktiver
samt konvertible obligationer. Desuden kan fonden investere
mindre end 30 % af nettoaktiverne i Fastlandskina via Bond
Connect eller direkte (også benævnt CIBM direct). Fonden
kan besidde op til 10 % af nettoaktiverne i misligholdte
værdipapirer. Fonden kan købe fastforrentede værdipapirer
og gældsforpligtelser, der er denomineret i alle valutaer, og
kan besidde egenkapitalinstrumenter i det omfang, at sådanne
værdipapirer stammer fra konvertering eller ombytning af en
præferenceaktie eller gældsforpligtelse. Desuden kan fonden
investere op til 10 % af nettoaktiverne i investeringsinstitutter
og andre institutter for kollektiv investering. Desuden kan
fonden deltage i “mortgage dollar roll”-transaktioner. Fonden
kan anvende futureskontrakter på amerikanske statspapirer
med henblik på at administrere risici i forbindelse med
rentesatser og andre markedsfaktorer, for at forbedre
likviditeten samt for at være i stand til hurtigt og effektivt
at investere nye likvide midler i værdipapirmarkederne,
eller – hvis det er nødvendigt – at skaffe likvide midler til at
imødekomme investorernes indløsningsanmodninger, for
at fjerne fondens aktiver fra eksponering mod markedet.
Fonden kan på supplerende grundlag søge eksponering for
gældsmarkedsindekser ved at investere i indeksbaserede
afledte finansielle instrumenter og credit default swaps.
Fonden kan investere op til 25 % af nettoaktiverne i
gældsbeviser, der er udstedt eller garanteres af en enkelt
statslig udsteder (herunder en statslig, offentlig eller lokal
myndighed), hvor papirerne har en kreditvurdering, der er
under investment grade på købstidspunktet.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering for total return swaps Det forventede
eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return
swaps (uafdækkede), beløber sig til 5 % af fondens
nettoaktiver underlagt et maksimum på 10 %.

• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Benchmarket for relativ VaR er et sammensat benchmark, der
består af Bloomberg Multiverse Index (50 %), Bloomberg Global
High-Yield Index (25 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond
Index Global (EMBIG) (12,5 %) og J.P. Morgan Government
Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (12,5 %).
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være 200 %.
Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan være
højere. Den anvendte metode til beregning af gearing er
summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske
eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN II FUND
Aktivklasse Fastforrentet fond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)

Eksponering for transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån, svarer til
5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum på 50 %.

Investeringsmål Fondens investeringsmål er at opnå størst
muligt investeringsafkast under iagttagelse af en forsigtig
investeringsforvaltningspolitik, sammensat af en kombination
af renteindtægter, kapitalvækst og valutakursgevinster.

Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:

Investeringspolitik Fonden søger at opnå målet ved
fortrinsvis at investere i en portefølje af fastforrentede og
variabelt forrentede værdipapirer og gældsforpligtelser
(herunder investment grade-værdipapirer og non-investment grade-værdipapirer), der er udstedt af regeringer
eller regeringsinstitutioner eller af selskaber i hele verden.
Fonden kan ligeledes erhverve gældsforpligtelser, der er
udstedt af overstatslige enheder, der er oprettet og understøttet af flere nationale regeringer, såsom Den Internationale
Bank for Genopbygning og Økonomisk Udvikling eller Den
Europæiske Investeringsbank.

• at opnå størst muligt samlet investeringsafkast bestående
af en kombination af renteindtægter, kapitalvækst og
valutagevinster
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
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Fonden anvender sin egen metode til ESG-vurdering
(kriterier for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) ved
bedømmelse af statslige obligationsudstedere, der afledes
af en sammensætning af underkategorier, der menes at
være af betydning for at opnå makroøkonomiske resultater.
Det undersøgende team giver karakterer til alle lande, der
investeres i, ved at lægge deres meninger ned over en
benchmark sammensat af globale indekser med henblik på at
finde de aktuelle karakterer. Karakterer forudsagt i forventning
om, hvordan forholdene vil ændre sig på mellemlangt, er en
del af undersøgelsen. Der foretrækkes lande med højere
ESG-vurderinger, eller hvor ESG-vurderingerne menes at
forblive de samme eller forbedres. ESG-underkategorier,
vægtninger og globale indekser kan ændre sig hen ad vejen.
Investeringsforvalteren benytter en metodologi til ESGvurderingen på alle potentielle og nuværende beholdninger,
men der kan fraviges fra den i sammensætningen af porteføljen.
Fonden kan ligeledes anvende afledte finansielle instrumenter
til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og
investeringsformål. Brugen af afledte finansielle instrumenter
til investeringsformål, målt efter den tilgang, der er defineret
i kodeksen for investeringsforeninger i Hongkong, er
begrænset til 50 %. Disse afledte finansielle instrumenter
kan enten handles på regulerede markeder eller over-thecounter og kan omfatte bl.a. swaps (såsom credit default
swaps og renteswaps eller fastforrentede total return swaps),
terminskontrakter og “cross forwards”, futureskontrakter
(herunder kontrakter på statspapirer) samt optioner. Brug
af afledte finansielle instrumenter kan medføre negativ
eksponering for en specifik resultatkurve/varighed, valuta eller
kredit. Fonden kan ligeledes, i overensstemmelse med de
gældende investeringsrestriktioner, investere i værdipapirer
eller strukturerede produkter (såsom kreditindekserede
værdipapirer, værdipapirer med sikkerhed i kommerciel
og privat fast ejendom samt CDO), hvis sikkerhed hænger
sammen med eller er afhængig af andre værdipapirer,
som er knyttet til eller afleder deres værdier fra en anden
sikkerhed eller er knyttet til aktiver eller valutaer fra et hvilket
som helst land. Fonden kan ligeledes erhverve realkredit- og
andre værdipapirer, der er udstedt med sikkerhed i aktiver
samt konvertible obligationer. Desuden kan fonden investere
mindre end 30 % af nettoaktiverne i Fastlandskina via Bond
Connect eller direkte (også benævnt CIBM direct). Fonden
kan besidde op til 10 % af nettoaktiverne i misligholdte
værdipapirer. Fonden kan købe fastforrentede værdipapirer
og gældsforpligtelser, der er denomineret i alle valutaer, og
kan besidde egenkapitalinstrumenter i det omfang, at sådanne
værdipapirer stammer fra konvertering eller ombytning af en
præferenceaktie eller gældsforpligtelse. Desuden kan fonden
investere op til 10 % af nettoaktiverne i investeringsinstitutter
og andre institutter for kollektiv investering. Desuden kan
fonden deltage i “mortgage dollar roll”-transaktioner.
Fonden kan anvende futureskontrakter på amerikanske statspapirer med henblik på at administrere risici i forbindelse med
rentesatser og andre markedsfaktorer, for at forbedre likviditeten samt for at være i stand til hurtigt og effektivt at investere
nye likvide midler i værdipapirmarkederne, eller – hvis det er
nødvendigt – at skaffe likvide midler til at imødekomme investorernes indløsningsanmodninger, for at fjerne fondens aktiver
fra eksponering mod markedet. Fonden kan på supplerende
grundlag søge eksponering for gældsmarkedsindekser ved at
franklintempleton.lu

investere i indeksbaserede afledte finansielle instrumenter og
credit default swaps.
Fonden kan investere op til 25 % af nettoaktiverne i
gældsbeviser, der er udstedt eller garanteres af en enkelt
statslig udsteder (herunder en statslig, offentlig eller lokal
myndighed), hvor papirerne har en kreditvurdering, der er
under investment grade på købstidspunktet.
Desuden kan fonden foretage udlodninger af kapitalen,
realiseret og urealiseret nettokapitalvækst samt indtægter
efter fradrag af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan
udloddes mere indtjening, kan det også medføre, at kapitalen
reduceres.
Eksponering for total return swaps Det forventede eksponeringsniveau, der kan være underlagt total return swaps
(uafdækkede), beløber sig til 5 % af fondens nettoaktiver
underlagt et maksimum på 10 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• at opnå størst muligt samlet investeringsafkast bestående
af en kombination af renteindtægter, kapitalvækst og
valutagevinster
• investeringer på mellemlangt til langt sigt
Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:
• Modpartsrisiko
• Kreditrisiko
• Risiko ved gældsbeviser
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afdækning af aktieklasser
• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
• Risiko ved udbyttepolitik
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
• Risiko ved swap-aftaler
Global eksponering VaR-metoden (absolut VaR) anvendes
til at beregne fondens globale eksponering.
Benchmarket for relativ VaR er et sammensat benchmark, der
består af Bloomberg Multiverse Index (50 %), Bloomberg Global
High-Yield Index (25 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond
Index Global (EMBIG) (12,5 %) og J.P. Morgan Government
Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (12,5 %).
Fondens forventede gearingsniveau forventes at være 200 %.
Det forventede gearingsniveau er blot et skøn og kan være
højere. Den anvendte metode til beregning af gearing er
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summen af nominelle beløb. Det omfatter den teoretiske
eksponering, som er forbundet med afledte finansielle
instrumenter, men omfatter ikke fondens underliggende
investeringer, som udgør 100 % af de samlede nettoaktiver.
Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.

Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:
• kapitalvækst ved at investere i undervurderede
værdipapirer i en veldiversificeret, global aktiefond med
EUR som basisvaluta

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

• investeringer på mellemlangt til langt sigt

TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND

• Risiko ved nye vækstmarkeder

Aktivklasse Aktiefond

• Valutakursrisiko

Basisvaluta Euro (EUR)

• Likviditetsrisiko

Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.

• Markedsrisiko

Investeringspolitik Fonden investerer fortrinsvis i egenkapitalinstrumenter, herunder ordinære aktier og præferenceaktier
i virksomheder i hele verden, herunder på nye vækstmarkeder.

Andre risici, der kan være relevante for fonden:

Egenkapitalinstrumenter berettiger i almindelighed indehaveren til at få del i selskabets generelle driftsresultater. Desuden
kan fonden investere i amerikanske, europæiske og globale
depotbeviser. Det er beviser, der typisk er udstedt af en bank
eller et investeringsselskab, og som giver indehaverne ret til
at modtage værdipapirer, der er udstedt af en udenlandsk
eller indenlandsk virksomhed. Depotbeviser udelukker ikke
valutarisici og økonomiske risici ved underliggende aktier i et
selskab, der driver virksomhed i et andet land.

• Modpartsrisiko

Desuden kan fonden afhængigt af markedsforholdene investere
op til 25 % af nettoaktiverne i gældsbeviser, der er udstedt
af virksomheder og regeringer i hele verden. Gældsbeviser
er en forpligtelse for udstederen om at tilbagebetale et lån
af penge til udstederen og giver mulighed for betaling af
renter. De omfatter obligationer, gældsbeviser (herunder
aktieindekserede gældsbeviser) og erhvervsobligationer.
Fonden kan desuden anvende afledte finansielle instrumenter
med henblik på afdækning og effektiv porteføljeforvaltning.
Disse afledte finansielle instrumenter kan blandt andet omfatte
futures-kontrakter (herunder futures baseret på aktier, aktieindekser, renter og valuta), terminskontrakter samt optioner
(såsom aktieoptioner og aktieindeksoptioner) Brug af afledte
finansielle instrumenter kan medføre negativ eksponering for
en specifik aktivklasse, resultatkurve/varighed eller valuta.
Ved udvælgelsen af aktieinvesteringer fokuserer investeringsforvalteren på kursværdien af et selskabs værdipapirer
i forhold til dennes evaluering af selskabets langsigtede indtjening, aktivværdi og pengestrømspotentiale samt på andre
forhold, som investeringsforvalteren mener, er hensigtsmæssige for at fastsætte en virksomheds værdi.
Fondens navn afspejler, at fondens basisvaluta er EUR, og
er ikke nødvendigvis udtryk for, at nogen bestemt andel af
fondens investerede nettoaktiver er i EUR.
Fonden kan investere op til 10 % af nettoaktiverne i China
A-aktier (via Shanghai-Hong Kong Stock Connect eller
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) og i China B-aktier.
Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
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Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:

• Risiko på det kinesiske marked
• Risiko ved afledte finansielle instrumenter
• Aktierisiko
• Risiko ved værdipapirudlån
• Risiko ved strukturerede gældsbeviser
Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.
Investeringsforvalter(e) Templeton Global Advisors Limited
Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND
Aktivklasse Aktiefond
Basisvaluta Amerikanske dollar (USD)
Investeringsmål Fondens investeringsmål er kapitalvækst.
Investeringspolitik Fonden søger under normale markedsforhold at opnå målet ved hjælp af en politik om primært at
investere i egenkapitalinstrumenter og på supplerende grundlag
i gældsbeviser fra udstedere, der er registreret eller har deres
væsentligste forretningsaktiviteter i Latinamerika. Latinamerika
omfatter, men er ikke begrænset til, følgende lande: Argentina,
Belize, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Fransk Guyana, Guatemala, Guyana, Honduras,
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam,
Trinidad/Tobago, Uruguay og Venezuela. Fonden kan investere
resten af nettoaktiverne i egenkapitalinstrumenter og gældsforpligtelser, der er udstedt af selskaber og regeringsinstitutioner i
andre lande end de ovenfor nævnte.
Da der er større chancer for at opnå investeringsmålet gennem
en investeringspolitik, der er både fleksibel og tilpasningsdygtig,
kan fonden også søge investeringsmuligheder i andre typer
værdipapirer såsom præferenceaktier, værdipapirer, der kan
konverteres til ordinære aktier, og fastforrentede værdipapirer,
der er udstedt i andre valutaer end latinamerikanske valutaer,
såsom USD eller EUR.

franklintempleton.lu

Eksponering mod transaktioner vedrørende værdipapirudlån Det forventede eksponeringsniveau, der kan være
genstand for transaktioner vedrørende værdipapirudlån,
svarer til 5 % af fondens nettoaktiver underlagt et maksimum
på 50 %.
Investorprofil I betragtning af ovennævnte investeringsmål,
kan fonden være attraktiv for investorer, som søger:

• Risiko ved konvertible værdipapirer og hybride værdipapirer
• Modpartsrisiko
• Aktierisiko
• Risiko ved frontier-markeder
• Risiko ved værdipapirudlån

• kapitalvækst ved at investere i egenkapitalinstrumenter
i Latinamerika, herunder på nye vækstmarkeder.

Global eksponering Eksponeringsmetoden anvendes til at
beregne fondens globale eksponering.

• investeringer på mellemlangt til langt sigt

Investeringsforvalter(e) Franklin Advisers, Inc.

Risikohensyn Primære risici ved fondens investeringsstrategi:

Investeringsforvalteren har som led i sit arbejde uddelegeret
hele eller dele af det daglige ansvar for investeringsforvaltningen
og de daglige investeringsrådgivningsydelser, hvad
angår alle eller nogle af fondens aktiver, til Franklin
Templeton Investimentos (Brasil) Ltda., der fungerer som
underinvesteringsforvalter.

• Risiko ved nye vækstmarkeder
• Valutakursrisiko
• Likviditetsrisiko
Andre risici, der kan være relevante for fonden:
• Risiko ved afdækning af aktieklasser

franklintempleton.lu

Gebyroplysninger Der henvises til appendiks E, som
indeholder en udførlig beskrivelse af gebyrerne.
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Risikohensyn
Investorer skal læse afsnittet “Risikohensyn”, før der investeres i fondene.
Aktiernes værdi stiger, når værdien af de værdipapirer, der ejes af en af fondene, stiger, og falder, når værdien af fondens
investeringer falder. På den måde får investorerne del i alle ændringer i værdien af de værdipapirer, der ejes af de(n) enkelte
fond(e). Ud over de faktorer, der påvirker værdien af et bestemt aktiv, en fond ejer, kan værdien af fondens aktier desuden
variere i takt med ændringer på aktie- og obligationsmarkederne generelt.
En fond kan eje værdipapirer af forskellig art eller fra forskellige aktivklasser (aktier, obligationer, pengemarkedsinstrumenter,
afledte finansielle instrumenter) afhængigt af fondens investeringsmål.
Forskellige investeringer er udsat for forskellige typer investeringsrisici. Fondene oplever også forskellige typer risici afhængigt af, hvilke værdipapirer de ejer. Afsnittet “Risikohensyn” indeholder forklaringer på de forskellige slags investeringsrisici, der kan gælde for fondene. Yderligere oplysninger om de primære risici, som gælder for hver fond, findes i afsnittet
“Foreningsoplysninger, investeringsmål og investeringspolitikker” i dette prospekt. Investorer bør være klar over, at der fra tid
til anden også kan gælde andre risici for fondene.

Generelt
Dette afsnit forklarer nogle af de risici, der gælder for alle fondene. Afsnittet har ikke til hensigt at være en udtømmende
forklaring, og der kan fra tid til anden gælde andre risici. Især kan selskabets resultater påvirkes af ændringer i markeds- og/
eller økonomiske og politiske forhold samt af ændrede juridiske, lovmæssige og skattemæssige krav. Dette er ingen garanti
for eller erklæring om, at investeringsordningen opnår succes, og der er ingen garanti for, at fondens/fondenes investeringsmål
opfyldes. Desuden er tidligere resultater ingen garanti for fremtidige resultater, og investeringernes værdi kan falde såvel som
stige. Valutakursændringer kan betyde, at værdien af en fonds investeringer stiger eller falder.
Selskabet og dets fonde kan være eksponeret for risici, der ligger uden for disses kontrol. Dette gælder f.eks. juridiske og
lovmæssige risici, der gælder for investeringer i lande med uklar og skiftende lovgivning eller manglende etablerede eller effektive
juridiske systemer. Desuden kan fonde, der er registreret i lande uden for EU, uden varsel derom til investorerne i de pågældende
fonde være underlagt mere restriktive ordninger, der potentielt set kan forhindre fondene i at udnytte investeringsrestriktionerne
mest muligt. Tilsynsmyndighederne og de selvregulerende organisationer og børser kan tage ekstraordinære skridt i tilfælde af
nødsituationer på markedet. Resultatet af eventuelle fremtidige, lovmæssige handlinger i forhold til selskabet kan være væsentligt
og negativt. Fondene kan være eksponeret for risikoen for terrorangreb, risikoen for, at der indføres eller pålægges visse lande
økonomiske og diplomatiske sanktioner, og for, at der skrides til militære tiltag. Virkningen af sådanne begivenheder kendes ikke,
men kan tænkes at påvirke de generelle økonomiske forhold samt markedslikviditeten væsentligt.
Investorer bør bemærke, at deres rettigheder til at indløse aktierne under visse omstændigheder kan suspenderes, som det
fremgår yderligere af appendiks D.
Selskabet eller fondene kan være eksponeret for operative risici, hvilket er risikoen for, at operationelle procedurer, herunder
i forbindelse med opbevarelse og deponering af aktiver, værdiansættelses- og transaktionsprocedurer kan slå fejl og
medføre tab. De potentielle årsager til fejl kan stamme fra menneskelige fejl, fysiske og elektroniske systemfejl og andre
forretningsmæssige risici samt eksterne begivenheder.

Risiko ved afrikanske markeder
Investeringer på nye vækstmarkeder omfatter risici, der er beskrevet i nedenstående afsnit “Risiko ved nye vækstmarkeder”.
Investeringer på afrikanske markeder eller i selskaber, der oparbejder en væsentlig del af deres indtjening eller har et væsentligt
forretningsmæssigt engagement i Afrika, indebærer risici, der svarer til investeringer på nye vækstmarkeder, men i større
grad, da afrikanske markeder generelt er mindre, mindre udviklede og mindre tilgængelige end de fleste nye vækstmarkeder.
Afrikanske markeder har haft tendens til at opleve større politisk, social og økonomisk uro og kan have mindre gennemsigtige,
mindre etiske procedurer og svagere virksomhedsledelse set i forhold til nye vækstmarkeder. Aktier, der handles på afrikanske
markeder, kan være yderst volatile og lide under manglende likviditet og gennemsigtighed samt være genstand for højere
finansiel risiko. Desuden er mange afrikanske markeder i højere grad afhængige af udvindingsindustrier eller landbrug, hvilke
kan påvirkes af kursvolatilitet, hvad angår de råvarer, der udvindes eller dyrkes.

Modelrisiko
Investeringsforvalteren og/eller medinvesteringsforvalterne kan anvende modeller til at implementere deres investeringsstrategier
for en fond. Det garanteres ikke, at disse modeller er fuldstændige eller nøjagtige eller repræsenterer fremtidige markedscyklusser,
eller at de nødvendigvis vil være gunstige for fonden, selvom de måtte vise sig at være nøjagtige. De investeringsresultater, der
opnås med disse modeller, kan præstere anderledes end forventet og kan have en negativ indvirkning på fondens resultater.
Menneskelig dømmekraft spiller en rolle i opbygningen, brugen, afprøvningen og ændringen af de finansielle algoritmer og
formler, der anvendes i de pågældende modeller. Desuden kan det tænkes, at historiske data kan være unøjagtige eller blive for
gamle, da der indtræffer nye begivenheder, eller hvis omstændighederne ændrer sig, hvor modellerne ikke omgående tager højde
for dette. Markedets resultater kan påvirkes af ikke-kvantitative faktorer (f.eks. fejl i markeds- eller handelssystemer, investorfrygt
eller overreaktion eller andre følelsesmæssigt betingede overvejelser), der ikke er lette at integrere i investeringsforvalterens
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eller medinvesteringsforvalternes risikomodeller. Der kan endvidere være tekniske problemer med sammensætningen og
implementeringen af kvantitative modeller (f.eks. software- eller andre tekniske fejl samt programmeringsfejl).

Risiko på det kinesiske marked
Risici på det kinesiske marked minder om risikoen på nye vækstmarkeder, som er beskrevet under “Risiko ved nye vækstmarkeder”
nedenfor. Med en regering, der har større kontrol over allokeringen af ressourcer, er de naturligt følgende risici på denne type
marked den politiske og lovmæssige usikkerhed, valutaudsving og blokade, ingen opbakning fra regeringen til reformer eller
nationalisering og ekspropriation af aktiver. Sådanne risici kan påvirke den pågældende fonds resultater i negativ retning.
Det kinesiske marked gennemgår en økonomisk reform. Disse reformer mod en decentralisering er uden fortilfælde eller
af eksperimentel karakter og kan være underlagt ændringer, hvilket ikke nødvendigvis altid har en positiv indvirkning på
økonomien og værdien af værdipapirerne i den relevante fond.
Værdipapirer, der handles på de kinesiske markeder, kan være genstand for en vifte af omdømmemæssige risici, såsom risici
indgået af virksomheder, der misbruges på nettet, bekymringer om sanktioner og negative beskyldninger om arbejdstager- og
menneskerettigheder, ødelæggelse af miljøet, bånd til oversøiske højrisikolande og -enheder.
Den kinesiske økonomi er også eksportstyret og stærkt afhængig af handel. Ugunstige ændringer i de økonomiske forhold
hos Kinas primære handelspartnere, f.eks. USA, Japan og Sydkorea, vil påvirke den kinesiske økonomi og investeringerne i
den relevante fond i negativ retning.
I de senere år er de politiske spændinger taget til i Hongkong. Sådanne øgede politiske spændinger vil eventuelt kunne have
indvirkning på de politiske og retlige strukturer i Hongkong. Ligeledes ville de kunne påvirke investorernes og virksomhedernes
tiltro til Hongkong, hvilket igen ville kunne påvirke markederne og virksomhedernes resultater.
Der er også risiko og usikkerheder forbundet med Fastlandskinas nuværende skattelovgivning, -forskrifter og -praksis med
hensyn til kapitalgevinster realiseret ved fondens investering i Fastlandskina (som kan have tilbagevirkende kraft). Forhøjede
skatteforpligtelser på fonden kan påvirke fondens værdi negativt.
Fonde, der investerer i det kinesiske marked, kan også være udsat for andre specifikke risici, der er anført nedenfor:

Risiko ved China Bond Connect
Bond Connect er en gensidig markedsadgangsordning, der giver oversøiske investorer mulighed for at handle med obligationer,
der købes og sælges på China Interbank Bond Market (CIBM) via forbindelse mellem Fastlandskinas og Hongkongs finansielle
infrastrukturinstitutioner uden kvantitative begrænsninger.
Northbound Trading-link blev startet op den 3. juli 2017 med transaktioner, der blev gjort mulige ved gensidige adgangsordninger med hensyn til handel, depot og afregning. Deltagere er China Foreign Exchange Trading System, China Central Depository
& Clearing Co, Shanghai Clearing House, Hong Kong Exchanges & Clearing samt Central Moneymarkets Unit (CMU).
Et DVP-afregningssystem (delivery versus payment (levering mod betaling) blev indført i august 2018, hvorved afregningsrisikoen blev mindsket.
De endelige kvalificerede fremmede investorer er de retmæssige ejere af relevante CIBM-obligationer, og de kan udøve
deres rettigheder over for obligationsudstederen gennem CMU som den nominelle ejer. Den nominelle ejer kan udøve sine
kreditorrettigheder lægge sag an mod obligationsudstedere ved kinesiske domstole.
CIBM-værdipapirer, der handles via Bond Connect, kan blive udsat for risici, herunder, men ikke begrænset til, modpartsrisiko,
afregningsrisiko, likviditetsrisiko, operationel risiko, regulatoriske risici, risiko for kinesisk skat og omdømmemæssig risiko.
Bond Connect omfatter nyudviklet handelssystemer. Der kan ikke gives sikkerhed for, at de pågældende systemerne fungerer
korrekt eller ikke vil blive genstand for yderligere ændringer eller tilpasninger.
Værdipapirer, der handles gennem Bond Connect, vil også være genstand for risiciene beskrevet under, “CIBM direkte risiko”
nedenfor.

CIBM direkte risiko
Nogle fonde kan vælge at handle direkte på obligationsmarkederne i Fastlandskina (Chinese Interbank Bond Market eller
CIBM), da det giver adgang til en større vifte af produkter og modparter. CIBM tillader også handel i CNY i modsætning til Bond
Connect, hvor handlerne sker i CNH.
Handel på CIBM kan indebære særlige risici, hvor markedsvolatilitet og potentiel mangel på likviditet kan få kurserne på
visse gældspapirer til at svinge betydeligt. Fonde, der investerer på et sådant marked, er derfor udsat for likviditets- og
volatilitetsrisici og kan lide tab ved at handle med fastlandskinesiske obligationer.
I det omfang en fond handler på Fastlandskinas interbankobligationsmarked, kan fonden også blive udsat for risici forbundet
med indfrielser og betalinger samt modparters misligholdelse. Modparten, der har indgået en transaktion med fonden, vil
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kunne misligholde sin forpligtelse til at afregne transaktionen ved afvikling af det relevante værdipapir eller i forbindelse med
betaling af renter.
Kinas interbankobligationsmarked er også underlagt reguleringsmæssige risici: Gældende regler og bestemmelser kan blive
ændret, nogle gange også med tilbagevirkende kraft. Hvis de relevante myndigheder i Fastlandskina annullerer åbning af konti
eller handel på CIBM, kan det have negativ virkning på en fonds mulighed for at investere i CIBM. Det vil derfor kunne have
negativ indvirkning på en fonds mulighed for at nå sit investeringsmål.
Fastlandskinas skattemyndigheder har ikke udsendt nogen specifik vejledning om behandlingen af indkomstskat og andre
afgiftskategorier, der måtte forfalde i forbindelse med kvalificerede udenlandske investorers handel med CIBM via Bond
Connect.

Risiko ved kinesiske QFI
Selskabet kan investere i China A-aktier via porteføljer hos kvalificerede udenlandske investorer (QFI). Sådanne QFI-ordninger
er godkendt af finanstilsynet i Fastlandskina, hvilket muliggør investeringer på værdipapirmarkedet i Fastlandskina (China
A-aktier). Lovgivningen, forordningerne, herunder tiltag, der tillader, at QFI'er investerer i China A-aktier, regeringspolitikker
og det politiske og økonomiske klima i Kina kan ændre sig med kort eller intet varsel. Sådanne ændringer kan påvirke
markedsforholdene og den kinesiske økonomi i negativ retning, og dermed også påvirke værdien af China A-aktierne.
Indløsningen af China A-aktierne kan blandt andet afhænge af Fastlandskinas lovgivning og praksis, der påvirker investors
mulighed for at afvikle investeringer og føre indtægterne herfra ud af Fastlandskina. Hjemtagelsesbegrænsningerne og en
manglende eller forsinket relevant godkendelse fra de kinesiske myndigheder kan begrænse den relevante porteføljes evne
til at opfylde alle eller visse indløsningsanmodninger for en bestemt indløsningsdato
Investorer i en fond, der investerer i en portefølje hos QFI'er og/eller i China A-aktier, skal især vide, at likviditeten af
værdipapirer, der indehaves af fonden, kan være væsentligt begrænset og derfor kan påvirke fondens evne til at imødekomme
indløsningsanmodninger.

Risiko ved Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
Visse fonde kan investere og have direkte adgang til visse kvalificerede China A-aktier via Shanghai-Hong Kong Stock Connect
og/eller Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (tilsammen kaldet “Stock Connect”). Shanghai-Hong Kong Stock Connect er
et sammenkoblingsinitiativ for værdipapirhandel og -clearing, som er udviklet af Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
(“HKEx”), Shanghai Stock Exchange (“SSE”) og China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (“ChinaClear”).
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect er et sammenkoblingsinitiativ for værdipapirhandel og -clearing, som er udviklet af
HKEx, Shenzhens Stock Exchange (“SZSE”) og ChinaClear. Formålet med Stock Connect er at opnå indbyrdes adgang til
aktiemarkedet mellem Fastlandskina og Hongkong.
Stock Connect består af to Northbound-handelssamarbejder, et mellem SSE og Stock Exchange of Hong Kong Limited
(“SEHK”), og det andet mellem SZSE og SEHK. Stock Connect gør det muligt for udenlandske investorer at afgive ordrer til
handel med kvalificerede China A-aktier, som er noteret på SSE (“SSE-værdipapirer”) eller på SZSE (“SZSE-værdipapirer”)
(SSE-værdipapirerne og SZSE-værdipapirerne kaldes tilsammen “Stock Connect-værdipapirerne”), gennem deres mæglere,
der er baseret i Hongkong.
SSE-værdipapirerne omfatter alle de aktier, der fra til enhver tid findes på SSE 180-indekset og SSE 380-indekset, samt alle
China A-aktier, der er noteret på SSE, og som ikke er inkluderet som aktier i de relevante indekser, men som har tilsvarende
H-aktier noteret på SEHK, med undtagelse af (i) de aktier, der er noteret på SSE, som ikke handles i RMB, og (ii) de aktier, der
er noteret på SSE, som er medtaget på det såkaldte “risk alert board” med højrisikoaktier. Listen over godkendte værdipapirer
kan ændres, under forudsætning af at den fra tid til anden er gennemgået og godkendt af Kinas regulatoriske myndigheder.
SSE-værdipapirerne omfatter alle de aktier, der til enhver tid findes på SZSE Component-indekset og SZSE Small/Mid Cap
Innovation-indekset, som har en børsværdi på mindst RMB 6 milliarder, og alle China A-aktier, der er noteret på SZSE, og som
ikke er inkluderet som aktier i de relevante indekser, men som har tilsvarende H-aktier noteret på SEHK, undtagen de aktier,
der er noteret på SZSE, (i) som ikke er noteret og handles i RMB, (ii) som er medtaget på det såkaldte “Risk alert board”, (iii)
der er blevet suspenderet fra notering af SZSE, og (iv) som er i præ-afnoteringsperioden. Listen over godkendte værdipapirer
kan ændres, under forudsætning af at den fra tid til anden er gennemgået og godkendt af Kinas regulatoriske myndigheder.
Der findes yderligere oplysninger om Stock Connect online på følgende websted:
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/Documents/Investor_Book_En.pdf
Foruden den risiko, der er forbundet med det kinesiske marked og risici i forbindelse med investeringer i RMB, er investering
via Stock Connect forbundet med yderligere risici, navnlig kvotebegrænsninger, risiko for suspendering, operationel risiko,
restriktioner for salg, som er pålagt i kraft af front-end-monitorering, tilbagekaldelse af kvalificerede aktier, risici i forbindelse
med clearing og afregning, brugen af proformainvestorer som ihændehavere af China A-aktier samt lovgivningsmæssige risici.
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Kvotebegrænsninger
Programmerne er underlagt daglige kvoter, der kan begrænse en fonds mulighed for at investere rettidigt i Stock Connectværdipapirer gennem programmerne. Især, når først den daglige Northbound-kvote reduceres til nul, eller den daglige
Northbound-kvote overskrides under åbningsopkaldssessionen, afvises nye købsordrer (selvom investorer kan sælge deres
grænseoverskridende værdipapirer uanset kvotebalancen).
Risiko for suspendering
Både SEHK, SZSE og SSE forbeholder sig retten til om nødvendigt at suspendere handel for at sikre et ordnet og fair marked
og for at administrere deres risici med omtanke. I tilfælde af suspension påvirkes fondenes mulighed for at få adgang til
markedet i Fastlandskina ugunstigt.
Forskelle på handelsdage
Stock Connect fungerer kun på dage, hvor markedet i både Fastlandskina og Hongkong er åbne for handel, og hvor bankerne
på begge markeder er åbne på den tilsvarende afregningsdag. På grund af forskellen i handelsdage mellem markedet
i Fastlandskina og Hongkong, kan det det forekomme, at det er normal handelsdag for markedet i Fastlandskina, men ikke
i Hongkong, så fondene derfor ikke kan gennemføre handler med Stock Connect-værdipapirer. Fondene kan derfor udsættes
for en kursændringsrisiko for China A-aktier i det tidsrum, hvor der ikke kan handles via Stock Connect.
Restriktioner for salg i kraft af front-end-monitorering
Lovgivningen i Fastlandskina kræver, at der skal være et tilstrækkeligt antal aktier på kontoen, før en investor kan sælge nogen
aktie. Ellers afviser både SZSE og SSE den pågældende salgsordre. SEHK udfører før handlen en kontrol af deltagernes
(f.eks. børsmæglernes) salgsordrer på China A-aktier for at sikre, at der ikke oversælges.
Risici i forbindelse med clearing, afregning og deponering
Hong Kong Securities Clearing Company Limited, et datterselskab, som ejes fuldt ud af HKEx (“HKSCC”), og ChinaClear etablerer
clearingkanalerne, og de deltager hver især indbyrdes for at muliggøre clearing og afregning af handler på tværs af grænserne.
Som den nationale centrale modpart til Folkerepublikken Kinas værdipapirmarked driver ChinaClear et omfattende netværk
af infrastrukturer til clearing, afregning og aktiebesiddelse. ChinaClear har etableret en ramme og forholdsregler for
risikoforvaltning, som er godkendt og overses af finanstilsynet i Folkerepublikken Kina, (“CSRC”, China Securities Regulatory
Commission). Risikoen for misligholdelse fra ChinaClears side betragtes som usandsynlig.
Skulle det usandsynlige ske, at ChinaClear misligholder sine forpligtelser, og ChinaClear erklæres insolvent, vil HKSCC i
god tro søge erstatning for de udestående aktier og midler fra ChinaClear gennem de tilgængelige juridiske kanaler eller
ved afvikling af ChinaClear. I sådan et tilfælde kan de(n) relevante fond(e) opleve en forsinkelse i erstatningsprocessen eller
eventuelt ikke til fulde at kunne få dækket sine tab fra ChinaClear.
De China A-aktier, der handles via Stock Connect, udstedes ikke fysisk, så investorerne, herunder de relevante fonde, besidder
ingen fysiske China A-aktier. Investorer i Hongkong og udlandet, herunder fondene, som har købt Stock Connect-værdipapirer
via Northbound-handel, skal bevare Stock Connect-værdipapirerne i deres mægleres eller forvalteres depoter hos det centrale
clearing- og afregningssystem, som drives af HKSCC til clearing af værdipapirer, som er noteret eller handles på SEHK.
For yderligere oplysninger om forvaltning og opbevaring i forbindelse med Stock Connect henvises til selskabets hjemsted.
Operationel risiko
Stock Connect udgør en ny kanal, hvor investorer fra Hongkong og udlandet, herunder fondene, kan få direkte adgang til
det kinesiske aktiemarked. Stock Connect befinder sig på de fungerende driftssystemer hos de relevante markedsdeltagere.
For at deltage i dette program skal markedsdeltagerne opfylde visse krav for it, risikostyring og andre krav, som kan angives
af det relevante børshus og/eller clearingkontor.
Det skal holdes for øje, at systemerne for værdipapirer og de juridiske systemer på de to markeder har væsentlige forskelle,
og for at prøveprogrammet kan fungere, kan markedsdeltagerne være nødsaget til løbende at tage hånd om problemer, der
kunne opstå som følge af disse forskelle.
Desuden kræver “forbindelsen” i Stock Connect-programmet, at ordrer sendes på tværs af grænser. Dette kræver, at SEHK og
børsdeltagerne udvikler nye it-systemer (dvs. et nyt ordreafsendelsessystem (“China Stock Connect System”), som skal konfigureret
af SEHK, og som deltagerne skal oprette forbindelse til). Der er ingen garanti for, at SEHK's og markedsdeltagernes systemer
fungerer korrekt, eller at de fortsat vil blive tilpasset ændringerne og udviklingen på begge markeder. I tilfælde af at de relevante
systemer svigter og ikke fungerer korrekt, kan det afbryde handlen via programmet på begge markeder. Den relevante fonds
mulighed for at få adgang til markedet for China A-aktier (og dermed for at følge investeringsstrategien) vil blive påvirket negativt.
Brug af proformainvestorer som ihændehavere af China A-aktier
HKSCC er “proformaihændehaver” af de Stock Connect-værdipapirer, der købes af udenlandske investorer (herunder de
relevante fonde) via Stock Connect. Reglerne for CSRC Stock Connect dikterer udtrykkeligt, at investorer såsom fondene
har de rettigheder og fordele, der følger med SSE-værdipapirer, som købes via Stock Connect, hvilket er i overensstemmelse
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med gældende lovgivning. Dog kan domstolene i Fastlandskina vurdere, at enhver proformainvestor eller depositar, som er
den registrerede ihændehaver af Stock Connect-værdipapirer, har fuldt ejerskab over disse, og på trods af at princippet for
en kompetent ejer anerkendes i lovgivningen i Fastlandskina, vil disse Stock Connect-værdipapirer kunne udgøre en del af
aktivpuljen for en sådan enhed, som kan distribueres til kreditorer for sådanne enheder og/eller, at en retmæssig ejer slet ingen
rettigheder har dertil. Følgelig kan de relevante fonde og depositaren ikke sikre, at fondens ejerskab over disse værdipapirer
eller adkomst til disse er garanteret under alle betingelser.
I henhold til reglerne for det centrale clearing- og afregningssystem, som drives af HKSCC med det formål at cleare værdipapirer,
som er noteret eller handles på SEHK, har HKSCC som proformaihændehaver ingen forpligtelse til at tage retslige skridt eller
foretage sagsanlæg for at håndhæve nogen rettigheder på vegne af investorerne, hvad angår Stock Connect-værdipapirer i
Fastlandskina eller andre steder. Derfor kan disse fonde, selvom ejerskabet for de relevante fonde i sidste ende anerkendes,
opleve vanskeligheder eller forsinkelser i forbindelse med håndhævelsen af deres rettigheder i forbindelse med China A-aktier.
I det omfang det skønnes, at HKSCC varetager sine opbevaringsfunktioner mht. de aktiver, der ejes gennem denne, skal det
bemærkes, at depositaren og de relevante fonde ikke vil have nogen juridisk relation med HKSCC og ingen direkte regreskrav
mod HKSCC i tilfælde af, at en fond lider tab som følge af HKSCC's resultater eller insolvens.
Investorkompensation
Investeringer fra de relevante fonde via Northbound-handel under Stock Connect dækkes ikke af Hongkongs
investorkompensationsfond. Hongkongs investorkompensationsfond har til formål at betale kompensation til investorer af
enhver nationalitet, som lider pengetab som følge af misligholdelse fra en licenseret mægler eller autoriseret finansiel institution
i forbindelse med børshandlede produkter i Hongkong.
Da anliggende om misligholdelse i forbindelse med Northbound-handel via Stock Connect ikke involverer produkter, der er
noteret eller handles i SEHK eller Hong Kong Futures Exchange Limited, er disse ikke omfattet af investorkompensationsfonden.
På den anden side, da de relevante fonde gennemfører Northbound-handel via mæglere i Hongkong, men ikke mæglere
i Fastlandskina, er de derfor ikke dækket af den kinesiske investorbeskyttelsesfond i Fastlandskina.
Handelsomkostninger
Foruden betalingen af handels- og stempelafgifter i forbindelse med handel med China A-aktier kan de relevante fonde være
underlagt nye porteføljegebyrer, udbytteskat og skatter i forbindelse med indkomst fra aktieoverførsler, som endnu ikke er
fastlagt af de relevante myndigheder.
Skattemæssige overvejelser i Fastlandskina
Forvaltningsselskabet og/eller investeringsforvalteren forbeholder sig retten til at tage højde for skat på gevinster i de relevante
fonde, der investerer i værdipapirer i Fastlandskina, hvilket vil påvirke værdiansættelsen af de relevante fonde. Grundet
usikkerheden omkring hvorvidt og hvordan visse gevinster på værdipapirer i Fastlandskina skal beskattes, muligheden
for ændringer i lovgivning, bestemmelser og praksis i Fastlandskina samt muligheden for, at der pålægges skatter med
tilbagevirkende kraft, kan de forholdsregler for skat, der tages af forvaltningsselskabet og/eller investeringsforvalteren, være
for omfattende eller utilstrækkelige til at leve op til de endelige skattemæssige forpligtelser i Fastlandskina i forbindelse med
gevinster fra afhændelse af værdipapirer fra Fastlandskina. Følgelig kan dette være vise sig enten at være fordelagtigt eller
ufordelagtigt for investorerne afhængigt af, hvordan sådanne gevinster i sidste ende vil blive beskattet, handlernes omfang,
samt hvornår de har købt og/eller solgt deres aktier i/fra den relevante fond.
Den 14. november 2014 udsendte det kinesiske finansministerium, skatteadministrationen og CSRC tilsammen en
bekendtgørelse vedrørende skattereglen i forbindelse med Stock Connect i Caishui 2014 No.81 (“bekendtgørelse nr. 81”).
I henhold til bekendtgørelse nr. 81, fritages selskabsskat, personskat og erhvervsskat midlertidigt på gevinster opnået af
investorer fra Hongkong og udlandet (herunder fondene) i forbindelse med handel med China A-aktier via Stock Connect med
virkning fra d. 17. november 2014. Dog skal investorer fra Hongkong og udlandet (herunder fondene) svare skat af udbytte- og/
eller bonusaktier med en sats på 10 %, som tilbageholdes og betales til den relevante myndighed af de noterede selskaber.
Regulatorisk risiko
Reglerne for CSRC Stock Connect er ministeriel lovgivning, som har juridisk gyldighed i Fastlandskina. Dog er anvendelsen
af disse regler uprøvet, og der er ingen forsikring for, at retsinstanserne i Fastlandskina vil anerkende disse regler, f.eks.
i forbindelse med retsforfølgning ved afvikling af selskaber i Fastlandskina.
Stock Connect er en ny model og er underlagt de bestemmelser, der bekendtgøres af tilsynsmyndighederne samt
implementeringsregler, der vedtages af fondsbørserne i Fastlandskina og Hongkong. Derudover kan der fra tid til anden blive
bekendtgjort nye bestemmelser fra de lovgivende myndigheder vedrørende aktiviteter og lovmæssig sikring i forbindelse med
handel på tværs af grænser via Stock Connect.
Bestemmelserne er indtil videre uprøvede, og der er ingen sikkerhed for, at de vil finde anvendelse. Endvidere kan de aktuelle
bestemmelser blive ændret. Det kan ikke garanteres, at Stock Connect ikke vil blive nedlagt. De relevante fonde, som måtte
investere på markeder i Fastlandskina via Stock Connect, kan blive påvirket ugunstigt af sådanne ændringer.
112

Franklin Templeton Investeringsfonde

franklintempleton.lu

Risiko ved afdækning af aktieklasser
Selskabet kan indgå i valutaafdækningstransaktioner, for så vidt angår en bestemt aktieklasse (den “afdækkede aktieklasse”).
Afdækningstransaktioner er udviklet til at reducere valutakursrisikoen for investorerne så meget som muligt.
Finansielle instrumenter, der anvendes til at etablere sådanne afdækningsstrategier i forhold til en eller flere aktieklasser
i en fond, er aktiver og/eller passiver i en sådan fond generelt, men kan henføres til de(n) relevante klasse(r), og gevinster/
tab på og omkostninger i forbindelse med de relevante finansielle instrumenter påløber kun den relevante aktieklasse.
Valutaeksponering af en aktieklasse må ikke kombineres med eller modregnes i en anden klasse i en fond. Valutaeksponeringen
af aktiver, der kan tilskrives en aktieklasse, må ikke overføres til andre klasser. En aktieklasse må ikke geares som følge af
valutaafdækningstransaktioner, selvom afdækning kan overskride 100 % med en lille margin (som det fremgår af underafsnittet
om afdækkede aktieklasser), således som det er tilfældet i en nettoinvesteringsstrøm til eller fra en afdækket aktiekasse, kan
afdækningen muligvis først justeres og afspejles i den afdækkede aktieklasses indre værdi den følgende eller næstfølgende
handelsdag efter den værdiansættelsesdag, hvor ordren blev accepteret.
Der er ingen garanti for, at forsøg på at afdække valutarisici vil lykkes, og ingen afdækningsstrategi kan helt fjerne valutarisikoen.
Hvis en afdækningsstrategi er ufuldstændig eller mislykkes, kan værdien af fondens aktiver og indtægter fortsat være sårbare
over for udsving i valutakursbevægelser.
Hvis der sker en nettobevægelse til eller fra en afdækket aktieklasse, kan afdækningen muligvis først justeres og afspejles
i den afdækkede aktieklasses indre værdi den følgende eller næstfølgende bankdag efter den værdiansættelsesdag, hvor
ordren blev accepteret.
Investorer bør være opmærksomme på, at der kan være situationer, hvor en afdækningstransaktion kan reducere
valutagevinster, som ellers ville opstå i værdiansættelsen af den relevante fond. Gevinster/tab på og omkostninger i forbindelse
med sådanne afdækningstransaktioner henføres udelukkende til den relevante afdækkede aktieklasse.
Denne risiko for indehavere af en afdækket aktieklasse kan nedsættes ved at anvende effektive porteføljeforvaltningsteknikker
og -instrumenter (herunder valutaoptioner og valutaterminskontrakter, valutafutures, skriftlige call-optioner og erhvervede
put-optioner på valutaer og valuta-swaps) inden for de betingelser og begrænsninger, der er pålagt af Luxembourgs finanstilsyn.
Investorerne bør bemærke, at afdækningsstrategien i høj grad kan begrænse investorerne i den pågældende afdækkede
aktieklasse i at drage udnytte af en potentiel stigning i aktieklassens værdi udtrykt i referencevalutaen/-erne, hvis den
afdækkede aktieklasses valuta falder i forhold til fondens referencevaluta(er). Derudover kan investorerne i den afdækkede
aktieklasse eksponeres for udsving i aktiens indre værdi, der afspejler gevinster/tab på og relaterede transaktionsomkostninger
i forbindelse med de relevante finansielle instrumenter, som anvendes til at implementere afdækningsstrategien. Gevinster/
tab på og transaktionsomkostninger i forbindelse med de pågældende finansielle instrumenter henføres udelukkende til den
relevante afdækkede aktieklasse.
Desuden skal investorer være opmærksomme på, at afdækningsstrategien kan forøge eller forringe resultatet som følge af
renteforskellen mellem den afdækkede aktieklasses valuta og referencevalutaen/-erne. Når der er en positiv renteforskel
mellem den afdækkede aktieklasses valuta og referencevalutaen/-erne, kan der opstå en stigning i den afdækkede aktieklasses
relative resultat i forhold til referencevalutaens/-ernes klasse. Det modsatte kan også være tilfældet, og det bør bemærkes, at
hvis rentesatsen i den afdækkede aktieklasses referencevaluta er lavere end rentesatsen i fondens basisvaluta, vil rentesatsen
sandsynligvis være negativ, og der kan opstå et fald i den afdækkede aktieklasses relative resultat.
Mere detaljerede oplysninger om de regler, der gælder for overførsel af aktiver og passiver mellem aktieklasser findes
i appendiks D.

Risiko ved råvarerelateret eksponering
En fonds eksponering mod investeringer i råvarerelaterede instrumenter indebærer særlige risici. Investering i råvarerelaterede
instrumenter, herunder handel med råvareindekser og afledte finansielle instrumenter i forbindelse med råvarer, er spekulativ
og kan være genstand for ekstrem volatilitet. Børskursen på råvarer kan svinge hurtigt grundet en række faktorer, herunder:
ændringer i forholdet mellem udbud og efterspørgsel (hvad enten det er faktisk, opfattet, forventet, uventet eller urealiseret),
vejr, landbrug, handel, indenrigs- og udenrigspolitiske og -økonomiske begivenheder og politikker, sygdom, pestilens,
teknologisk udvikling samt monetære og andre statslige politikker, handlinger og passivitet. De aktuelle kurser eller spotkurser
på fysiske råvarer kan også volatilt og inkonsekvent påvirke kurserne på futureskontrakter på den relevante råvare.
Visse råvarer anvendes hovedsageligt i én industri, og svingninger i aktivitetsniveauet i (eller tilgængeligheden af alternative
ressourcer til) en industri kan have en uforholdsmæssig virkning på den globale efterspørgsel på en bestemt råvare.
Ved at koncentrere sig omkring energi- eller materialesektoren udsætter visse fonde sig for større risici for negative påvirkninger
end andre fonde, der investerer i en bredere vifte af brancher. Værdipapirer, der er udstedt af selskaber inden for energieller materialesektoren, kan være udsat for større kursudsving end værdipapirer fra selskaber i andre brancher. Nogle af de
varer, som disse selskaber anvender som råmaterialer eller producerer, oplever store kursudsving som følge af udbuds- og
efterspørgselsfaktorer, der gælder hele branchen.
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Værdipapirer i virksomheder, der er involveret i udvinding eller handel med energi og materialer, såsom olie, gas og ædle
metaller, kan operere i lande med mindre udviklede markeder og juridiske rammer. Sådanne virksomheder kan være mere
tilbøjelige til at løbe risici i forbindelse med politisk ustabilitet, ændret beskatning eller regulering.

Koncentrationsrisiko
Visse fonde kan have en investeringspolitik, der specifikt angiver en hensigt om at vedligeholde en portefølje med beholdninger
med et relativt begrænset antal udstedere eller en koncentreret allokering til en given økonomisk sektor eller et givet
markedssegment eller geografisk område. Ved at være mindre diversificerede, kan sådanne fonde være mere volatile end
bredere diversificerede fonde, eller de kan eksponeres for større risiko, da dårlige resultater fra en eller et par positioner,
sektorer eller geografiske områder vil have en større indvirkning på fondens aktiver. De relevante fonde kan påvirkes i negativ
retning som følge af sådan højere volatilitet eller risiko.

Risiko ved konvertible og hybride værdipapirer
Ved konvertibelt værdipapir forstås generelt en gældsforpligtelse, præferenceaktie eller andet værdipapir, der udbetaler rente
eller udbytte og kan konverteres af indehaveren inden for en bestemt periode til ordinære aktier. Værdien af konvertible
værdipapirer kan stige og falde i takt med børsværdien på den underliggende aktie eller kan som et gældsbevis svinge
i takt med ændringer i renten og udstederens kreditkvalitet. Et konvertibelt værdipapir har tendens til at opføre sig som en
aktie, når den underliggende aktiekurs er høj set i forhold til konverteringskursen (da en større del af værdipapirets værdi
ligger i konverteringsoptionen) og mere som et gældsbevis, når kursen på den underliggende aktie er lav set i forhold til
konverteringskursen (da konverteringsoptionen er mindre værd). Da værdien kan påvirkes af mange forskellige faktorer er et
konvertibelt værdipapir ikke lige så rentefølsomt som et tilsvarende ikke-konvertibelt værdipapir, og det har generelt mindre
potentiale for gevinst eller tab end den underliggende aktie.
Hybride værdipapirer er dem, der ligesom konvertible værdipapirer beskrevet ovenfor, kombinerer både gælds- og
aktieegenskaber. Hybrider kan være udstedt af selskaber (kaldet virksomhedshybrider) eller af finansielle institutioner
(ofte kaldet CoCo-obligationer). Hybride værdipapirer er underordnede instrumenter, der generelt falder i kapitalstrukturen
mellem aktier og anden underordnet gæld, dvs. disse værdipapirer er de mest underordnede værdipapirer over aktier. Disse
værdipapirer har normalt en lang løbetid og kan endog være uopsigelige. Kuponudbetalinger kan ske på skønsmæssigt
grundlag og kan derfor til enhver tid annulleres af udstederen af enhver årsag og for enhver tidsmæssig periode. Annullering
af kuponudbetalinger må ikke udgøre et tilfælde af misligholdelse. Hybride værdipapirer kan indfries på i forvejen fastsatte
niveauer. Man kan ikke være sikker på, at hybride værdipapirer, herunder uopsigelige værdipapirer, indfries på call-datoen.
Investoren modtager muligvis ikke tilbagebetaling af hovedstolen på en given call-dato eller på en anden dato.
CoCo-værdipapirer udstedt af finansielle institutioner (“CoCo-obligationer”), som blev populære efter finanskrisen i 2008-2009 og
blev anvendt til at begrænse konsekvenserne af pressede markedsforhold, har visse andre egenskaber, der ikke er typiske
for virksomhedshybrider. For CoCo-obligationer er konvertering knyttet til en forudbestemt udløsende begivenhed baseret
på den finansielle institutions kapitalstruktur og/eller til, når tilsynsmyndigheden ikke længere anser banken for levedygtig.
CoCo-obligationen kan konverteres til aktier, eller den kan være rent tabsabsorberende og konverteres til ingenting.
Udløsningsniveauer er forskellige fra gang til gang, og konverteringsrisikoen afhænger af afstanden mellem kapitalforholdet og
udløsningsniveauet og/eller det punkt, hvor tilsynsmyndigheden ikke længere anser udsteder for levedygtig (dvs. obligationer
er “bail-in-able” (tabsabsorberende) på PONV (“point of non-viability”)), hvilket gør det vanskeligt for den relevante fonds
investeringsforvalter og/eller medinvesteringsforvaltere at forudse de udløsende begivenheder, der kræver, at gælden
konverteres til aktier eller simpelthen er tabsabsorberende. Det kan også være vanskeligt for investeringsforvalteren og/eller
medinvesteringsforvalteren at vurdere, hvordan værdipapirerne reagerer efter konvertering. Da konvertering udløses af en
specifik begivenhed, kan konvertering ske, når aktiekursen på den underliggende aktie er lavere, end da obligationen blev
udstedt eller erhvervet. Mens traditionelle konvertible værdipapirer efter indehaverens valg kan konverteres, og indehaveren af
sådanne obligationer generelt konverterer, når aktiekursen er højere end aftalekursen (dvs. når udsteder klarer sig godt), har
CoCo-obligationer en tendens til at konvertere, når udstederen er i krise og har brug for yderligere aktier eller tabsabsorption for
at overleve. Derfor er der større potentiale for kurstab med CoCo-obligationer sammenlignet med konventionelle traditionelle
værdipapirer. Udløseren kan aktiveres ved et væsentligt kapitaltab, som er repræsenteret i nævneren, eller en stigning
i risikovægtede aktiver (pga. et skift til mere risikable aktiver), der måles i nævneren. I modsætning til virksomhedshybrider
akkumuleres annullerede kuponudbetalinger ikke generelt. De bliver i stedet afskrevet. Indehavere af CoCo-obligationer vil
muligvis opleve, at deres kuponer annulleres, mens udstederen fortsætter med at udbetale udbytte på almindelige aktier,
i modsætning til virksomhedshybrider, der typisk har såkaldte “dividend pusher-/stopper-bestemmelser”, der knytter
udbetalingen for hybridkuponer til aktieudbytte. CoCo-obligationer kan lide under risiko for spejlvending af kapitalstrukturen,
eftersom investorer i disse værdipapirer kan lide kapitaltab, når aktionærer ikke gør det, i tilfælde af at den foruddefinerede
udløser overtrædes, inden tilsynsmyndigheden anser udstederen for ikke at være levedygtig (hvis tilsynsmyndigheden erklærer
ikke-levedygtighed inden en sådan overtrædelse, gælder det normale kreditorhierarki). Værdien af CoCo-obligationer kan
være underlagt et pludseligt fald i værdien, hvis udløsningsniveauet nås. En fond kan være nødsaget til at acceptere kontanter
eller værdipapirer, der har en værdi, som er lavere end den originale investering, eller, i tilfælde hvor Coco-obligationen kun
skal være at tabsabsorberende, kan fonden miste hele investeringen.
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Modpartsrisiko
Modpartsrisiko er en risiko, der gælder for hver part i en kontrakt om, at modparten undlader at opfylde sine kontraktmæssige
forpligtelser og/eller overholde sine forpligtelser i løbet af kontraktperioden, hvad enten dette måtte skyldes insolvens, konkurs
eller anden årsag.
Når der indgås over-the-counter (OTC-) eller andre bilaterale aftaler (bl.a. OTC-derivater, tilbagekøbsaftaler, værdipapirudlån
osv.), kan selskabet være udsat for risici i forbindelse med selskabets aftaleparters solvens og deres manglende evne til at
overholde betingelserne i de pågældende aftaler.

Kreditrisiko
Kreditrisikoen, der er en grundlæggende risiko forbundet med alle fastforrentede værdipapirer samt pengemarkedsinstrumenter,
er risikoen for, at en udsteder undlader at betale afdrag og renter, når disse forfalder. Udstedere med en større kreditrisiko
tilbyder ofte højere afkast for denne forøgede risiko. Omvendt tilbyder udstedere med mindre kreditrisiko ofte lavere afkast.
Generelt anses statspapirer for at være sikrest, hvad angår kreditrisiko, hvorimod gæld i virksomheder, især virksomheder med
lave kreditvurderinger, udgør den største kreditrisiko. Ændringer i en udsteders økonomiske forhold, ændringer i overordnede
økonomiske og politiske forhold eller ændringer i økonomiske og politiske forhold, der specielt vedrører en udsteder (især en
regerings- eller overnational udsteder), er alle faktorer, der kan påvirke udstederens kreditværdighed og værdien af de udstedte
værdipapirer negativt. Risikoen for et kreditvurderingsbureaus nedvurdering indgår i kreditrisikoen. Kreditvurderingsbureauer
som f.eks. Standard & Poor’s, Moody’s og Fitch giver vurderinger af en lang række fastforrentede værdipapirer (udstedt af
virksomheder, regeringer eller overnationale organer), og disse vurderinger er baseret på kreditværdigheden. Bureauer kan til
enhver tid ændre deres vurdering grundet finansielle, økonomiske, politiske eller andre faktorer, der – hvis ændringen skyldes
en nedvurdering – kan påvirke de pågældende værdipapirers værdi negativt.

Risiko ved kreditindekserede værdipapirer
Kreditindekserede værdipapirer er gældsbeviser, der repræsenterer en andel i en pulje af erhvervsgældsforpligtelser eller
credit default swaps, eller som på anden måde anvendes som sikkerhed for en eller flere erhvervsgældsforpligtelser eller
credit default swaps, der indgår i gælds- eller banklånsforpligtelser. Sådanne gældsforpligtelser kan repræsentere forpligtelser
hos en eller flere erhvervsudstedere. En fond, der investerer i kreditindekserede værdipapirer, kan modtage periodiske
rentebetalinger fra udstederen af det kreditindekserede værdipapir (normalt sælgeren af de(n) underliggende credit default
swap(s)) til en aftalt rentesats samt til tilbagebetaling af hovedstolen på udløbsdatoen.
En fond, der investerer i kreditrelaterede værdipapirer, bærer risikoen for tab af den oprindelige investering samt de periodiske
rentebetalinger, fonden forventer at modtage i den periode, den investerer i det kreditindekserede værdipapir, hvis en eller
flere af de gældsforpligtelser, der ligger til grund for de pågældende credit default swaps, misligholdes eller på anden vis
ikke giver resultater. I tilfælde af en sådan kreditbegivenhed (herunder konkurs, for sen betaling af renter eller afdrag eller en
omstrukturering) reducerer den berørte fond normalt den resterende hovedstol i det pågældende kreditindekserede værdipapir
med fondens forholdsmæssige rente af den pålydende værdi af den misligholdte, underliggende forpligtelse mod den reelle
værdi af den misligholdte, underliggende forpligtelse eller selve den misligholdte, underliggende forpligtelse, hvilket resulterer
i tab af en del af fondens investering. Derefter beregnes renten af det kreditindekserede værdipapir af en mindre hovedstol,
og en mindre hovedstol tilbagebetales på udløbstidspunktet. I det omfang et kreditindekseret værdipapir repræsenterer en
interesse i underliggende forpligtelser, der er udstedt af et enkelt selskab eller anden udsteder, udgør en kreditbegivenhed for
en sådan udsteder en større risiko for, at fonden lider et tab, end hvis det kreditindekserede værdipapir repræsenterede en
interesse i underliggende forpligtelser, der er udstedt af flere forskellige udstedere.
Derudover bærer fonden risikoen for, at udstederen af det kreditindekserede værdipapir misligholder eller går konkurs. I så fald
kan fonden have svært ved at få betalt eller undlade at få betalt hovedstolen af sin investering samt de resterende, periodiske
rentebidrag.
En investering i kreditindekserede værdipapirer indebærer også afhængighed af, at modparten i den credit default swap, der
er indgået med udstederen af det kreditindekserede værdipapir, foretager periodiske betalinger til udstederen i henhold til
den pågældende swaps betingelser. Eventuelle forsinkelser i eller ophør af sådanne betalinger kan i nogle tilfælde medføre
forsinkede eller reducerede udbetalinger til fonden som investor i sådanne kreditindekserede værdipapirer. Derudover
er kreditindekserede værdipapirer typisk strukturerede som begrænsede regresforpligtelser for udstederen af sådanne
værdipapirer, således at de udstedte værdipapirer typisk er udstedt på udstederens eget ansvar og ikke medfører forpligtelser
eller ansvar for andre personer.
De fleste kreditindekserede værdipapirer er struktureret i henhold til U.S. Rule 144A, således at de frit kan handles mellem
institutionelle købere. En fond køber normalt kun kreditindekserede værdipapirer, der efter investeringsforvalteren og/eller
medinvesteringsforvalternes vurdering menes at være likvide. Imidlertid kan markedet for kreditindekserede værdipapirer
pludselig blive illikvidt. Transaktionens øvrige parter kan være de eneste investorer, der har tilstrækkelig viden om derivatet til at
være interesserede i at byde på det. Ændringer i likviditeten kan resultere i betydelige, hurtige og uforudsigelige kursændringer
for kreditindekserede værdipapirer. I visse tilfælde kan det være umuligt at finde kursen på et kreditindekseret værdipapir,
eller kursen kan være upålidelig, og fonden kan derfor have svært ved at sælge sådanne værdipapirer til en kurs, som efter
investeringsforvalterens og/eller medinvesteringsforvalternes mening er rimelig.
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Værdien af et kreditindekseret værdipapir stiger og falder typisk i takt med ændringer i værdien af eventuelle underliggende
gældsforpligtelser, som udstederen ejer, samt af credit default swappen. Endvidere kan udsving i værdien af en sådan
forpligtelse, hvor det kreditindekserede værdipapir er struktureret på en sådan måde, at udbetalingerne til en fond er baseret
på beløb, der er modtaget i forhold til – eller værdien af resultaterne af – eventuelle underliggende gældsforpligtelser, der er
angivet i betingelserne for den relevante credit default swap, påvirke værdien af det kreditindekserede værdipapir.

Depotbankrisiko
Selskabets aktiver (herunder, for at undgå tvivl, alle aktiver, som selskabet erhverver ved værdipapirudlån, tilbagekøb eller
omvendte genkøbstransaktioner) er i forvaring hos en depositar, og investorer udsættes for risikoen for, at depositaren
ikke til fulde kan opfylde sin forpligtelse om inden for kort tid at tilbagelevere alle selskabets aktiver, hvis depositaren
går konkurs. Selskabets aktiver er identificeret i depositarens regnskaber som tilhørende selskabet. Værdipapirer og
gældsforpligtelser (herunder lånudlodninger og -tildelinger), som depositaren opbevarer, er adskilt fra depositarens
øvrige aktiver, hvilket, uden at eliminere risikoen, afbøder risikoen for manglende tilbagelevering i tilfælde af konkurs.
Der gælder dog ingen adskillelse for kontanter, hvilket øger risikoen for manglende tilbagelevering i tilfælde af konkurs.
Depositaren opbevarer ikke selv alle selskabets aktiver, men benytter sig af et netværk af underdepositarer, der ikke er del
af samme koncern af selskaber som depositaren. Investorer er også eksponeret for risikoen for underdepositarens konkurs.
En fond kan investere i markeder uden fuldt udviklede depositar- og/eller betalingssystemer.

Risiko ved gældsbeviser
Alle fonde, der investerer i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter er genstand for renterisiko, kreditrisiko,
misligholdelsesrisiko og kan eksponeres mod specifikke risici, herunder, men ikke begrænset til risiko forbundet med statslige
låntagere, risiko forbundet med højtforrentede værdipapirer, risiko forbundet med omstrukturering og risiko forbindelse med
anvendelse af kreditvurderinger.
Værdien af et fastforrentet værdipapir stiger generelt, når renterne falder, og falder, når renterne stiger. Fastforrentede
værdipapirer med lang løbetid er generelt mere følsomme over for renteændringer end mere kortfristede værdipapirer.
Variabelt forrentede værdipapirer (der omfatter variabelt forrentede gældsbeviser) er generelt mindre følsomme over for
renteændringer, end tilfældet er for fastforrentede gældsbeviser.
Nogle fonde kan investere i gældsbeviser, som udstederen ikke p.t. betaler renteydelserne på (misligholdte gældsbeviser).
Disse fonde kan opkøbe misligholdte gældsbeviser, hvis det efter investeringsforvalterens og/eller medinvesteringsforvalternes
opfattelse forekommer sandsynligt, at udstederen genoptager rentebetalingerne, eller at der vil ske anden fordelagtig udvikling
i den nærmeste fremtid. Sådanne værdipapirer kan blive illikvide.
Statsobligationer er underlagt forskellige risici ud over de risici, der generelt gælder for gældsbeviser og udenlandske
værdipapirer. Disse omfatter bl.a., men er ikke begrænset til, risikoen for, at en statslig organisation kan være uvillig eller
ude af stand til at betale rente eller tilbagebetale hovedstolen på statsgælden. Generelt kommer statsgæld ikke under
konkursbehandling. Hvis en suveræn debitor misligholder (eller truer med at misligholde) tilbagebetalingen af statsgæld, kan
gældsbyrden omlægges. Hvis statsgæld misligholdes, kan en fond have begrænset juridisk regres over for den misligholdende
statslige instans.
Fonden kan investere i statsgæld, der er udstedt af regeringer eller regeringsinstitutioner i de lande, der betegnes som
værende nye vækstmarkeder eller frontier-markeder, og dette indebærer yderligere risici set i forhold til mere udviklede
markeder grundet faktorer som f.eks. større politisk og økonomisk usikkerhed, valutaudsving, hjemtagelsesbegrænsninger
eller kapitalkontrol.
Nogle fonde kan investere i højere forrentede værdipapirer, der er vurderet lavere end investment grade. Højtforrentede
gældsbeviser (herunder lån) og uvurderede værdipapirer med en tilsvarende kredit (“højtforrentede gældsinstrumenter” eller
“junkbonds”) indebærer større risiko for et fuldstændigt tab af fondens investering eller forsinkelse i betalingen af rente og
hovedstol, end tilfældet er for gældsbeviser af højere kvalitet. Udstedere af højtforrentede gældsinstrumenter er ikke lige så
økonomisk solide som udstedere af værdipapirer med højere kreditkvalitet. Højtforrentede gældsinstrumenter er generelt
mindre likvide end værdipapirer af højere kvalitet.
Nogle fonde kan også investere i værdipapirer i selskaber, der er involveret i fusioner, konsolideringer, afviklinger og
omstruktureringer (herunder konkursramte selskaber). Sådanne hændelser kan være ødelæggende for de involverede
virksomheders forretnings- og ledelsesstruktur, hvilket kan eksponere fonden mod højere investeringsrisiko.
Brugen af kreditvurderinger ved evalueringen af gældsbeviser kan indebære visse risici, herunder risikoen for, at
kreditvurderingen ikke afspejler udstederens aktuelle økonomiske beskaffenhed eller begivenheder, siden værdipapiret sidst
blev vurderet af et kreditvurderingsbureau. Kreditvurderinger kan påvirkes af interessekonflikter eller være baseret på tidligere
data, der ikke længere gør sig gældende eller ikke længere er nøjagtige. For nyligt er der fremlagt forslag til lovgivning og
bestemmelser om at ændre kreditvurderingsbureauerne, og dette kan påvirke fondens investeringer eller investeringsproces
i negativ retning.

116

Franklin Templeton Investeringsfonde

franklintempleton.lu

Gældsbeviser er underlagt forudbetalingsrisiko, når udstederen kan købe værdipapiret tilbage eller tilbagebetale hovedstolen
helt eller delvist, før værdipapiret forfalder til betaling. Når en fond geninvesterer forudbetalingerne af den hovedstol, den
modtager, kan den modtage en rente, der er lavere end renten på det eksisterende værdipapir, hvilket potentielt set kan
reducere fondens indtægter, afkast og udlodningerne til investorerne. Værdipapirer, der er underlagt forudbetaling, kan
medføre mindre potentiale for gevinster, når renten falder, og være genstand for større kursvolatilitet. Forudbetalingsrisikoen
er større i perioder, hvor renten falder.

Risiko ved afledte finansielle instrumenter
Resultaterne af afledte finansielle instrumenter afhænger i høj grad af resultaterne af en underliggende valuta, et underliggende
værdipapir, indeks eller andet referenceaktiv, og disse instrumenter er i tillæg til andre risici ofte behæftet med risici, der
svarer til det underliggende instruments. En fond kan anvende optioner, futures, optioner på futures og terminskontrakter på
valutaer, værdipapirer, indekser, renter og andre referenceaktiver med henblik på afdækning, effektiv porteføljeforvaltning og/
eller i investeringsøjemed. Afledte finansielle instrumenter indebærer omkostninger og kan skabe økonomisk gearing i en fonds
portefølje, der kan medføre væsentlig volatilitet og medføre, at fonden deltager i tab (samt gevinster) med et beløb, der i høj grad
overstiger fondens oprindelige investering. Hvad angår futurestransaktioner, er det indledende marginbeløb lavt set i forhold til
værdien af futureskontrakten, således at transaktioner er “gearede”. En relativ lille markedsbevægelse har en forholdsmæssig
stor indvirkning, hvilket kan være både positivt og negativt for fonden. Afgivelse af bestemte ordrer, der har til formål at begrænse
tab til bestemte beløb, kan være mindre effektive, idet markedsforholdene kan gøre det umuligt at udføre sådanne ordrer.
Transaktioner i optioner kan ligeledes indebære en høj risiko. Salget af en option medfører sædvanligvis en væsentlig større
risiko end optionskøb. Selvom den præmie, som fonden modtager, er fast, kan fonden påføres et tab, som er langt større end
præmiebeløbet. Fonden eksponeres endvidere for risikoen for, at køber udnytter optionen, hvorved fonden enten må afregne
optionen kontant eller erhverve eller levere den underliggende investering. Hvis optionen er afdækket ved, at fonden ejer
en tilsvarende position i den underliggende investering eller en future på en anden option, kan risikoen reduceres. Risikoen
for, at en fond lider tab på en swap-transaktion på nettobasis afhænger af, hvilken af parterne, der er forpligtet til at betale
nettobeløbet til den anden part. Hvis modparten skal betale nettobeløbet til fonden, er fondens tabsrisiko lig med tabet af hele
det beløb, som fonden er berettiget til at modtage. Hvis fonden imidlertid er forpligtet til at betale nettobeløbet, er fondens
tabsrisiko begrænset til det skyldige nettobeløb (se også “Risiko ved swap-aftaler”).
Visse afledte instrumenter kan potentielt set have høj gearing uanset den oprindelige investerings størrelse. Brugen
af gearing kan betyde, at fonden må afvikle porteføljepositioner for at kunne betale forpligtelser eller opfylde kravene om
aktivadskillelse, når det ikke er fordelagtigt at udføre sådan afvikling. Øvrige risici omfatter illikviditet, forkert fastsat kurs
på eller ubehørig værdiansættelse af det afledte finansielle instrument samt ufuldkommen korrelation mellem det afledte
finansielle instruments værdi og det underliggende instrument, således at en fond eventuelt ikke realiserer de tiltænkte fordele.
Den succesfulde brug afhænger normalt af investeringsforvalterens og/eller medinvesteringsforvalternes evne til nøjagtigt at
prognosticere markedets bevægelser i forhold til det underliggende instrument. Hvis et marked eller markeder eller kurser
på bestemte investeringsklasser bevæger sig i en uventet retning, hvilket især gør sig gældende under usædvanlige eller
ekstreme markedsforhold, opnår en fond eventuelt ikke de forventede fordele ved en transaktion, og den kan pådrage sig
tab, der kan vise sig at være væsentlige. Hvis investeringsforvalterens eller medinvesteringsforvalterens brug af sådanne
afledte finansielle instrumenter ikke er vellykket, kan en fonds resultater være værre, end hvis investeringsforvalteren eller
medinvesteringsforvalteren ikke anvendte afledte finansielle instrumenter overhovedet. I det omfang en fond anvender
sådanne instrumenter til afdækningsformål, er der risiko for ufuldstændig korrelation mellem bevægelser i værdien af det
afledte finansielle instrument og værdien af den underliggende investering eller andet afdækket aktiv. Desuden er der risiko
for – og dette gælder især under ekstreme markedsforhold – at et instrument, der normalt ville fungere som afdækning, slet
ikke giver nogen form for afdækning.
En fond kan indgå transaktioner, der indebærer afledte finansielle instrumenter, der handles på børser, eller som kan
forhandles og handles unoteret “over-the-counter” (OTC) og ikke på en børs. Børshandlede afledte finansielle instrumenter
omfatter futures, optioner, optioner på futures samt warrants. Eksempler på unoterede afledte finansielle instrumenter
omfatter valutaterminskontrakter, rente-swaps, credit default swaps, total return swaps eller differencekontrakter. Brugen af
sådanne unoterede instrumenter kan medføre et tab, hvis transaktionsmodparten (hvad angår valutaterminskontrakter og
andre unoterede afledte finansielle instrumenter) ikke opfylder sine forpligtelser, herunder grundet modpartens konkurs eller
insolvens. Risikoen kan være højere under volatile markedsforhold. Risikoen kan være højere under volatile markedsforhold.
Der anvendes sikkerhedsstillelse ved mange transaktioner med unoterede afledte finansielle instrumenter. Den skal overføres
til modparten, hvis en fond oplever et nettotab på en given transaktion, og en fond kan eje sikkerhedsstillelse, der er sikret
af modparten til fonden, hvis fonden oplever en nettogevinst på en given transaktion. Sikkerhedsstillelsens værdi kan dog
svinge, og den kan være svær at sælge, så det garanteres ikke, at sikkerhedsstillelsens værdi er tilstrækkelig til at dække det
beløb, der skyldes en fond, eller at værdien ikke absorberes af andre udestående forpligtelser, som modparten måtte have.
Øvrige risici omfatter manglende evne til at udligne en position, da markedet bliver illikvidt (gælder især OTC-markederne),
eller hvis tilgængeligheden af modparter bliver begrænset i en tidsperiode. Desuden kan spekulanter på et bestemt marked
medføre kursforvrængning. Hvis en fond ikke kan udligne en position grundet markedets illikviditet, er fonden eventuelt ikke
i stand til at forhindre yderligere værdiforringelse af de afledte finansielle instrumenter, fonden ejer, og fondens likviditet
kan blive svækket for så vidt, at fonden ejer en væsentlig del af det ellers likvide aktivmarked som adskilt for derved at
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dække forpligtelserne for sådanne afledte finansielle instrumenter. Endvidere kan det kræves, at en fond tager eller foretager
levering af et underliggende instrument, som investeringsforvalteren ellers ville have forsøgt at undgå. Visse afledte finansielle
instrumenter kan være særligt følsomme overfor renteændringer eller ændringer i andre børsværdier. Investorer bør erindre,
at selvom en fond kan have til hensigt regelmæssigt at anvende afledte strategier, er den ikke forpligtet til aktivt at indgå
transaktionerne, hverken generelt, eller hvad angår en bestemt type afledt finansielt instrument, hvis investeringsforvalteren
og/eller medinvesteringsforvalterne vælger at lade være grundet tilgængelighed, omkostninger eller andre faktorer.
Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter til blandt andet syntetisk short selling. I henhold til Luxembourgs lov af
17. december 2010 er short selling af værdipapirer eller noget fysisk instrument ikke tilladt. Syntetisk short selling kan opnås
gennem brugen af derivater for at replikere kort eksponering enten for investeringsformål eller for at afdække en lang position
i det samme eller et lignende aktiv. Eksempelvis medfører køb af credit default swaps (CDS) for en bestemt udsteder, uden at
der ejes en gældsforpligtelse for den pågældende udsteder, i realiteten, at fonden har kort eksponering for den pågældende
udsteder. Fonden kan også købe credit default swaps for at afdække en eksisterende position i den samme udsteder. Køb af
en put-option til en aktie, gældsforpligtelse eller en valuta uden at eje den pågældende aktie, gældsforpligtelse eller valuta er
også i realiteten at indgå en baisseforretning (og igen kan der indgås en sådan transaktion for at afdække en eksisterende
position). Den eneste investering, der er udsat for risici ved sådanne strategier, er det betalte præmiebeløb for CDS’en (credit
default swap) eller optionen, i modsætning til hvis der indgås baisseforretning med faktiske aktier, obligationer eller valutaer,
hvor den fulde investering i sådanne aktiver er udsat for risici. En anden strategi til syntetisk short selling er salg af rentefutures,
som vil drage fordel af en rentestigning, hvorved shorting af renter replikeres. Hvis der betales præmie for sådanne syntetiske
short selling-strategier (f.eks. for credit default swaps eller put-optioner), er der risiko for at miste hele investeringen, hvis der
ikke indtræffer nogen kreditbegivenhed (i tilfælde af credit default swaps), eller hvis optionen udløber og bliver værdiløs (fordi
det underliggende aktiv ikke falder til under aftaleprisen). Hvis der indgås en futureskontrakt (f.eks. salg af rentefutures), er
det potentielle tab underlagt den grad, hvormed renten falder i stedet for stiger, den anvendte konverteringsfaktor over for
kurven af kvalificerede værdipapirer, tid til levering samt det beregningsmæssige beløb, der er tilknyttet kontrakten. Der kan
implementeres yderligere strategier i lighed med disse med lignende konsekvenser og potentielle risici. Risikoen afbødes i
kraft af daglige justeringer af variationsmargin og/eller bevaring af kvalificeret sikkerhedsstillelse i forhold til positionen. Der er
ingen forsikring om, at sådanne syntetiske short selling-strategier, som er beskrevet heri, vil være lige så virkningsfulde til at
opnå kort eksponering for investerings- eller afdækningsformål som faktiske short selling-strategier.
I henhold til nylige finansreformer kræves det, at visse typer afledte finansielle instrumenter (dvs. visse former for swaps)
cleares gennem en central modpart. Dette forventes også at ville gælde andre instrumenter. Central clearing er beregnet til
at reducere modpartens kreditrisiko og øge likviditeten set i forhold til unoterede swaps, men det udelukker ikke disse risici
fuldstændigt. Med clearede swaps foreligger der desuden en risiko for, at en fond taber det oprindelige marginindskud eller
variationsmarginen, hvis FCM'en, som fonden har en åben position hos i en swapkontrakt, går konkurs. Hvis en FCM ikke
fremlægger nøjagtige regnskaber, er fonden desuden udsat for en risiko for, at FCM’en kan anvende fondens aktiver til et
opfylde egne finansielle forpligtelser eller betalingsforpligtelser i forhold til en anden kunde hos den centrale modpart. Fonden
kan eventuelt ikke opnå lige så gunstige vilkår med clearede swaps, som den ellers ville kunne forhandle sig frem til en
i en bilateral, ikke-clearet swap. Desuden kan en FCM ensidigt ændre vilkårene i en aftale med en fond, hvilket kan omfatte
pålæggelse af positionsbegrænsninger eller yderligere marginkrav, hvad angår fondens investering i visse typer swaps.
Centrale modparter og FCM'er kan generelt og til enhver tid kræve opsigelse af eksisterende clearede swaptransaktioner og
kan desuden kræve marginstigninger, der overstiger den margin, der var krævet ved starten af swap-kontrakten.
Reguleringen af clearede og ikke-clearede swaps samt andre afledte finansielle instrumenter er et område, der er underlagt
mange juridiske ændringer og kan ændres af staten og ved retslige handlinger. Desuden har tilsyn og børser i mange
retsområder ekstraordinære beføjelser i tilfælde af nødstilfælde på markedet, og dette kan bl.a. omfatte implementering
eller reduktion af spekulative positionsbegrænsninger, implementeringen af højere marginkrav, etableringen af daglige
kursbegrænsninger samt handelssuspendering. Det er umuligt til fulde at forudsige virkningerne af de aktuelle og fremtidige
bestemmelser. Nye krav kan, selvom de ikke gælder direkte for en fond, øge omkostningerne ved en fonds investeringer og
handelsomkostninger, der kan påvirke investorerne i negativ retning.
Brugen af afledte strategier kan desuden påvirke en fond skattemæssigt. Timing og indtægternes, gevinsternes eller tabenes
natur i forbindelse med disse strategier kan hæmme investeringsforvalterens eller medinvesteringsforvalterens evne til at
anvende afledte finansielle instrumenter, når de ønsker det.

Udvanding og swing pricing-risiko
Den faktiske købs- eller salgsomkostning for en fonds underliggende investeringer kan variere fra disse investeringers
bærende værdi i fondens værdiansættelse. Forskellen kan opstå som følge af handelsomkostninger og andre omkostninger
(f.eks. skatter) og/eller et spænd mellem de underliggende investeringers købs- og salgskurser.
Disse udvandingsomkostninger kan have en negativ påvirkning på en fonds samlede værdi, og dermed kan den indre værdi
pr. aktie justeres, så det undgås at gøre værdien af investeringerne ufordelagtig for de eksisterende aktionærer. Omfanget af
justeringens indvirkning afgøres af faktorer som f.eks. omfanget af transaktioner, købs- eller salgskurserne for de underliggende
investeringer og den værdiansættelsesmetode, der anvendes til at beregne værdien af sådanne underliggende investeringer
i fonden.
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Risiko ved kriseramte værdipapirer
Investering i nødlidende værdipapirer kan påføre fonden yderligere risici. Sådanne værdipapirer anses for at være
overvejende spekulationsbetingede, for så vidt angår udstederens evne til at betale renter og hovedstol eller overholde
udbudsdokumenternes øvrige krav set på sigt. Nødlidende værdipapirer forstås almindeligvis som værdipapirer udstedt af
virksomheder, der befinder sig under økonomisk pres på grund af mulig konkurs, omstrukturering eller anden økonomisk uro.
Skiftende markedsforhold kan have en større negativ indvirkning på sådanne værdipapirer, og en portefølje, der besidder
et betydeligt antal nødlidende værdipapirer, kan miste hele investeringen eller være nødsaget til at acceptere likvider eller
værdipapirer af en værdi, der er lavere end den originale investering og/eller være nødsaget til at acceptere betaling over
en længere periode. Inddrivelse af renter og hovedstol kan indebære yderligere omkostninger for den relevante fond. Under
sådanne omstændigheder er de afkast, der opnås i kraft af relevante fondsinvesteringer, eventuelt ikke tilstrækkelige til at
kompensere investorerne for de risici, de påtog sig.
For så vidt angår dette Prospekt skal nødlidende værdipapirer forstås som omfattende misligholdte værdipapirer og værdipapirer
med klassificeringen CCC eller derunder fra mindst to kreditvurderingsbureauer eller tilsvarende for ikke-vurderede og med
et kreditspænd over 1.000 basispoint. For så vidt angår værdipapirer med et kreditspænd, der er højere end 1000 basispoint
(uanset deres kreditvurdering), vil investeringsforvalteren dog fortsætte med yderligere analyser og verifikationer, navnlig
baseret på udviklingen i værdipapirets kreditspænd og den vurdering, det får af andre kreditinstitutter, for at vurdere, om
denne sikkerhed skal omvurderes og betragtes som et nødlidende værdipapir. Denne procedure er yderligere beskrevet
i forvaltningsselskabets risikoledelsesproces.

Udlodningsrisiko
Udlodning af eventuel udbytte garanteres ikke. Kun aktionærer hvis navne er registreret på den relevante registreringsdato
er berettiget til det erklærede udbytte for den pågældende kvartalsvise, periodiske eller årlige regnskabsperiode, alt efter
relevans. Den relevante fonds indre værdi reduceres med det beløb, der udbetales som udbytte.

Risiko ved udbyttebetalende aktier
Der er ingen garanti for, at de selskaber, som en fond investerer i, og som før i tiden har udbetalt udbytte, fortsat vil udbetale
udbytte eller udbetale udbytte i det aktuelle omfang i fremtiden. Reduktionen eller afbrydelsen af udbytteudbetaling kan have
en negativ indflydelse på værdien af fondens beholdninger, og fonden/investorerne kan således blive påvirket negativt.

Risiko ved udbyttepolitik
Visse fonde, i særdeleshed dem, der følger investeringsstrategier, som søger at oparbejde indtjening, kan have en
udbyttepolitik, der tillader udbetaling af udbytte fra kapital såvel som fra indtægter og nettorealiserede og nettourealiserede
kapitalgevinster. I de tilfælde hvor dette sker, er der tale om en tilbagebetaling eller tilbagetrækning af en del af investorens
oprindelige investering eller en kapitalgevinst, der kan tilskrives den oprindelige investering, selvom det kan betyde, at der
kan udloddes mere indtjening. Det kan også medføre, at kapitalen og potentialet for langfristet kapitalvækst reduceres, og at
eventuelle kurstab stiger. Eksempler på, hvornår dette kan forekomme, omfatter:
- Hvis værdipapirmarkederne, som fonden investerer på, faldt tilstrækkeligt meget, således at fonden har pådraget sig
nettokurstab.
- Hvis udbyttet betales brutto gebyrer og udgifter, således at gebyrer og udgifter betales fra nettorealiserede og nettourealiserede
kursgevinster eller oprindeligt tegnet kapital.
Al udbetaling af udbytte, der foretages delvist eller helt fra fondens kapital, kan reducere kapitalvækst og medføre en øjeblikkelig
reduktion af den indre værdi pr. aktie. Se også “Beskatning af selskabet” herunder.

Risiko ved nye vækstmarkeder
Alle investeringer, som fondene foretager i værdipapirer, der er udstedt af selskaber, stater og statslige instanser
i forskellige lande og i forskellige valutaer, indebærer visse risici. Disse risici er typisk højere i udviklingslande og på nye
vækstmarkeder. Sådanne risici, der kan påvirke porteføljebeholdningerne negativt, kan omfatte: (i) restriktioner med hensyn
til investeringer og hjemtagelse, (ii) valutakursudsving, (iii) muligheden for usædvanlig markedsvolatilitet sammenlignet med
mere industrialiserede lande, (iv) regeringens indblanding i den private sektor, (v) begrænset investorinformation og mindre
strenge oplysningskrav, (vi) overfladiske og betydeligt mindre likvide værdipapirmarkeder end i mere industrialiserede lande,
hvilket betyder, at fonden til tider kan være ude af stand til at sælge visse værdipapirer til ønskværdige kurser, (vii) visse
lokale skattelovgivningsmæssige hensyn, (viii) begrænset regulering af værdipapirmarkederne, (ix) internationale og regionale
politiske og økonomiske udviklinger, (x) mulig indførelse af valutakontrol eller andre lokale love og restriktioner, (xi) øget risiko
for negative påvirkninger af deflation og inflation, (xii) begrænsede muligheder for juridisk regres for fonden, og (xiii) depot- og/
eller betalingssystemer er måske ikke fuldt udviklede.
Investorer i fonde, der investerer på nye vækstmarkeder, bør især være opmærksomme på, at værdipapirer, der er udstedt
af selskaber og offentlige virksomheder på nye vækstmarkeder, kan have en betydeligt lavere likviditet end sammenlignelige
værdipapirer i industrialiserede lande.
franklintempleton.lu

Franklin Templeton Investeringsfonde

119

Særligt hvad angår højrisikable nye vækstmarkedslande, kan den indre værdi, omsætteligheden og resultatet af en specifik
fond påvirkes betydeligt af usikkerheder, såsom politiske eller diplomatiske udviklinger, social og religiøs ustabilitet, ændringer
i regeringspolitik, beskatning og rentesatser, valutakonvertering og hjemførelse samt andre politiske, økonomiske, juridiske
eller lovgivningsmæssige udviklinger på nye vækstmarkeder og, i særdeleshed, risiciene for ekspropriering, nationalisering og
konfiskering af aktiver og ændringer i lovgivning vedrørende omfanget af udenlandsk ejerskab.
Alle disse hændelser kan påvirke det generelle investeringsklima og i særdeleshed investeringsmulighederne for den relevante
fond i negativ retning. Betegnelsen “nye vækstmarkeder” dækker over en lang række lande med forskellige økonomiske og
politiske situationer. En vis koncentration af porteføljen i højrisikable nye vækstmarkedslande vil medføre en større eksponering
for risiciene beskrevet ovenfor for en given portefølje.

Aktierisiko
Investeringer i egenkapitalinstrumenter giver mulighed for betydelig kapitaltilvækst. Sådanne investeringer indebærer imidlertid
også risici, herunder udsteder-, branche-, markeds- og generelle risici af økonomisk art. Selvom investeringsforvalteren (eller
den relevante underinvesteringsforvalter) vil bruge diversificering til at reducere nogle af disse risici, kan ugunstige udviklinger
eller oplevede negative udviklinger på et eller flere af disse områder forårsage et væsentligt fald i eller et totalt tab af værdien
af de egenkapitalinstrumenter, som en fond ejer.
Ydermere kan en fond investere i specifikke typer værdipapirer, der indebærer yderligere kursrisici eller likviditetsrisici,
afhængigt af deres art. Sådanne værdipapirer kan omfatte, men er ikke begrænset til: (i) SPAC-selskaber (Special Purpose
Acquisition Companies (SPAC'er)), der kan være helt uden forretningsaktiviteter,(ii) private investeringer i offentlig egenkapital
(PIPE'er) og/eller (iii) børsintroduktioner (IPO'er).

Risici ved regulering af ESG
De reguleringsmæssige rammer for bæredygtige investeringer er under konstant udvikling. Manglen på fælles eller
harmoniserede definitioner og afgrænsninger af ESG- og bæredygtighedskriterierne eller på klare retningslinjer for det krævede
oplysningsniveau kan resultere i forskellige tilgange fra kapitalforvalternes side, når ESG- og bæredygtighedskriterier skal indgå
i deres investeringsbeslutninger og ajourføring af salgsmaterialet for et investeringsinstrument. Tilgangen bliver derfor til en vis
grad baseret på skøn, og det betyder, at en fond kan investere i et værdipapir, hvor en anden kapitalforvalter eller en investor
ville sige fra, og oplysningsniveauet i virksomhedens salgsmateriale kan indeholde flere eller færre oplysninger end dem, der
fremgår af salgsmaterialet for andre investeringsinstrumenter. Det kan det således være svært at sammenligne tilsyneladende
ens investeringsinstrumenter med hinanden, da disse investeringsinstrumenter vil anvende forskellige kriterier for valg og
fravalg af værdipapirer. Som følge heraf kan resultatprofilen for ellers lignende investeringsinstrumenter afvige mere, end det
ellers kunne forventes. Det betyder også, at den tilgang, der er valgt skønsmæssigt, kan afvige fra de holdninger, der indtages
på et senere tidspunkt på EU-plan eller af de nationale tilsynsmyndigheder, hvilket kan indebære en omdømmemæssig risiko
eller betragtes som ufrivillig grønvask.

Risiko ved virksomhedsobligationer med variabel rente
Virksomhedslån med variabel rente og virksomhedsobligationer, som fonden investerer i, udstedes tit i forbindelse med stærkt
gearede transaktioner. Sådanne transaktioner omfatter gearede virksomhedsovertagelser, gearede rekapitaliseringslån og
andre typer opkøbsfinansiering. Gearede virksomhedsovertagelser er genstand for højere kreditrisici end andre investeringer,
herunder større mulighed for, at låntageren kan misligholde eller gå konkurs. Nogle af disse lån kan være underlagt få
kontraktlige bestemmelser (“covenant lite”), således at de ikke omfatter bestemmelser, hvorved långiveren kan styre og spore
låntagerens resultater og erklære misligholdelse, hvis visse kriterier misligholdes.

Valutakursrisiko
Da selskabet værdiansætter de enkelte fondes porteføljebeholdninger i enten USD, JPY eller EUR, kan negative ændringer i
kurserne for disse valutaer påvirke værdien af beholdningerne og de enkelte fondes afkast deraf.
Da en fonds værdipapirbeholdning, inklusive kontanter og likvide midler, kan være udstedt i andre valutaer end fondens
basisvaluta, kan fonden blive positivt eller negativt påvirket af valutarestriktioner eller ændringer i valutakurserne mellem
referencevalutaen og andre valutaer. Udsving i valutakurser kan påvirke værdien af en fonds aktier og kan desuden påvirke
værdien af fondens udbytte og renter samt de gevinster og tab, som realiseres af fonden. Hvis den valuta, som et værdipapir
udstedes i, stiger i forhold til basisvalutaen, kan kursen på værdipapiret stige. Modsat kan et fald i valutakursen påvirke
værdipapirets kurs negativt.
I det omfang en fond eller en aktieklasse søger at anvende strategier eller instrumenter til at afdække eller gardere sig imod
valutakursrisici, er der ingen garanti for, at en sådan afdækning eller beskyttelse vil kunne opnås. Medmindre andet fremgår
af en fonds investeringspolitik, foreligger der intet krav om, at en fond skal søge at risikoafdække eller gardere sig imod
valutakursrisiko i forbindelse med transaktioner.
Valutaforvaltningsstrategier kan i høj grad ændre en fonds eksponering for valutakurser og kan medføre tab for fonden, hvis
valutaer ikke opfører sig, som investeringsforvalteren forventer. Desuden kan valutaforvaltningsstrategier, for så vidt at de
reducerer fondens eksponering for valutarisici, hæmme fondens evne til at udnytte gunstige ændringer i valutakurserne.
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Det kan ikke garanteres, at investeringsforvalterens brug af valutaforvaltningsstrategier kommer fonden til gode, eller at
de bliver eller kan blive anvendt på passende tidspunkter. Endvidere er der eventuelt ikke fuldstændig korrelation mellem
eksponeringen for en bestemt valuta og værdien af de værdipapirer i porteføljen, der er denomineret i den pågældende
valuta. Valutainvestering med henblik på at udnytte prognosticerede ændringer i valutakurserne øger i modsætning til de
valutaafdækningsrisici, der gælder for fondens beholdninger, fondens eksponering for udenlandske investeringstab.
Investorer bør være opmærksomme på, at den kinesiske renminbi (“RMB”) er underlagt en kontrolleret variabel valutakurs
i forhold til udbud og efterspørgsel på markedet med reference til en kurv af valutaer. For øjeblikket handles RMB på to
markeder: et i Fastlandskina og et uden for Fastlandskina (hovedsageligt i Hongkong). RMB, som handles i Fastlandskina,
er ikke frit konvertibel og er underlagt valutakontrol og visse krav fra regeringen i Fastlandskina. RMB, der handles uden
for Fastlandskina, kan på den anden side frit handles. Selvom RMB handles frit uden for Fastlandskina, afspejler RMB
spot-, valutaterminskontrakter og relaterede instrumenter de strukturelle forviklinger på dette udviklingsmarked. Følgelig kan
alternative valutaklasser, der er denomineret i RMB, være eksponeret for større valutarisiko.

Risiko ved frontier-markeder
Investeringer i nye vækstmarkedslande omfatter risici, der er beskrevet i ovenstående afsnit “Risiko ved nye vækstmarkeder”.
Investeringer på frontier-markeder indebærer risici svarende til investeringer på nye vækstmarkeder, men disse er mere
udtalte, da frontier-markeder er mindre udviklede og mindre tilgængelige end de andre nye vækstmarkeder. Frontier-markeder
kan desuden opleve større politisk og økonomisk uro og kan have mindre gennemsigtighed, mindre etiske procedurer og
svagere virksomhedsledelse set i forhold til andre vækstmarkeder, og den relevante fond/investorerne kan blive påvirket
negativt.
På sådanne markeder er der også større sandsynlighed for flere investerings- og hjemtagelsesrestriktioner, valutakontrol og
mindre udviklet deponerings- og betalingssystemer end på andre nye vækstmarkeder. De lande, der betegnes som frontiermarkeder, omfatter de mindre udviklede lande i Afrika, Asien, Mellemøsten, Østeuropa og Latinamerika. Som et resultat heraf
kan den relevante fond/investorerne blive påvirket negativt.

Risiko ved afdækkede strategier
Hvad angår Franklin K2 Alternative Strategies Fund, beder investeringsforvalteren en række medinvesteringsforvaltere om
at implementere forskellige utraditionelle eller “alternative” strategier, herunder strategier, der karakteriseres som værende
“Long Short Equity”, “Event Driven”, “Global Macro”, “Market Neutral” eller “Relative Value”, som indebærer “afdæknings-” eller
“arbitrage”-aktiviteter, og som er beregnet til at fange værdi på et retningsløst marked. Disse strategier skal dog på ingen måde
anses for at indebære, at de af fondens investeringer, der anvendes i sådanne strategier, er risikofri. Selv på “afdækkede”
eller “arbitrage”-positioner kan der opleves væsentlige tab, og illikviditet og misligholdelse på den ene side af en position kan
i realiteten medføre, at positionen ikke udgør den “afdækning”, den skulle, hvilket kan medføre væsentlige tab for fonden.
Disse strategier indebærer eksponering for visse sekundære risici på markedet, f.eks. den implicitte volatilitet ved konvertible
obligationer eller warrants, afkastdifferencen mellem statsobligationer af tilsvarende varighed eller kursdifferencen mellem
forskellige aktieklasser i samme underliggende virksomhed. Desuden kan mange “markedsneutrale” medinvesteringsforvaltere
anvende strategier med begrænset retningsbestemmelse, der eksponerer de aktiver, de forvalter, for visse markedsrisici.

Risiko ved inflationsindekserede værdipapirer
Inflationsindekserede værdipapirer er tilbøjelige til at reagere på ændringer i realrentesatserne. Realrentesatserne udgør
de nominelle (angivne) rentesatser reduceret med de forventede virkninger af inflationen. Generelt kan kursen på et
inflationsindekseret værdipapir falde, når realrentesatserne stiger, og stige, når realrentesatserne falder. Rentebetalingerne
på inflationsindekserede værdipapirer svinger i takt med, at hovedstolen og/eller renten justeres for inflation og kan være
uforudsigelige. Derfor kan fondens afkastfordelinger svinge mere end afkastfordelingerne for en typisk fastforrentet fond.
Der er ingen sikkerhed for, at forbrugerprisindekset eller andre foranstaltninger, der anvendes til at regulere den pålydende
værdi af fondens gældsbeviser, svarer nøjagtigt til den inflationsrate, en bestemt investor oplever. En stigning i hovedstolen
på et inflationsbeskyttet gældsbevis betragtes som almindelig skattepligtig indkomst, selvom hovedstolen først tilbagebetales
til investorerne, som f.eks. fonden, på udløbsdatoen.

Risiko ved børsintroduktioner
Nogle fonde kan investere i børsintroduktioner (“IPO’er”). Risikoen ved IPO’er består i, at markedsværdien af IPO-aktier kan
være meget ustabil på grund af faktorer som f.eks. mangel på et tidligere offentligt marked, manglende erfaring med handel, et
begrænset antal aktier til rådighed for handel samt begrænset kendskab til udstederen. Derudover kan en fond eje IPO-aktier i
en meget kort periode, hvilket kan påføre fonden højere udgifter. Nogle IPO-investeringer kan have en umiddelbar og betydelig
indflydelse på en fonds resultater.

Lovgivningsmæssig og regulatorisk risiko
Fondene skal overholde de forskellige juridiske krav, herunder krav, der pålægges i kraft af værdipapirlovgivningen og
selskabsretten i de forskellige retsområder, herunder i Luxembourg.
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Lovgivningens fortolkning og anvendelse kan ofte være modstridende, og det kan påvirke, hvorvidt forskellige aftaler og
garantier, som fondene indgår i, kan håndhæves. Lovgivning kan pålægges med tilbagevirkende kraft og kan udstedes i form
af interne bestemmelser, der ikke er generelt tilgængelige for offentligheden. Fortolkningen og anvendelsen af lovgivningen
og forordningerne kan ofte være modstridende og uvis. Dette gælder især beskatning.
Domstolene holder sig ikke nødvendigvis til lovgivningens krav og den relevante aftale, og det kan ikke garanteres, at regres
eller en kendelse fra en udenlandsk domstol kan håndhæves i visse retsområder, hvor de aktiver, der relaterer sig til fondens
værdipapirer, befinder sig.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko optræder i to udgaver: Likviditetsrisiko på aktivsiden og likviditetsrisiko på passivsiden. Likviditetsrisiko på
aktivsiden er, når en fond ikke kan sælge et værdipapir eller en position til den noterede kurs eller til kursværdien grundet faktorer
som f.eks. en pludselig ændring i positionens opfattede værdi eller kreditværdighed, eller grundet negative markedsforhold
generelt. Likviditetsrisiko på passivsiden er, når en fond ikke kan opfylde en indløsningsordre grundet fondens manglende evne
til at sælge værdipapirer eller positioner for derved at finde tilstrækkelige midler til at opfylde indløsningsordren. Markeder, hvor
fondens værdipapirer handles, kan desuden være udsat for negative forhold, der medfører, at børserne suspenderer handlen.
Nedsat likviditet grundet disse faktorer kan påvirke fondens indre værdi negativt og ydermere påvirke fondens evne til at
opfylde indløsningsordrer i rette tid.
Visse værdipapirer er illikvide grundet et begrænset marked, udstederens finansielle svækkelse, juridiske eller kontraktmæssige
restriktioner ved videresalg eller overdragelse, eller er illikvide på anden vis, forstået på den måde, at de ikke kan sælges inden for syv
dage til tilnærmelsesvis den kurs, som fonden værdiansætter dem til. Illikvide værdipapirer indebærer større risiko end værdipapirer
med mere likvide markeder. Børsnoteringer for sådanne værdipapirer kan være volatile og/eller underlagt større difference mellem
købs- og salgskurs. Illikviditet kan være ugunstigt for børskursen og fondens evne til at sælge bestemte værdipapirer, når det er
nødvendigt for derved at opfylde fondens likviditetsbehov, eller som reaktion på en særlig økonomisk begivenhed.

Markedsrisiko
Børsværdien af de værdipapirer, en fond ejer, kan stige såvel som falde, og dette kan ske hurtigt eller uforudsigeligt. Værdipapirer
kan falde i værdi grundet faktorer, der påvirker enkelte udstedere, værdipapirmarkederne generelt eller bestemte industrier
eller sektorer på værdipapirmarkederne. Et værdipapirs værdi kan stige såvel som falde grundet generelle markedsforhold,
der ikke specifikt relaterer sig til en bestemt udsteder, f.eks. reelle eller opfattede negative økonomiske forhold, ændringer
i de generelle udsigter for indtjening eller virksomhedsindtjening, ændringer i renten, valutakurserne eller generelt negativ
investoropfattelse. Værdien kan ligeledes falde eller stige grundet faktorer, der påvirker en enkelt udsteder eller en bestemt
industri eller sektor, f.eks. ændringer i produktionsomkostninger og konkurrencemæssige forhold inden for en industri eller
et bestemt land. Uventede begivenheder såsom naturkatastrofer eller miljøkatastrofer (jordskælv, brande, oversvømmelser,
orkaner, tsunamier) og i det hele taget andre alvorlige vejrrelaterede fænomener eller udbredt sygdom, inklusive pandemier
og epidemier, har været og kan være meget forstyrrende for økonomien i de enkelte virksomheder, sektorer, industrier, lande,
markeder og negativt påvirke valutaer, renter og inflation, kreditvurderinger, investorstemning og andre faktorer, der påvirker
værdien af fondens investeringer. I betragtning af den gensidige afhængighed mellem globale økonomier og markeder vil
forholdene i ét land, på ét marked eller i én region kunne påvirke markeder, udstedere og/eller valutakurser i andre lande.
Sådanne forstyrrelser kunne hindre fonden i at foretage fordelagtige investeringsbeslutninger rettidigt og kunne have negativ
indflydelse på fondens evne til at nå sit investeringsmål.
Under en generel afmatning på værdipapirmarkederne kan flere aktivklasser falde i værdi. Når der er fremgang på
markederne, er der ingen garanti for, at de værdipapirer, en fond ejer, vil deltage i eller på anden vis nyde godt af fremgangen.
Alle investeringer på de finansielle markeder kan falde i værdi.

Risiko ved flere forvaltere
Investeringsforvalteren for bestemte fonde kan søge at opfylde investeringsmålet ved omhyggeligt at udvælge to eller flere
medinvesteringsforvaltere (“medinvesteringsforvaltere”). Ud over udvalg af og allokering til medinvesteringsforvalterne
kan investeringsforvalteren også deltage i forvaltningen af sådanne fondes aktiver. Medinvesteringsforvalterne kan være
virksomheder tilknyttet investeringsforvalteren eller være helt uafhængige af investeringsforvalteren, men dog genstand for
omhyggelig due diligence fra investeringsforvalterens side som en del af udvælgelsesprocessen.
Franklin K2 Alternative Strategies Fund har især til hensigt at opfylde investeringsmålet ved at allokere aktiverne på tværs af
flere ikke-traditionelle eller “alternative” strategier, som omfatter, men ikke er begrænset til, Long Short Equity, Relative Value,
Event Driven og Global Macro. Fonden har til hensigt at bruge flere medinvesteringsforvaltere for at implementere strategien.
Der er risiko for, at de valgte medinvesteringsforvaltere ikke effektivt implementerer den tiltænkte investeringsstrategi, som
medinvesteringsforvalteren blev udvalgt til. Desuden kan medinvesteringsforvalterne træffe deres investeringsbeslutninger
uafhængigt af hinanden, og dermed kan de træffe beslutninger, der er i strid med hinanden indbyrdes. Det kan f.eks. tænkes,
at en medinvesteringsforvalter køber et værdipapir til fonden samtidig med, at en anden medinvesteringsforvalter sælger
det samme værdipapir, hvilket medfører højere udgifter uden derved at opnå et nettoinvesteringsresultat, eller at flere
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medinvesteringsforvaltere køber det samme værdipapir samtidig uden at samle deres transaktioner, således at dette medfører
højere omkostninger. Endvidere kan fondens metode med flere medinvesteringsforvaltere medføre, at fonden investerer en
væsentlig andel af aktiverne i visse typer værdipapirer, hvilket kan være gunstigt eller ugunstigt for fondens resultater alt
efter de pågældende værdipapirers resultater og de generelle markedsforhold. Medinvesteringsforvalterne kan opnå ringere
resultater end markedet generelt eller opnå ringere resultater end andre investeringsforvaltere, som fonden kunne have valgt.

Proformainvestorrisiko
De juridiske rammer på visse markeder har kun netop påbegyndt udviklingen af konceptet juridisk/formelt ejerskab og egentligt
ejerskab eller rettighed til værdipapirer. Følgelig kan domstolene på sådanne markeder mene, at en proformainvestor eller
depotbestyrer som registreret indehaver af værdipapirer har fuldt ejerskab deraf, og at den egentlige ejer muligvis ikke har
nogen rettigheder overhovedet.
Investorerne gøres opmærksomme på, at en investor kun kan udøve sine rettigheder fuldt ud som aktionær direkte over for
selskabet, hvis investor selv er registreret i selskabets aktionærfortegnelse. Hvis en investor investerer i selskabet gennem
en proformaformidler, som investerer i selskabet i eget navn, men på vegne af investoren, kan investoren ikke altid udøve
visse aktionærrettigheder direkte over for selskabet. Investorer, der investerer gennem en proformaformidler eller depositar,
skal især bemærke, at der i tilfælde af diskontinuitet i brugen af et sådant mellemled eller en sådan depositar, uanset om det
skyldes insolvens, konkurs eller anden årsag, er en risiko for forsinkelse i muligheden for at udøve rettigheder eller tilmed tab
af rettigheder. Det anbefales, at investorer søger råd om deres rettigheder.

Risiko ved ikke-regulerede markeder
Nogle fonde kan investere i værdipapirer fra udstedere i lande, hvis markeder ikke kvalificerer sig som regulerede markeder
på grund af disses økonomiske, juridiske og lovgivningsmæssige opbygning, og derfor må disse fonde højst investere 10 %
af nettoaktiverne i sådanne værdipapirer.

Risiko ved “participatory notes”
“Participatory notes”, også kaldet “P-notes”, er finansielle instrumenter, som visse fonde kan anvende til at opnå eksponering
for en aktieinvestering, herunder investeringer i ordinære aktier og warrants, på et lokalt marked, hvor direkte besiddelse
ikke er tilladt. Investering i “participatory notes” kan indebære en OTC-transaktion med en tredjepart. Derfor kan fonde, der
investerer i “participatory notes”, ikke blot være eksponeret for kursbevægelser i det underliggende egenkapitalinstrument,
men også for risikoen for modpartens misligholdelse, der – hvis en modpart misligholder – kan medføre et tab af hele
egenkapitalinstrumentets kursværdi.

Risiko ved resultatbetinget honorar
Forvaltningsselskabet kan være berettiget til et resultatbetinget honorar. Selvom de centrale målsætninger for det
resultatbetingede honorar er at yderligere styrke tilnærmelsen af forvaltningsselskabets og investorernes interesser
og til at belønne resultater, der er bedre end forventet, kan det resultatbetingede honorar fungere som et incitament for
forvaltningsselskabet og dets repræsentanter til at foretage mere risikable investeringer og handler, end de ville have gjort
uden det resultatbetingede honorar.
For visse afdelinger kan forvaltningsselskabet være berettiget til et resultatbetinget honorar, som baseres på realiserede
og urealiserede gevinster. Investorer bør bemærke, at der er en iboende risiko for, at resultatbetingede honorarer kan blive
udbetalt for urealiserede gevinster, der eventuelt aldrig realiseres i praksis.

Risiko ved PIPE'er
Investeringer i værdipapirer fra private og strukturerede konvertible og egenkapital-linkede værdipapirer i offentlige
virksomheder (“PIPES”) giver mulighed for betydelige gevinster, men indebærer også en høj grad af risiko, herunder
fuldstændigt tab af kapital. Blandt disse risici er de generelle risici, der er forbundet med at investere i virksomheder, der
kører med tab eller med væsentlige variationer i driftsresultater fra regnskabsperiode til regnskabsperiode, og investeringer
i virksomheder med behov for væsentlig yderligere kapital til at understøtte ekspansion eller for at opnå eller fastholde en
konkurrencemæssig position. Sådanne virksomheder kan være udsat for intens konkurrence, herunder konkurrence fra
virksomheder med flere økonomiske ressourcer, mere omfattende udviklings-, fremstillings-, marketing- og servicekapaciteter
og et større antal kvalificeret medarbejdere på ledelsesmæssigt og teknisk niveau. Handelen med værdipapirer i en sådan
virksomhed i porteføljen vil sandsynligvis være lille og underkapitaliseret, og som følge deraf vil de være mere følsomme over
for ugunstige forretningsmæssige eller økonomiske udviklinger.
Hvis sådanne virksomheder i en portefølje ikke er i stand til at generere tilstrækkeligt cashflow eller rejse yderligere egenkapital
for at imødekomme dets forventede likviditetsbehov, kan værdien af investeringen foretaget af en fond i en sådan portefølje
blive væsentligt reduceret eller endda fortabes.
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Risiko ved porteføljes omsætningshastighed
Investeringsforvalteren og/eller medinvesteringsforvalterne kan sælge et værdipapir eller indgå eller afvikle en afledt position,
når det menes, at dette er hensigtsmæssigt – uanset hvor længe fonden har ejet instrumentet. Disse aktiviteter øger fondens
porteføljeomsætning og kan øge fondens transaktionsomkostninger.

Risiko ved private virksomheder
Investeringer i værdipapirer udstedt af private virksomheder indebærer en betydelig grad af risiko og usikkerheder sammenlignet
med børsnoterede aktier. Disse investeringer foretages normalt i virksomheder, der har eksisteret i en kort periode, med ringe
forretningsmæssig erfaring, og derfor er enhver prognose for fremtidig værdivækst behæftet med en høj grad af usikkerhed.
Investeringer i værdipapirer udstedt af private virksomheder er også underlagt begrænset likviditet, da de ikke handles på et
reguleret marked.

Risiko ved realaktiver
Fonde, der investerer i realaktiv-værdipapirer eller værdipapirer, der er knyttet til realaktiver, vil blive udsat for særlige risici,
der er forbundet med en række forskellige faktorer, herunder lokale, regionale og nationale økonomiske forhold, renter og
skattemæssige hensyn. Resultater på markeder for realaktiver kan vise ringe korrelation til aktie- og obligationsmarkederne.
Der er risiko for, at fonde, der investerer i realaktiver, kan præstere dårligt i et ellers gunstigt økonomisk miljø.
Værdipapirer i ejendomsinvesteringsforeninger (REIT) kan påvirkes af alle former for ændringer i værdien af de ejede
ejendomme samt andre faktorer, og kurserne har tendens til at stige og falde. Et REIT’s resultater afhænger af typen og
beliggenheden af de ejendomme, det ejer, og hvor godt det administrerer disse ejendomme. Der kan opstå fald i lejeindtægten
på grund af mange ledige lejemål, øget konkurrence fra andre ejendomme, lejeres manglende indbetaling af leje samt dårlig
administration. Et REIT’s resultater afhænger desuden af selskabets evne til at finansiere køb og renoveringer af ejendomme
og forvalte pengestrømmene. Da REIT’er typisk investerer i et begrænset antal projekter eller i et særligt markedssegment,
er de mere følsomme over for negative udviklinger, der påvirker et enkelt projekt eller markedssegment, end mere bredt
diversificerede investeringer.
Værdipapirer i infrastrukturselskaber er værdipapirer i virksomheder, der primært beskæftiger sig med infrastrukturrelaterede
aktiviteter, herunder projektering, konstruktion, drift eller vedligeholdelse af havne, lufthavne, jernbaner, veje, rørledninger,
energiproduktionsfaciliteter (kul, olie, kernekraft, vandkraft eller solkraft), el-transmission, spildevandsrensningsanlæg eller
aktiviteter, der har forbindelse til disse virksomheder. Sådanne virksomheder kan opleve volatilitet som følge af udfordringer
i forbindelse med opnåelse af påkrævede tilladelser, indhentning af miljømæssige tilladelser, opfyldelse af lovmæssige
standarder, krav eller retningslinjer, eller de kan blive påvirket af niveauet af økonomisk aktivitet, vejret, naturkatastrofer,
statslige tiltag, civile uroligheder eller terrorisme. I kraft af, at fonden er koncentreret i denne ene sektor, kan den opleve en
højere grad af volatilitet sammenlignet med fonde, der følger en mere diversificeret investeringspolitik.

Risiko ved geninvestering af sikkerhedsstillelse
Efter geninvestering af sikkerhedsstillelse, som defineret i prospektets bilag B. 3 “Afledte finansielle instrumenter”, gælder alle
risikohensyn vedrørende regelmæssige investeringer, der er angivet i dette afsnit.

Risiko ved tilbagekøbstransaktioner og omvendte tilbagekøbstransaktioner
Når selskabet indgår tilbagekøbstransaktioner eller omvendte tilbagekøbstransaktioner, som det er forudsat i appendiks B.4
i prospektet “Anvendelse af teknikker og instrumenter vedrørende omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter”,
indebærer det visse risici, og der er ingen garanti for, at det ønskede mål opfyldes ud fra en sådan brug.
Investorer skal især bemærke, at (1) hvis modparten, som en fond har investeret i, misligholder, er der risiko for, at
sikkerhedsstillelsen kan udbetale mindre end det investerede beløb, hvad enten dette skyldes unøjagtig værdiansættelse
af sikkerhedsstillelsen, negative markedsforhold, nedvurdering af sikkerhedsudstederens kreditværdighed eller illikviditet på
det marked, hvor sikkerhedsstillelsen handles, at (2) (i) fastlåsning af kontantbeløb i store eller langvarige transaktioner,
(ii) forsinkelser i at genvinde det investerede beløb eller (iii) vanskeligheder ved at sælge sikkerhedsstillelsen kan hæmme
fondens evne til at opfylde salgsordrer, sikkerhedskøb og mere generelt geninvestere, og at (3) tilbagekøbstransaktion alt efter
tilfældet udsætter en fond for risici, der svarer til de risici, der forbindes med options- eller terminsderivater, og disse risici er
beskrevet mere detaljeret andetsteds i prospektet.
Den sikkerhed, som er blevet stillet for selskabet for tilbagekøbstransaktioner, kan være amerikanske skatkammerbeviser eller
statslige amerikanske beviser eller statsobligationer, der nyder den amerikanske regerings fulde tillid og kredit eller statsgæld
i EU-stater eller styrelser (inklusive overnationale agenturer). Eventuelle merindtægter fra tilbagekøbstransaktioner tilfalder
den relevante fond.
I en omvendt tilbagekøbstransaktion kan en fond lide et tab, hvis værdien af de købte værdipapirer er faldet i værdi i forhold
til værdien af kontanter eller margin, som ejes af den pågældende fond.
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Risiko ved omstrukturering af selskaber
Nogle fonde kan også investere i værdipapirer i selskaber, der er involveret i fusioner, konsolideringer, afviklinger og
omstruktureringer (herunder konkursramte selskaber), eller for hvilke der foreligger tilbud om køb eller ombytning, og fondene kan
indgå i sådanne transaktioner. De kan også opkøbe gældsbeviser og dele heraf, både sikrede og ikke-sikrede, i debitorselskaber,
der beskæftiger sig med omstrukturering eller finansiel omlægning. Sådanne investeringer medfører også større kreditrisici.
Selskaber, der omorganiserer eller omstrukturerer finansielt, har tendens til at have en relativt svag finansiel position og kan
være underlagt risici som f.eks., at omstruktureringen kan virke forstyrrende på drifts- og ledelsesstrukturen i de pågældende
virksomheder, hvilket kan medføre, at fondene eksponeres for en højere investeringsrisiko.

Genbrug af risici i forbindelse med sikkerhedsstillelse og finansielle instrumenter
I overensstemmelse med OTC-derivater efter markedsstandard, værdipapirudlån, masteraftaler på tilbagekøb eller omvendte
tilbagekøb vil modparten, når værdipapirer overføres til denne, opnå enten (i) en fuldstændig retlig ejendomsret til de
værdipapirer, den modtager, i henhold til en aftale om sikkerhed i forbindelse med overdragelse af ejendomsret. eller ii) en ret
til at anvende de værdipapirer, den modtager, i henhold til en aftale om sikkerhedsstillelse.
Som krævet i artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed
af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, vil
fonden af sine modparter blive skriftligt underrettet om de risici og konsekvenser, der kan være forbundet med enten (i) indgåelse
af en aftale om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret, og (ii) tildeling af brugsret til sikkerhedsstillelse
i henhold til en aftale om sikkerhedsstillelse i form af sikkerhedsstillelse, som opsummeret nedenfor:
− Alle rettigheder, herunder eventuelle ejendomsrettigheder, som fonden måtte have haft, i disse finansielle instrumenter
vil blive erstattet af et ikke-sikret kontraktligt krav om levering af tilsvarende finansielle instrumenter, der er underlagt
betingelserne i den relevante masteraftale.
− Modparten vil ikke være indehaver af finansielle instrumenter i overensstemmelse med klientens regler for aktiver, og der vil
ikke gælde nogen rettigheder til beskyttelse af aktiver (f.eks. vil de finansielle instrumenter ikke være adskilt fra modpartens
aktiver og vil ikke være ejet på grund af tilstedeværelsen af en forening).
− Hvis modparten bliver insolvent eller misligholder sine forpligtelser i henhold til den relevante masteraftale, vil fondens
krav mod modparten om levering af tilsvarende finansielle instrumenter ikke være sikret og vil være underlagt vilkårene
i den relevante masteraftale og gældende lovgivning og, i overensstemmelse hermed, kan fonden ikke modtage tilsvarende
finansielle instrumenter eller inddrive de finansielle instrumenters fulde værdi (selv om fondens eksponering kan reduceres
i det omfang, modparten har forpligtelser, som kan modregnes eller udlignes eller afvikles ved henvisning til modpartens
forpligtelse til at levere tilsvarende finansielle instrumenter til fonden).
− Hvis en afviklingsmyndighed udøver sine beføjelser i henhold til en relevant afviklingsordning over for en modpart, kan
fonden være nødt til at gribe ind over for modparten, såsom at opsige den relevante masteraftale, kan blive pålagt en
udsættelse af den relevante afviklingsmyndighed, og:
a. Fondens krav om levering af tilsvarende finansielle instrumenter kan reduceres (helt eller delvist) eller konverteres til
egenkapital, eller
b. overførsel af aktiver eller passiver kan medføre, at fondens krav på modparten eller modpartens krav på fonden overføres
til forskellige enheder, selv om fonden kan beskyttes, i det omfang udøvelsen af afviklingsbeføjelser begrænses af
adgangen til en form for modregning.
− Med forbehold af bestemmelserne i den relevante masteraftale (i) kan fonden ikke udøve nogen form for afstemning,
samtykke eller lignende rettigheder knyttet til de finansielle instrumenter, og (ii) modparten har ingen forpligtelse til at
underrette fonden om begivenheder eller handlinger i forbindelse med disse finansielle instrumenter.
− Hvis modparten ikke umiddelbart kan få tilsvarende finansielle instrumenter, som den kan levere til fonden på det ønskede
tidspunkt, kan fonden være ude af stand til at opfylde sine afregningsforpligtelser i henhold til andre transaktioner, som den
har indgået i forbindelse med disse finansielle instrumenter.
− Fonden er ikke berettiget til at modtage udbytte, kupon- eller andre betalinger, interesser eller rettigheder (herunder
værdipapirer eller ejendom, der påløber eller tilbydes på noget tidspunkt), som udbetales i forbindelse med disse finansielle
instrumenter, selv om fonden kan krediteres med en betaling i henhold til udbytte, kupon- eller anden betaling (en “produceret
betaling”).
− Den skattemæssige behandling af (i) finansielle instrumenter (og alle tilsvarende finansielle instrumenter), der er overført
eller anvendt som sikkerhed, og (ii) producerede betalinger kan afvige fra skattebehandlingen med hensyn til det oprindelige
udbytte, kupon eller anden betaling i relation til disse finansielle instrumenter.
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Risiko ved russiske og østeuropæiske markeder
Værdipapirer fra udstedere i Rusland, østeuropæiske lande samt de nye uafhængige stater såsom Ukraine og landene, der
før var under det tidligere Sovjetunionens indflydelse, indebærer betydelige risici og særlige omstændigheder, der normalt
ikke forbindes med investering i værdipapirer fra udstedere i EU’s medlemslande eller USA. Disse risici gælder i tillæg til
de risici, der normalt forbindes med sådanne investeringer, og omfatter politiske, økonomiske, juridiske, valutamæssige,
inflationsrelaterede og beskatningsmæssige risici. For eksempel er der risiko for tab på grund af manglen på tilstrækkelige
systemer til overførsel og værdiansættelse af, regnskab med samt opbevaring eller registrering af værdipapirer.
Særligt det russiske marked byder på en række risici i forbindelse med afregning og opbevaring af værdipapirer. Disse risici
skyldes, at der ikke findes fysiske værdipapirer, og derfor kan ejerskab af værdipapirer kun dokumenteres i udstederens
aktiebog. En udsteder er ansvarlig for at udpege sin egen aktiebogfører. Resultatet er stor geografisk spredning mellem
flere hundrede aktiebogførere over hele Rusland. Ruslands føderale kommission for værdipapirer og kapitalmarkeder
(“kommissionen”) har fastsat ansvarsområderne for aktiebogføreres virksomhed, herunder hvad der udgør bevis for ejerskab
samt procedurer for overførsel. Imidlertid har det vist sig vanskeligt at håndhæve kommissionens retningslinjer, hvilket betyder,
at der stadig er risiko for tab eller fejltagelser, og der er ingen garanti for, at aktiebogførerne retter sig efter de gældende love
og bestemmelser. Man er i øjeblikket stadig i gang med at fastsætte en bredt accepteret praksis inden for branchen.
Ved registreringen fremviser aktiebogføreren en udskrift af aktiebogen, som denne ser ud på det pågældende tidspunkt.
Ejerskab af aktier beror på aktiebogførerens optegnelser, men kan ikke bevises ved fremvisning af en udskrift af aktiebogen.
Udskriften er alene et bevis på, at registreringen har fundet sted. Men udskriften kan ikke omsættes og har ingen egentlig
værdi. Derudover accepterer en aktiebogfører typisk ikke en udskrift som bevis på ejerskab af aktier og er ikke forpligtet
til at meddele depositaren eller dennes lokale agenter i Rusland, hvis eller når der sker ændringer i aktiebogen. Russiske
værdipapirer er ikke fysisk deponeret hos depositaren eller dennes lokale agenter i Rusland. Lignende risici gør sig gældende
i Ukraine.
Derfor kan hverken depositaren eller dens lokale agenter i Rusland eller Ukraine siges at stå for en fysisk opbevaring eller
sikring i traditionel betydning. Aktiebogførerne er hverken agenter for eller ansvarlige over for depositaren eller dennes lokale
agenter i Rusland eller Ukraine. Depositarens ansvar omfatter kun egen forsømmelse og forsætlig misligholdelse samt
forsømmelighed og grov uagtsomhed, der udvises af dens lokale agenter i Rusland og Ukraine, og omfatter ikke tab, der
skyldes afviklinger, konkurs, forsømmelighed eller forsætlig misligholdelse fra aktiebogførerens side. I tilfælde af sådanne tab
skal selskabet søge sine rettigheder direkte hos udstederen og/eller dens udpegede aktiebogfører.
Imidlertid kan værdipapirer, der handles på Moskvas valutabørs (MICEX-RTS), behandles som investeringer i værdipapirer,
der handles på et reguleret marked.
I april 2013 implementerede Rusland den nye NSD (“National Settlement Depository”) som Ruslands centrale depotbank
for værdipapirer i et forsøg på at give aktieregistreringssystemet en grundig overhaling. NSD reguleres af Ruslands
værdipapirtilsyn, FSFM (“Federal Service for Financial Markets”). Depotbanken har nu bekræftet, at alle fondenes positioner
i kvalificerede værdipapirer, blev flyttet til NSD.
Den nylige implementering af NSD som Ruslands centrale depotbank har afhjulpet de store bekymringer, der gav
anledning til Ruslands depotbankbreve. Alle russiske værdipapiroverførsler og -betalinger skal nu udføres på den centrale
depotbanks system, hvor der gælder specifikke regler omkring transaktionernes endegyldighed. Dermed registreres alle
værdipapirtransaktioner i et centralt system og ikke blot i bøgerne hos forskellige private aktiebogførere.

Risiko ved værdipapirudlån
Når selskabet indgår transaktioner om værdipapirudlån, som det er forudsat i appendiks B.4 i dette prospekt “Anvendelse af
teknikker og instrumenter vedrørende omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter”, indebærer det visse risici, og
der er ingen garanti for, at det ønskede mål opfyldes ud fra en sådan brug.
Investorer skal især være opmærksomme på, at der i tilfælde af, at låneren af værdipapirer, der er udlånt af fonden,
misligholder sine betalingsforpligtelser, går konkurs eller bliver insolvent, er risiko for forsinkelse af inddrivelsen (som kan
forringe fondens evne til at opfylde leveringsforpligtelser i henhold til værdipapirsalg eller betalingsforpligtelser, der opstår som
følge af salgsordrer) eller tilmed tab af rettigheder til den stillede sikkerhed, og disse risici kan afbødes ved en omhyggelig
undersøgelse af låneres kreditværdighed med henblik på at vurdere risikoen for, at de nævnte lånere bliver insolvente/tages
under konkursbehandling inden for den tidsramme, der er forudsat i lånet. Hvis låntageren af værdipapirer udlånt af en fond
ikke returnerer disse, indebærer det en risiko for, at den modtagne sikkerhedsstillelse indbringer mindre end værdien af de
udlånte værdipapirer, uanset om det skyldes en forkert kursfastsættelse, negative markedsbevægelser, at udstederne af
sikkerhedsstillelsen er underlagt en forringet kreditvurdering eller manglende likviditet på markedet, hvor sikkerhedsstillelsen
handles.
En fond kan geninvestere kontant sikkerhedsstillelse modtaget fra lånere. Der er risiko for, at værdien eller afkastet på den
geninvesterede kontante sikkerhedsstillelse kan falde til under et beløb, lånerne skyldes, og de tab kan overstige det beløb,
som fonden har indtjent ved udlån af værdipapirerne.
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Securitiseringsrisiko
En securitisering er, som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017,
en transaktion eller ordning, hvorved kreditrisikoen, der er tilknyttet en eksponering eller en gruppe af eksponeringer, er opdelt i
trancher med alle følgende egenskaber: (i) betalinger i transaktionen eller ordningen er afhængig af resultatet af eksponeringen
eller puljen af eksponeringer, (ii) underordningen af trancher bestemmer distribueringen af tab i løbet af transaktionens eller
ordningens fortsatte levetid, (iii) transaktionen eller ordningen skaber ikke eksponeringer, der besidder alle de karakteristika,
der er anført i artikel 147(8) i forordning (EU) 575/2013.
Securitisering omfatter et bredt udvalg af aktiver inklusive “værdipapirer med sikkerhed i aktiver”, “strukturerede
kreditobligationer” og “værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom”.
En securitisering består af flere trancher, som normalt spænder fra aktietranchen (højeste risiko) til seniortranchen (laveste
risiko). Resultatet af hver tranche bestemmes af resultatet af de underliggende aktiver eller “puljen af sikkerhedsstillelse”.
Puljen af sikkerhedsstillelse kan omfatte værdipapirer med forskellige kreditkvaliteter, herunder højtforrentede værdipapirer og
junkbonds, og kreditvurderingen af tranchen afspejler ikke kvaliteten af de underliggende aktiver.
Værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom adskiller sig fra konventionelle gældspapirer ved, at hovedstolen tilbagebetales
i løbet af værdipapirets levetid snarere end ved forfald, da de underliggende realkreditlån er underlagt uforudsete forudbetalinger
af hovedstolen inden værdipapirets udløbsdato på grund af frivillige forudbetalinger på og refinansiering eller afskærmning
af de underliggende realkreditlån. For fonden betyder dette et tab af forventet renteudbytte samt den del af investeringen
i hovedstolen, der udgøres af en eventuel overkurs, som fonden måtte have betalt over pariværdien på købstidspunktet. Tidlig
indfrielse af realkreditlån stiger normalt, når renten falder.
Værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom er desuden udsat for risikoen for forlængelse. En uventet rentestigning kan
reducere andelen af tidlige indfrielser af værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom og forlænge disses løbetid. Dette kan
medføre, at kursen på værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom bliver mere følsom over for renteændringer. Udstedere af
værdipapirer med sikkerhed i aktiver kan have begrænsede muligheder for at håndhæve deres rettigheder i de underliggende
aktiver, og eventuelle kreditforbedringer, der kan fungere som støtte for værdipapirerne, kan være utilstrækkelige til at beskytte
investorerne i tilfælde af misligholdelse.
Omstrukturerede realkreditobligationer, også kaldet CMO'er (Collateralised Mortgage Obligations), er værdipapirer med
sikkerhed i en pulje af værdipapirer med sikkerhedsstillelse eller egentlige realkreditlån, som er omstruktureret til en række
forskellige trancher med forskellig løbetid og forskellige prioritet mht. deres adgang til hovedstol- og rentebetalinger fra de
underliggende aktiver. Sådanne værdipapirer vil, afhængigt af trancherne, have forskellige grader af risiko for tidlig indfrielse
og kreditrisiko afhængigt af deres prioritet i kapitalstrukturen. De kortfristede trancher med høj anciennitet er generelt forbundet
med en lavere risiko end de langfristede med lavere anciennitet.
Værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom kan tilbydes som dele kun med rente, IO (interest only), eller kun med hovedstol,
PO (principal only), hvor kun renten eller hovedstolen på de underliggende prioritetslån i puljen pålægges ihændehaverne
af værdipapirerne. Disse typer værdipapirer er meget følsomme over for den eventuelle tidlige indfrielse, der knytter sig til
de underliggende prioritetslån, og de vil reagere modsat den samme tendens for tidlige indfrielser. I tilfældet IO-værdipapirer
betyder tidlige indfrielser i puljen rentebetalinger, som er mindre end forventet, fordi prioritetslånene er ophørt, hvilket har
en ugunstig indvirkning for ihændehaverne af værdipapirerne. I tilfældet PO-værdipapirer betyder tidlige indfrielser i puljen
hurtigere tilbagebetaling af hovedstolen end forventet, hvilket har en gunstig indvirkning for ihændehaverne af værdipapirerne.
Da disse værdipapirer er meget følsomme, er risikoen for kraftige kursfald meget større, hvis man sammenligner med
almindelige værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom.
Værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom og værdipapirer med sikkerhed i aktiver kan omstruktureres som syntetiske
værdipapirer. Eksempelvis er CMBX en credit default swap i en kurv af CMBS-obligationer, som i praksis udgør et CMBSindeks. Ved at købe sådan et instrument køber fonden beskyttelse (dvs. muligheden for at få pariværdi for obligationerne
i tilfælde af en ugunstig kreditudvikling), hvilket giver fonden mulighed for at afdække sin eksponering eller indgå baisseforretning
i CMBS-sektoren. Ved at indgå en baisseforretning med sådan et instrument og have kontantbeholdning til den potentielle
forpligtelse om at købe det sælger fonden beskyttelse, og den opnår i praksis længere eksponering for CMBS-sektoren hurtigt
og på mere effektiv vis end ved køb af individuelle obligationer. De risici, der er forbundet med sådanne syntetiske instrumenter
kan sammenlignes med risiciene i forbindelse med de underliggende ABS- eller MBS-værdipapirer, som instrumenterne søger
at kopiere, foruden den risiko, som er forbundet med, at de syntetiske instrumenter måske ikke skaber de forventede resultater
på grund af ugunstige markedsforhold.
Værdipapirer med sikkerhed i aktiver ligner meget værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom, bortset fra at værdipapirerne er
sikrede med andre typer aktiver ud over realkreditlån, såsom kreditkortfordringer, lån i friværdi, præfabrikerede boliger, billån,
studielån, udstyrsleasing eller foranstående banklån, blandt andre. Ligesom det er tilfældet med værdipapirer med sikkerhed
i fast ejendom, er værdipapirer med sikkerhed i aktiver udsat for risikoen for tidlig indfrielse og forlængelse.
Strukturerede låne-/kreditobligationer (CLO’er/CDO’er) svarer til værdipapirer af ABS-/MBS-typen. Den vigtigste forskel er
karakteren af puljen af sikkerhedsstillelse, der ikke består af gældsbeviser eller realkreditlån, men i stedet af gearede lån
udstedt af virksomheder.
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I tillæg til de normale risici, der forbindes med gældsbeviser og værdipapirer mod sikkerhed i aktiver (f.eks. renterisiko,
kreditrisiko og risiko for misligholdelse), indebærer CDO'er og CLO'er yderligere risici, der omfatter, men ikke er begrænset til:
(i) muligheden for, at udlodninger fra sikrede værdipapirer ikke er nok til at dække rente- eller øvrige betalinger, (ii) at kvaliteten
af sikkerhedsstillelsen kan falde i værdi eller kvalitet eller blive misligholdt eller få en lavere vurdering, (iii) at en fond kan
investere i trancher i en CDO eller CLO, der er efterstillet andre klasser, og (iv) at værdipapirets indviklede struktur ikke forstås
til fulde på investeringstidspunktet og dermed kan medføre tvist med udstederen, problemer med at kurssætte værdipapiret
eller medføre uventede investeringsresultater.

Risiko ved små og mellemstore virksomheder
Selvom små og mellemstore virksomheder kan tilbyde væsentlige muligheder for kapitalvækst, indebærer de også væsentlige
risici og bør anses for at være spekulative investeringer. Historisk set har værdipapirkurserne i små og mellemstore
virksomheder – især på kort sigt – været mere volatile end kurserne på større virksomheders værdipapirer. Nogle af årsagerne
til den højere kursvolatilitet er de mindre sikre vækstudsigter i små og mellemstore virksomheder, den lavere likviditet på
markederne for sådanne værdipapirer og den større følsomhed, som små og mellemstore virksomheder har over for skiftende
økonomiske forhold.
Desuden kan små og mellemstore virksomheder mangle dybde i deres ledelse, være ude af stand til at oparbejde de midler,
der er nødvendige for vækst eller udvikling, have begrænsede produktsortimenter eller være ved at udvikle eller markedsføre
nye produkter eller tjenesteydelser, som der endnu ikke er etablerede markeder for, og som der eventuelt aldrig vil være
etablerede markeder for. Små og mellemstore virksomheder er især følsomme over for rentestigninger, da de kan have
sværere ved at låne penge til at fortsætte eller udvide driften eller kan have svært ved at tilbagebetale variabelt forrentede lån.
Sådanne risici er typisk større ved værdipapirer, der er udstedt af mindre selskaber, der er indregistreret eller har en væsentlig
del af deres aktiviteter i udviklingslande og nye vækstmarkeder, især fordi likviditeten af værdipapirer, der er udstedt
af selskaber på nye vækstmarkeder, kan være betydeligt mindre, end det er tilfældet med sammenlignelige værdipapirer
i industrialiserede lande.

Risiko ved SPAC'er
En fond kan investere direkte eller indirekte i SPAC-selskaber (special purpose acquisition companies (SPAC'er) eller
lignende special purpose-enheder, der er underlagt en række forskellige risici ud over dem, der er forbundet med andre
egenkapitalinstrumenter. En SPAC er et børsnoteret selskab, der rejser investeringskapital med det formål at erhverve eller
fusionere med et eksisterende selskab. SPAC'er har ikke nogen driftshistorik eller igangværende forretning bortset fra forsøg
på opkøb, og værdien af deres værdipapirer er særligt afhængig af, at SPAC'ens ledelse evner at finde et fusionsmål og
gennemføre en overtagelse. Nogle SPAC'er forsøger muligvis kun opkøb inden for visse industrier eller regioner, hvilket kan
øge deres kursers volatilitet. Derudover kan disse værdipapirer, som kan handles på OTC-markedet, betragtes som illikvide
og/eller kan være underlagt restriktioner for videresalg.

Risiko ved strukturerede gældsbeviser
Strukturerede gældsbeviser som f.eks. kreditindekserede gældsbeviser, aktieindekserede obligationer og tilsvarende
gældsbeviser indebærer, at en modpart strukturerer et gældsbevis, hvor værdien skal svinge i takt med det underliggende
værdipapir, der angives for gældsbeviset. Til forskel fra afledte finansielle instrumenter overføres der kontanter fra køber til
sælger af gældsbeviset. Investering i disse instrumenter kan medføre et tab, hvis værdien af det underliggende værdipapir
falder. Desuden er der risiko for, at udstederen misligholder. Der gælder yderligere risici, da dokumentationen for sådanne
gældsordninger har tendens til i høj grad at være specialkonstruerede. Likviditeten af et struktureret gældsbevis kan være
lavere end for det underliggende værdipapir, en almindelig obligation eller et almindeligt gældsinstrument, og det kan påvirke
muligheden for at sælge positionen eller kursen negativt, når et salg skal gennemføres.

Væsentlig gearingsrisiko
Mens kontante indlån til investeringsformål (traditionel gearing) ikke er tilladt for fonde i investeringsinstitutter, kan
gearingseksponering opnås gennem brug af afledte finansielle instrumenter, som er beskrevet nærmere under “Risiko ved afledte
finansielle instrumenter”. Visse fonde kan i egenskab af deres investeringsstrategi anvende et usædvanligt højt niveau af gearing, som
opnås gennem afledte finansielle instrumenter, uanset deres anvendelse, dvs. til investeringsformål eller med henblik på afdækning.
Afledte finansielle instrumenter, der bruges til at reducere risici, kan f.eks. også bidrage til en stigning i en given fonds
gearingsniveau når udtrykt i teoretiske vilkår. Visse afledte finansielle instrumenter kan potentielt set have en usædvanlig høj
gearing uanset den oprindelige investerings størrelse. Brugen af en væsentlig grad af gearing kan betyde, at fonden må afvikle
porteføljepositioner for at kunne betale forpligtelser eller opfylde kravene om aktivadskillelse, når det ikke er fordelagtigt at
udføre sådan afvikling. Det betyder, at en relativt lille kursbevægelse i en afledt finansiel kontrakt, især når sådanne kontrakter
anvendes i vidt omfang i en fond, kan medføre væsentlige tab i fonden.
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Investeringsrisiko ved sukuk-papirer
Kursændringer for islamiske obligationer (sukuk) påvirkes hovedsageligt af renteudviklingen på kapitalmarkederne, der til
gengæld påvirkes af makroøkonomiske faktorer. Sukuk-papirer kan påvirkes negativt, når renten på kapitalmarkederne stiger,
og omvendt opleve værdistigninger, når renten på kapitalmarkederne falder. Kursændringerne afhænger desuden af sukukpapirernes varighed eller resterende løbetid. Generelt er sukuk-papirer med kortere varighed forbundet med mindre kursrisici,
end tilfældet er for sukuk-papirer med længere varighed. Dog har de generelt lavere afkast, og grundet værdipapirporteføljernes
mere hyppige forfaldsdatoer indebærer de højere geninvesteringsomkostninger.
Sukuk-statsobligationer (“sukuk-statsobligationer”) er islamiske obligationer, der er udstedt eller garanteret af regeringer
og disses instanser. Investering i sukuk-statsobligationer, der udstedes eller garanteres af regeringer og disses instanser og
organer (“regeringsinstitutioner”) indebærer en høj grad af risiko. Den regeringsinstitution, der kontrollerer tilbagebetaling
af sukuk-statsobligationer kan være ude af stand til eller ikke være villig til at tilbagebetale hovedstolen og/eller renter ved
forfald i overensstemmelse med vilkårene for en sådan gæld grundet specifikke faktorer, herunder, men ikke begrænset til, (i)
deres valutareserver, (ii) den tilgængelige fremmedkapital på tilbagebetalingsdatoen, (iii) manglende evne til at implementere
politiske reformer og (iv) dens politik i forhold til Den Internationale Valutafond.
Indehavere af sukuk-statsobligationer kan desuden påvirkes af yderligere begrænsninger i forhold til statslige udstedere, og
disse kan omfatte: (i) udstederens ensidige omlægning af sådan gæld og (ii) begrænsede muligheder for juridisk regres mod
udstederen (i tilfælde af manglende eller forsinket tilbagebetaling).
Fonde, der investerer i sukuk-statsobligationer, der er udstedt af regeringer eller statsrelaterede enheder i de lande, der
betegnes nye vækstmarkeder eller frontier-markeder, indebærer yderligere risici knyttet til landenes specifikke forhold (f.eks.
valutaudsving, politisk og økonomisk usikkerhed, hjemtagelsesbegrænsninger, osv.).

Bæredygtighedsrisici
Investeringsforvalteren mener, at bæredygtighedsrisici er relevante for fondens afkast. Inddragelsen af bæredygtighedsrisici
i investeringsbeslutningerne kan medføre, at rentable investeringer udelukkes fra fondens investeringsunivers og kan også
foranledige fonden til at sælge investeringer, der stadig vil vise gode resultater.
Vurdering af bæredygtighedsrisici er til en vis grad subjektiv, og der er ingen garanti for, at alle investeringer foretaget af fonden
afspejler en bestemt investors overbevisninger eller værdier vedrørende bæredygtige investeringer.
En bæredygtighedsrisiko kan vise sig som forekomsten af en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig hændelse eller tilstand,
der bevirker væsentlig negativ indvirkning på værdien af en eller flere investeringer og dermed negativt vil påvirke fondens
afkast.
Bæredygtighedsrisici kan manifestere sig på forskellige måder, såsom men ikke begrænset til:
–

manglende efterlevelse af kriterierne inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, der skader en virksomheds
eller en industrikoncerns omdømme, forårsager fald i efterspørgslen efter deres produkter og tjenesteydelser eller
medfører tab af forretningsmuligheder

–

ændringer i love, regler eller industrinormer, der giver anledning til mulige bøder, sanktioner eller ændringer i
forbrugeradfærd, der påvirker en virksomhed eller en hel branches udsigter til vækst og udvikling

–

ændringer i love eller regler, der kan skabe større efterspørgsel efter og dermed unødige kursstigninger på værdipapirer
i virksomheder, der synes at opfylde højere ESG-standarder. Kurserne på sådanne værdipapirer kan blive mere volatile,
hvis markedsdeltageres opfattelse af virksomheders overholdelse ESG-standarderne ændres, og

–

ændringer i love eller regler, der kan tilskynde virksomheder til at give vildledende oplysninger om deres standarder eller
aktiviteter vedrørende miljø, sociale forhold eller god selskabsledelse.

Ud fra en almen betragtning opdeles bæredygtighedsrisicienes faktorer i “miljø, sociale forhold og god selskabsledelse” (ESG),
såsom men ikke begrænset til følgende områder:
Miljø
• Klimafbødning
• Tilpasning til klimaforandringer
• Beskyttelse af biodiversitet
• Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
• Omstilling til en cirkulær økonomi, undgåelse af affald og genbrug
• Undgåelse og reduktion af miljøforurening
• Beskyttelse af sunde økosystemer
• Bæredygtig arealanvendelse
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Sociale anliggender
• Efterlevelse af arbejdstagerlovgivningens anerkendte standarder (forbud mod børne- og tvangsarbejde, forbud mod
forskelsbehandling)
• Efterlevelse af beskæftigelsessikkerhed og sundhedsbeskyttelse
• Passende aflønning, rimelige arbejdsforhold, mangfoldighed og uddannelses- og udviklingsmuligheder
• Ret til fagforeninger og forsamlingsfrihed
• Garanti for tilstrækkelig produktsikkerhed, herunder sundhedsbeskyttelse
• Anvendelse af de samme krav på enheder i forsyningskæden
• Inkluderende projekter eller hensyn til samfunds- og mindretalsinteresser
God selskabsledelse
• Ærlighed i skatteforhold
• Korruptionsbekæmpelse
• Bestyrelsers bæredygtighedsledelse
• Bestyrelsesmedlemmers honorering baseret på bæredygtighedskriterier
• Fremme af whistleblowerordninger
• Garantier for arbejdstagerrettigheder
• Garantier for beskyttelse af personoplysninger
Bæredygtighedsrisici kan føre til en væsentlig forringelse af en underliggende investerings finansielle profil, rentabilitet eller
omdømme og kan således få væsentlig indflydelse på dens markedskurs eller likviditet.

Risiko ved swap-aftaler
Selskabet kan indgå rente-, indeks- og valuta-swapaftaler med det formål at opnå et bestemt, ønsket afkast på grundlag
af lavere omkostninger for selskabet, end tilfældet ville være, hvis selskabet havde investeret direkte i et instrument, der
gav det ønskede afkast. Swap-aftaler er bilaterale aftaler, der indgås primært mellem institutionelle investorer for perioder,
der strækker sig fra et par dage til over et år. I en standard “swap”-transaktion indgår to parter aftale om at bytte de afkast
(eller forskelle i afkastningsgrad), der tjenes eller realiseres på bestemte, foruddefinerede investeringer eller instrumenter.
De bruttoafkast, der udveksles eller “swappes” mellem parterne, beregnes ud fra et “beregningsmæssigt beløb”, dvs. afkast på
eller værdistigning af et bestemt beløb i USD investeret til en bestemt rentesats, i en bestemt fremmed valuta eller i en “kurv”
af værdipapirer, der repræsenterer et bestemt indeks. Swap-aftalens “beregningsmæssige beløb” er kun et fiktivt grundlag for
beregning af de forpligtelser, som parterne i aftalen er enige om at udveksle.
Selskabets forpligtelser (eller rettigheder) ifølge en swap-aftale svarer normalt kun til det nettobeløb, der skal betales eller
modtages i henhold til aftalen, baseret på de relative værdier af de positioner, som aftalens parter ejer (“nettobeløbet”).
Hvorvidt selskabets brug af swap-aftaler hjælper med at fremme investeringsmålet, afhænger af investeringsforvalterens
og/eller medinvesteringsforvalternes evne til korrekt at forudsige, hvorvidt visse investeringstyper sandsynligvis vil give
større afkast end andre investeringer. Da der er tale om bilaterale aftaler, og da de kan have en varighed på over syv
(7) kalenderdage, kan swap-aftaler siges at være illikvide. Desuden risikerer selskabet at miste det beløb, det forventer at
modtage i henhold til en swap-aftale, hvis modparten i aftalen misligholder eller går konkurs. Investeringsforvalterne og/
eller medinvesteringsforvalterne lader selskabet indgå swap-aftaler i overensstemmelse med retningslinjerne i appendiks B.
Den vigtigste faktor, der afgør en swapkontrakts resultater, er en ændring i kursen på den underliggende investering, specifikke
renter, valutaer og andre faktorer, der bruges til beregning af betaling af og til modparten. Hvis en swapkontrakt kræver
udbetaling af en fond, skal den til enhver tid kunne opfylde nævnte udbetaling. Hvis modparten mister sin kreditværdighed,
kan det desuden forventes, at værdien af den swapkontrakt, der er indgået med modparten, falder, hvilket kan indebære
væsentlige tab for fonden.

Risiko ved tematiske investeringer
Resultaterne i en fond, hvis investeringsstrategi omfatter identifikation af tematiske investeringsmuligheder, kan blive negativt påvirket, hvis investeringsforvalteren ikke identificerer sådanne muligheder korrekt, eller hvis temaet udvikler sig på en uventet måde.
Virksomheder inden for en fonds investeringstema kan blive udsat for intens konkurrence og potentielt hurtig forældelse
af produkter. Der kan ikke være nogen garanti for, at disse virksomheder vil være i stand til at beskytte deres intellektuelle
ejendomsret med held for at forhindre misbrug af deres teknologi, eller at konkurrenterne ikke vil udvikle teknologi, der
i væsentlig grad ligner eller er bedre end sådanne virksomheders teknologi. Disse virksomheder kan sætte sig i betydelige
udgifter til forskning og udvikling, og der er ingen garanti for, at de produkter eller tjenester, som disse virksomheder producerer,
vil blive en succes.
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Desuden kan nogle virksomheder inden for en fonds investeringstema på et tidspunkt blive udsat for stigende lovgivningsmæssig
kontrol, hvilket kan begrænse udviklingen af deres teknologier eller forretninger og hæmme deres vækst.
Som følge heraf kan aktiekursen for virksomheder inden for fondens investeringstema variere meget og pludseligt falde i værdi
på grund af en eller flere af de risikofaktorer, der er beskrevet ovenfor.

Risiko ved underliggende investeringsfonde
En fonds resultater påvirkes direkte af resultaterne i de investeringsfonde, fonden ejer. En fonds evne til at opfylde investeringsmålet
hænger i nogen grad direkte sammen med de underliggende investeringsfondes evne til at opfylde investeringsmålet.
Investering i andre investeringsfonde kan være dyrere for en fond, end hvis fonden investerede direkte i de underliggende
værdipapirer. Investorer i fonden betaler indirekte gebyrerne og omkostningerne (herunder forvaltnings- og rådgivningsgebyrer
og øvrige omkostninger) i de underliggende investeringsfonde. Fastsættelsen af aktiernes indre værdi i en bestemt
investeringsfond, som fonden har investeret i, kan under visse betingelser suspenderes, som det fremgår af appendiks D
(“Suspension af beregning af den indre værdi”). Hvis det sker, kan det hæmme en fonds evne til at opfylde en indløsningsordre.
En underliggende børshandlet fond (ETF) handles til over- eller underkurs set i forhold til den indre værdi, da aktierne i en ETF
købes og sælges ud fra handler til børsværdi og ikke ud fra ETF'ens indre værdi.

Risiko ved warrants
Investeringer i og ejerskab af warrants kan medføre øget volatilitet i den indre værdi af visse fonde, der benytter warrants, og
er derfor behæftet med større risici.
Investorer bør notere sig, at alle investeringer medfører risici, og at der ikke kan gives garanti mod tab som følge af
investeringer i en eller flere fonde, ligesom der heller ikke kan gives nogen garanti for, at fondens/-enes investeringsmål
opfyldes. Hverken selskabet, forvaltningsselskabet, investeringsforvalteren eller disses tilknyttede selskaber i hele
verden garanterer for selskabets eller dets fondes resultater eller eventuelle fremtidige afkast.

Forvaltningsselskab
Bestyrelsen har qua en forvaltningsselskabsaftale dateret 15. januar 2014 udnævnt Franklin Templeton International
Services S.à r.l. som investeringsforvalter med dagligt ansvar, under bestyrelsens tilsyn, for administration, markedsføring,
investeringsforvaltning og rådgivningstjenester for alle fonde. Forvaltningsselskabet kan uddelegere en del af eller alle
investeringsforvaltningstjenesterne til investeringsforvalterne.
Forvaltningsselskabets bestyrelse har udnævnt Eric Bedell, A. Craig Blair, John Hosie, Daniel Klingelmeier, Rafal Kwasny,
Maxime Lina, Luis Perez, Marc Stoffels og Grégory Surply som “conducting persons” med ansvar for forvaltningsselskabets
daglige ledelse i overensstemmelse med § 102 i Luxembourgs lov af 17. december 2010.
Forvaltningsselskabet blev stiftet den 17. maj 1991 i henhold til lovgivningen i Luxembourg, og selskabets vedtægter er
deponeret hos Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés. Forvaltningsselskabet er godkendt som forvaltningsselskab
i henhold til kapitel 15 i loven af 17. december 2010. Forvaltningsselskabet er en del af Franklin Templeton.
Forvaltningsselskabets aktiekapital er EUR 4.605.383,00, og forvaltningsselskabet overholder til enhver tid § 102 i loven af
17. december 2010.
Forvaltningsselskabet kan desuden udpeges til at handle som forvaltningsselskab for andre investeringsfonde. Listen over
disse kan rekvireres ved anmodning herom fra selskabets hjemsted og fra forvaltningsselskabet.
Forvaltningsselskabet sørger for, at selskabet følger investeringsbegrænsningerne, og det fører tilsyn med implementeringen
af selskabets strategier og investeringspolitik.
Forvaltningsselskabet modtager periodiske rapporter fra investeringsforvalterne, som indeholder detaljerede oplysninger
om fondens resultat og analyser af investeringen. Forvaltningsselskabet modtager tilsvarende rapporter fra de andre
tjenesteudbydere vedrørende de tjenester, de yder.
Som selskabets aktiebogfører og overførsels-, selskabs- og hjemstedsagent samt centrale administrator er Franklin
Templeton International Services S.à r.l. ansvarlig for ekspedition af køb, salg og ombytning af aktier, vedligeholdelse af
regnskabsopgørelserne samt alle øvrige administrative funktioner, som måtte være påkrævet ved lov i Luxembourg.
Forvaltningsselskabet er bemyndiget til at uddelegere og har uddelegeret visse administrative tjenester18 til tredjeparter som
beskrevet i afsnittet “Administrationsselskab” nedenfor, dog under forudsætning af dets overordnede tilsyn og tilsyn.
Forvaltningsselskabet skal hvert kvartal rapportere til bestyrelsen og meddele denne om ethvert tilfælde af selskabets
manglende overholdelse af investeringsrestriktionerne.
Under forudsætning af CSSF's godkendelse og fra den 3. oktober 2022 (eller så hurtigt som det er praktisk muligt derefter), vil forvaltningsselskabet også
uddelegere aktiebogføringen og overførselsagentvirksomheden, som beskrevet under afsnittet “Aktiebogfører og overførselsagent” nedenfor.
18
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Investeringsforvaltere
De investeringsforvaltere, der fremgår af afsnittet “Administrationsoplysninger”, er udnævnt af forvaltningsselskabet som
investeringsforvaltere af selskabets fonde, hvilket også kan gælde andre tilknyttede investeringsrådgivningsselskaber inden
for Franklin Templeton og de varetager den daglige forvaltning af investering og geninvestering af fondenes nettoaktiver.
Investeringsforvalterne kan være, men er ikke nødvendigvis, en del af Franklin Templeton.
Så ofte som forvaltningsselskabet med rimelighed ønsker det, skal investeringsforvalterne afgive skriftlige rapporter til
forvaltningsselskabet angående sammensætningen af aktiverne i de fonde, som de forvalter.
Investeringsforvalterne og disses tilknyttede virksomheder fungerer som rådgivere for en lang række offentlige
investeringsselskaber og private kunder i mange lande. Franklin Templeton har investeret globalt i mere end 60 år og yder
investeringsforvaltning og rådgivningstjenester til en global kundebase, der omfatter mere end 24 mio. aktionærkonti. Franklin
Templeton Managers er indirekte, helejede datterselskaber af FRI. FRI er via datterselskaberne engageret i en række
forskellige aspekter af sektoren for finansielle tjenesteydelser. Oplysninger om værdien af aktiver, der p.t. forvaltes af Franklin
Templeton, kan besigtiges på http://www.franklintempleton.lu.

Depositar
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch er udnævnt som depositar med henblik på at yde selskabet depositar-, betalings- og
visse andre tilknyttede tjenester.
JP Morgan SE er et europæisk selskab (Societas Europaea) oprettet i henhold til tysk lovgivning, med registreret kontor på
adressen Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Tyskland og optaget i handelsregisteret under den lokale
domstol i Frankfurt. Det er et kreditinstitut, der er underlagt Den Europæiske Centralbanks (ECB) direkte tilsyn, det tyske
finanstilsyn (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) og Deutsche Bundesbank, den tyske centralbank. JP
Morgan SE, Luxembourg Branch er godkendt af CSSF til at fungere som depositar og fondsadministrator. JP Morgan SE,
Luxembourg Branch er registreret i Luxembourgs handels- og selskabsregister (RCS) med nummer B255938 og er underlagt
tilsyn fra tilsynsmyndighederne i førnævnte hjemstat samt CSSF's lokale tilsyn.
Desuden skal depositaren:
a)	Sikre, at udstedelse, indløsning og annullering af aktier, der effektueres af selskabet eller af en repræsentant, udføres i
overensstemmelse med bestemmelserne i loven af 17. december 2010 samt vedtægterne.
b)	Sikre, at værdien pr. aktie beregnes i overensstemmelse med bestemmelserne i loven af 17. december 2010 samt
vedtægterne.
c)	Udføre eller, hvor dette er relevant, få en underdepositar eller en depositar til at udføre selskabets eller de(n) relevante
investeringsforvalter(e)s instruktioner, medmindre de er i modstrid med bestemmelserne i loven af 17. december 2010
samt vedtægterne.
d)	Sikre, at vederlaget i transaktioner, der vedrører selskabets aktiver, overføres inden for de sædvanlige tidsfrister.
e)	Sikre, at selskabets indtægt anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.
Depositaren kan overdrage alle eller en del af selskabets aktiver, som denne opbevarer, til underdepositarer, der til enhver
tid kan fastsættes af depositaren. Med undtagelse af, hvad der måtte finde anvendelse efter gældende lov, kan depositarens
ansvar ikke påvirkes af, at denne har overdraget alle eller en del af aktiverne til en tredjepart.
Depositaren skal påtage sig sine opgaver og ansvarsområder i overensstemmelse med gældende lov, som dette er beskrevet
yderligere i den depotaftale, der er indgået mellem depositaren, selskabet og forvaltningsselskabet.
Depotaftale
Selskabet har udpeget depositaren i henhold til en depotaftale, der er dateret 31. august 1994 med senere ændringer og
tilpasset i en aftale dateret 18. marts 2016, der ligeledes er indgået med forvaltningsselskabet (“depotaftalen”).
Depositaren skal udføre alle en depositars opgaver og forpligtelser i henhold til direktivet om investeringsinstitutter, som disse
fremgår af depotaftalen.
Depotaftalen kan opsiges af en aftalepart med 90 dages skriftligt varsel. Desuden kan depotaftalen underlagt gældende lov
opsiges af depositaren med 30 dages skriftligt varsel, såfremt (i) denne ikke kan sikre det påkrævede beskyttelsesniveau for
selskabets investeringer under gældende lov grundet forvaltningsselskabets og/eller selskabets investeringsbeslutninger,
eller såfremt (ii) selskabet eller forvaltningsselskabet på vegne af selskabet ønsker at investere eller fortsat at investere i et
retsområde til trods for, at (a) sådan investering kan eksponere selskabet eller dettes aktiver for væsentlig landerisiko, eller
til trods for, at (b) depositaren ikke kan indhente tilfredsstillende juridisk rådgivning, der bl.a. bekræfter, at selskabets aktiver,
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der opbevares lokalt, i tilfælde af en underdepositars eller anden relevant parts konkurs i det givne retsområde, ikke kan
distribueres blandt eller realiseres til fordel for underdepositarens kreditorer eller anden relevant parts kreditorer.
Inden udløbet af en varslingsperiode skal forvaltningsselskabet foreslå en ny depositar, der opfylder kravene i direktivet om
investeringsinstitutter, og som selskabets aktiver kan overføres til, og denne skal fra depositaren overtage forpligtelserne som
selskabets depositar. Selskabet og forvaltningsselskabet skal efter bedste evne bestræbe sig på at finde en ny passende
depositar, og indtil en ny depositar kan udnævnes, skal depositaren fortsat opfylde sine opgaver og forpligtelser i henhold til
depotaftalen.
Depositaren er ansvarlig for sikker opbevaring af selskabets aktiver og for at bekræfte ejerskabet af disse samt for cashflowtilsyn og -opsyn i overensstemmelse med direktivet om investeringsinstitutter. Når depositaren opfylder sin rolle som depositar
skal denne handle uafhængigt af selskabet og forvaltningsselskabet og udelukkende i selskabets og dets investorers interesse.
Depositaren er ansvarlig over for selskabet og dettes investorer for bortkomne finansielle instrumenter, der opbevares af
depositaren eller dennes udpegede parter Dog er depositaren ikke ansvarlig, hvis denne kan godtgøre, at tabet opstod som
følge af en ekstern begivenhed, der ligger uden for depositarens rimelige kontrol, hvor følgerne af en sådan begivenhed
trods rimelige bestræbelser på det modsatte var uundgåelige. Depositaren er desuden ansvarlig over for selskabet og dettes
investorer for alle øvrige tab, de måtte lide, som følge af depositarens uagtsomme eller forsætlige undladelse af behørig
opfyldelse af dennes forpligtelser i overensstemmelse med gældende lov.
Interessekonflikter
Depositaren skal under udførelsen af sine funktioner handle ærligt, retfærdigt, professionelt, uafhængigt og udelukkende
i investorernes interesser.
Som led i den normale udførelse af global depotvirksomhed kan depositaren til enhver tid have indgået ordninger med andre
klienter, fonde eller øvrige tredjeparter om opbevaring og tilsvarende tjenesteydelser. I en bankkoncern med mange former for
tjenesteydelser, som tilfældet er for JPMorgan Chase Group, kan der til tider opstå konflikter mellem depositaren og de parter,
til hvem opbevaring er delegeret. Det gælder f.eks., hvor en udpeget delegeret er en tilknyttet koncernvirksomhed, der tilbyder
et produkt eller en tjeneste til en fond med en økonomisk eller forretningsmæssig interesse i produktet eller tjenesteydelsen,
eller hvor en udpeget delegeret er en tilknyttet koncernvirksomhed, der modtager et vederlag for andre relaterede
depotprodukter eller -tjenesteydelser, som den tilbyder fondene, såsom valuta-, værdipapirudlåns-, kursfastsættelses- eller
værdiansættelsestjenester. Hvis der opstår en konflikt eller en potentiel interessekonflikt, skal depositaren respektere sine
forpligtelser over for selskabet (under gældende lov, inklusive artikel 25 i direktivet om investeringsinstitutter) og behandle
selskabet og øvrige fonde, som depositaren handler på vegne af, retfærdigt og således at kontrakter med tjenesteudbydere i
videst praktisk muligt omfang indgås på vilkår, der ikke i det væsentlige er mindre gunstige for selskabet, end hvis konflikten eller
den potentielle konflikt ikke eksisterede. Disse potentielle interessekonflikter identificeres, forvaltes og overvåges på en række
forskellige måder, herunder uden begrænsning hierarkisk og funktionel adskillelse af depositarens depotmæssige funktioner
fra øvrige potentielt modstridende opgaver, og ved at depositaren overholder sin egen interne politik om interessekonflikter.
Underdepositarer og andre delegerede parter
Når depositaren vælger og udnævner en underdepositar eller en anden delegeret part, skal depositaren udvise tilstrækkelig
færdighed, omhu og grundighed, jf. direktivet om investeringsinstitutter, for derved at sikre, at den kun overdrager selskabets
aktiver til en delegeret, der kan tilbyde et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Den aktuelle liste over underdepositarer og andre
delegerede parter, der anvendes af depositaren, og underdelegerede, der måtte komme som følge af en uddelegering, er
tilgængelig på webstedet: http://www.franklintempleton.lu ved at vælge fanerne “Literature”, “Subcustodians”. Investorerne kan
desuden rekvirere listen fra selskabet.
Desuden kan investorerne indhente opdaterede oplysninger om depositarens forpligtelser og interessekonflikter, der måtte
kunne opstå, samt opbevaringsfunktioner, som depositaren måtte have uddelegeret, listen over tredjepartsdelegerede og
eventuelle interessekonflikter, der måtte opstå som følge deraf, ved henvendelse til selskabets hjemsted.

Aktiebogfører og overførselsagent
Det forventes, at forvaltningsselskabet vil udpege Virtus Partners Fund Services Luxembourg S.à.r.l som aktiebogfører og
overførselsagent, og, hvis det godkendes af CSSF og med virkning fra 3. oktober 2022 eller så snart det med rimelighed er
praktisk muligt, uddelegere Selskabets aktiebogføring og overførselsagentvirksomhed til dem. Denne virksomhed omfatter
bl.a. (i) onboarding og aktiviteter i forbindelse med kend dine kunde-/bekæmpelse af hvidvask af penge, (ii) investor- og
distributørvirksomhed, (iii) transaktionsbehandling, (iv) likviditetsstyring og bankafstemning, (v) behandling af køb, salg
og ombytning af aktier og vedligeholdelse af selskabets aktionærregister, (vi) provisionsbehandling, (vii) håndtering af
kundeændringer, (viii) CRS- og FATCA-tjenester, (ix) lovpligtig indberetninger, (x) klagehåndtering og (xi) teknologistøtte.
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Virtus Partners Fund Services Luxembourg S.à.r.l. blev stiftet i Luxembourg som et société à responsabilité limitée med
hjemsted på adressen 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg i Luxembourg.
Ikrafttrædelsesdatoen for uddelegeringen af denne aktiebogføring og overførselsagentvirksomhed til Virtus Partners Fund
Services Luxembourg S.à.r.l. vil blive offentliggjort på webstedet www.franklintempleton.lu.
Når det er relevant, bør alle henvisninger i dette prospekt vedrørende forvaltningsselskabets pligter i forbindelse med handel
med aktier i selskabet også læses som henvisninger til enhver tredjepart, som forvaltningsselskabet har uddelegeret sine
aktiebogføring og overførselsagentvirksomhed til.

Administrationsselskab
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch er også udpeget som selskabets administrationsselskab til at udføre visse administrative
tjenester i relation til selskabet i henhold til en administrationsaftale (“Administrationsaftale”). Tjenesterne omfatter udarbejdelse
og føring af regnskaber, registre, skat, finansielle rapporter og beregning af fondenes nettoaktivværdi.
Administrationsaftalen kan opsiges af en aftalepart med 180 dages skriftligt varsel.
I henhold til administrationsaftalen er administrationsselskabet ikke ansvarligt for tab eller skade, som virksomheden
lider i forbindelse med anliggender, hvor administrationsselskabet har opfyldt sin forpligtelse til at udvise rimelig omhu,
medmindre førnævnte skyldes uagtsomhed, svig, forsætlig misligholdelse eller væsentligt brud på administrationsaftalen fra
administrationsselskabets side. Selskabet har indvilliget i at skadesløsholde administrationsselskabet (og dennes tilknyttede
selskaber og repræsentanter samt deres respektive bestyrelsesmedlemmer, ledere, medarbejdere og agenter) mod og holde
dem skadesløse fra eventuelle forpligtelser, tab, krav, omkostninger, skader, sanktioner, bøder, forpligtelser eller udgifter af
enhver art (herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokat-, revisor-, konsulent- eller eksperthonorarer og -salærer),
som kan pålægges, lides af eller gøres gældende over for administrationsselskabet (eller dennes tilknyttede selskaber og
repræsentanter og deres respektive bestyrelsesmedlemmer, ledere, medarbejdere og agenter) i forbindelse med eller som
følge af administrationsselskabets ydelser i henhold til administrationsaftalen, forudsat at administrationsselskabet (og dennes
tilknyttede selskaber og repræsentanter samt deres respektive bestyrelsesmedlemmer, ledere, medarbejdere og agenter) ikke
har handlet uagtsomt eller har været involveret i svig, væsentligt brud på administrationsaftalen eller forsætligt misligholdelse
i forbindelse med de anførte forpligtelser.

Offentliggørelse af aktiekurser
Den indre værdi pr. aktie for hver enkelt fond og aktieklasse offentliggøres på selskabets hjemsted og kan rekvireres hos
forvaltningsselskabet. Selskabet drager omsorg for, at den indre værdi pr. aktie for relevante fonde offentliggøres i henhold til
gældende love og i de aviser, som bestyrelsen til enhver tid måtte beslutte. Disse oplysninger kan også findes på internettet
på adressen: http://www.franklintempleton.lu. Selskabet og forvaltningsselskabet påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle
fejl eller forsinkelser i forbindelse med offentliggørelsen eller manglende offentliggørelse af kurser.

Generelle investoroplysninger
Forudgående overvejelser
Selskabet har til formål at tilbyde investorerne valget mellem en række fonde, der investerer i en lang række omsættelige
værdipapirer og andre kvalificerede aktiver på et globalt grundlag og har en lang række investeringsmål, inklusive kapitalvækst
og indtægt. Investorer bør nøje overveje deres egne personlige investeringsmål og de lokale lovgivningsmæssige og
skattemæssige konsekvenser, der måtte gælde for dem. Det anbefales, at investorer indhenter rådgivning fra lokale finans- og
skatterådgivere. Der fremgår yderligere oplysninger om beskatning i afsnittene “Beskatning af selskabet” og “Beskatning af
investorer”.
Investorer bør bemærke, at kursen på selskabets aktier og indtægterne af disse kan falde såvel som stige, og en investor får
eventuelt ikke det investerede beløb tilbage. Investorernes opmærksomhed henledes især på, at investering i selskabet kan
udløse specifikke risici, der beskrives mere udførligt i afsnittet “Risikohensyn”.
Distributionen af dette prospekt og udbuddet af aktier kan i visse retsområder være begrænset, og nogle af fondene er muligvis
ikke tilgængelige til offentlig distribution i Deres retsområder. Personer, der ønsker at ansøge om aktier jf. dette prospekt, skal søge
oplysninger om og overholde al gældende lovgivning og alle gældende bestemmelser i de relevante retsområder.
Virksomheden og/eller forvaltningsselskabet forbeholder sig desuden ret til at kræve yderligere oplysninger og/eller skriftlig
dokumentation fra investorer, hvis de har deres bankkonto i et andet land end deres bopælsland. Det kan det medføre
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forsinkelser i behandlingen af køb og/eller alle andre transaktioner, indtil relevante og tilfredsstillende oplysninger og/eller
dokumentation er modtaget.
Investorer bør læse selskabets relevante dokumenter med central investorinformation, hvor disse findes, for at orientere sig
omkring de løbende gebyrer og de historiske resultater for de relevante fondes aktieklasser.

Specifikke oplysninger om pengemarkedsforeninger
Aktionærer bør bemærke:
−

at pengemarkedsforeninger ikke er en garanteret investering

−	at en investering i en pengemarkedsforening er forskellig fra en investering i indlån, idet hovedstolen, der investeres i en
pengemarkedsforening, kan svinge
−	at virksomheden ikke er afhængig af ekstern støtte for at garantere likviditeten i fonde, der kvalificerer sig som
pengemarkedsforeninger eller for at stabilisere disse fondes indre værdi pr. aktie
−

at aktionærerne bærer risikoen for tab af hovedstol.

Ud over de oplysninger, der gøres tilgængelige for aktionærerne i overensstemmelse med prospektets hoveddel, stilles følgende
oplysninger til rådighed på virksomhedens hjemsted og på forvaltningsselskabets hjemmeside (www.franklintempleton.lu) hver uge:
–

Oversigt over løbetid for porteføljen for den relevante fond.

–

Den relevante fonds kreditprofil.

–

Den relevante fonds vægtede gennemsnitlige løbetid og vægtede gennemsnitlige levetid.

–	Oplysninger om de 10 største beholdninger i fonden, herunder navn, land, løbetid og aktivtype, modparten i tilfælde af
tilbagekøbs- og omvendte tilbagekøbsaftaler.
–

Den samlede værdi af den relevante fond.

–

Nettoafkastet for den relevante fond.

Udstedelse af aktier
Aktier udstedes via hoveddistributøren. Hoveddistributøren indgår løbende aftaler med flere andre underdistributører,
formidlere, mæglere/forhandlere og/eller professionelle investorer om distributionen af aktierne.
Hvis omstændighederne måtte kræve det, forbeholder bestyrelsen sig retten til til enhver tid og uden varsel at standse
udstedelsen eller salget af aktier i henhold til prospektet.
Selskabet har beføjelse til at pålægge sådanne begrænsninger (bortset fra eventuelle begrænsninger vedrørende
overdragelse af aktier), som det finder nødvendigt for at sikre, at ingen aktier i selskabet købes eller ejes af (a) en person,
der overtræder loven eller krav i ethvert land eller fra enhver statslig eller tilsynsmyndighed (hvis bestyrelsen har bestemt,
at enhver af dem, selskabet, enhver i forvaltningsselskabet (som defineret heri), investeringsforvalterne eller rådgivere eller
nogen anden person som bestemt af bestyrelsen vil lide ulempe som følge af en overtrædelse) eller (b) en person under
omstændigheder, som i følge bestyrelsen kan medføre, at selskabet pådrager sig en skatteforpligtelse (omfatter lovpligtige
eller eventuelle skatteforpligtelser, der kan udledes, bl.a., fra kravene i FACTA eller den fælles indberetningsstandard eller
lignende bestemmelser eller brud derpå), eller at selskabet lider nogen pekuniær ulempe, som selskabet ellers ikke ville have
pådraget sig eller lidt, herunder et krav om at registrere i henhold til enhver lov om værdipapirer, investering eller lignende eller
krav i ethvert land eller fra enhver myndighed eller (c) en person, hvis koncentration af aktier efter bestyrelsens mening kan
bringe selskabets eller enhver af dets fondes likviditet i fare.
Selskabet kan mere specifikt begrænse eller forebygge, at enhver person, firma eller korporation og uden begrænsning enhver
“person fra USA” kan eje aktier i selskabet som defineret i nedenfor.
Til sådanne formål kan selskabet:
1)	afslå at udstede en aktie eller at notere en overførsel af en aktie, hvor det forekommer selskabet, at en sådan notering
eller overførsel ville eller kunne resultere i, at en sådan aktie ejes af en person, som er udelukket fra at besidde aktier i
selskabet
2)	på et hvilken som helst tidspunkt kræve, at en person, hvis navn er indført i aktiebogen, eller en person, der søger
at registrere overførslen af aktier i aktiebogen, skal forsyne selskabet med alle oplysninger og garantier eller andre
oplysninger, bekræftet ved beediget erklæring, som selskabet betragter som nødvendige for at fastslå, om det kompetente
ejerskab af en sådan investors andel beror eller vil bero hos en person, som er udelukket fra at besidde aktier i selskabet
eller om sådan registrering vil resultere i kompetent ejerskab af sådanne aktier af en person, som er udelukket fra at
besidde aktier i selskabet, og
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3)	hvor det bliver klart for selskabet, at en person, som er udelukket fra at besidde aktier i selskabet eller en vis del af aktierne
i selskabet, eller hvem selskabet på rimelig vis mener er udelukket fra at besidde aktier i selskabet enten alene eller
sammen med en anden person er den kompetente ejer af aktier eller krænker sine erklæringer og garantier eller undlader
at fremsætte sådanne erklæringer eller garantier rettidigt og på selskabets anmodning, kan selskabet foretage tvungen
indløsning over for en sådan investor af alle eller en del af de aktier, som investoren ejer, hvilket er beskrevet yderligere
i vedtægterne, og
4)	afslå at acceptere en stemme fra en person, som er udelukket fra at besidde aktier i selskabet, på alle generalforsamlinger
i selskabet.

Notering af aktier
Visse kvalificerede aktieklasser er eller kan blive noteret på den relevante fondsbørs i Luxembourg. Bestyrelsen kan beslutte
at ansøge om at få aktierne i enhver klasse noteret på enhver anden fondsbørs.

Aktiernes form og valuta
Aktier udstedes kun som navnenoterede aktier. Fraktionelle navnenoterede aktier afrundes til tre (3) decimaler. En handelsordre
med et aktiebeløb med mere end tre (3) decimaler afrundes til tre (3) decimaler ved hjælp af almindelige afrundingsregler til
nærmeste tusindedel.
I henhold til Luxembourgs lov af 28. juli 2014 om obligatoriske indskud og immobilisering af ihændehaveraktier og -andele, er
alle fysiske ihændehaveraktier, der ikke er deponeret inden 18. februar 2016, annulleret, og de beløb, annulleringen udløste
for sådanne ihændehaveraktier, er deponeret hos Caisse de Consignation d. 25. februar 2016, indtil det tidspunkt, hvor en
indehaver(e) af et certifikat, der repræsenterer de fysiske ihændehaveraktier, anmoder om refusion. Indlån er underlagt en
indlånsskat og kan yderligere pålægges specifikke depositargebyrer, der anføres, når de indløber.
Selskabet og/eller forvaltningsselskabet kan tilbyde flere forskellige valutaer i en fonds aktieklasser, og dette beskrives
i afsnittet “Aktieklasser”.

Skæringstidspunkter for handel
Skæringstidspunkterne for handel fremgår af appendiks A. Selskabet og/eller forvaltningsselskabet kan, hvis det vurderes
som passende, give tilladelse til, at andre skæringstidspunkter for handler aftales med lokale distributører eller med henblik på
distribution i retsområder, hvor en anden tidszone berettiger dette. Hvor dette er tilfældet, skal det anvendte skæringstidspunkt
for handel altid gå forud for det tidspunkt, hvor den gældende indre værdi beregnes og offentliggøres. Et sådant afvigende
skæringstidspunkt skal fremgå af det lokale tillæg til dette prospekt, af indgåede aftaler med lokale distributører eller af andet
salgsmateriale, der anvendes i de berørte retsområder.

Beregning af aktiekurser/den indre værdi
De kurser, som gælder for tegning, indløsning eller ombytning af aktierne i de enkelte aktieklasser, beregnes hver
værdiansættelsesdag med henvisning til den relevante aktieklasses indre værdi og er tilgængelige den følgende bankdag.
Visse retsområder tillader ikke, at der accepteres investortransaktioner på lokale helligdage. Oplysninger om disse ordninger
indeholdes i den lokalt godkendte udgave af prospektet.
Oplysninger om beregningen af den indre værdi fremgår af appendiks D. Ordrer, som forvaltningsselskabet modtager skriftligt
i Luxembourg eller fra en behørigt autoriseret distributør forud for det gældende skæringstidspunkt for handel på en handelsdag,
ekspederes til den relevante indre værdi pr. aktie, der er fastsat for den pågældende værdiansættelsesdag.
Alle handelsordrer skal behandles på grundlag af en ukendt indre værdi, før den indre værdi pr. aktie på den pågældende
værdiansættelsesdag fastsættes.

Suspension af handel og aktiekurser/den indre værdi
Beregningen af den indre værdi (og dermed køb, salg og ombytninger) af en aktie i en fond kan suspenderes af selskabet
i henhold til de beføjelser, selskabet ifølge vedtægterne har, og som beskrevet i appendiks D. Ordrer, der afgives eller verserer
under en suspension kan trækkes tilbage med skriftligt meddelelse derom fra forvaltningsselskabet forud for suspensionens
ophør. Medmindre ordrer trækkes tilbage, anses de for at være modtaget på den første værdiansættelsesdag, der følger efter
suspensionens ophør.

Afvikling
Hvis en fonds nettoaktiver på noget tidspunkt falder til under USD 50 mio. eller tilsvarende beløb i den pågældende fonds
valuta, eller hvis en ændring af den økonomiske eller politiske situation, som vedrører den berørte fond, ville berettige en
sådan afvikling, eller hvis det kræves for at varetage fondens investorers interesser, kan bestyrelsen beslutte at afvikle fonden
og indløse alle udestående aktier. Meddelelse om sådan afvikling sendes til de registrerede investorer pr. post. Den kurs, som
aktierne indløses til, er fondens indre værdi pr. aktie, som denne er fastsat ved realiseringen af alle aktiver, der kan henføres
til fonden. Yderligere oplysninger fremgår af appendiks C.
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Begrænsninger på tegninger og ombytninger vedrørende visse fonde eller andelsklasser
En fond eller aktieklasse kan lukkes for nye investorer eller for alle nye tegninger eller ombytninger ind i fonden (men ikke
for indløsning, ombytning ud af fonden eller overførsler), hvis det af forvaltningsselskabet skønnes, at dette er nødvendigt
for at beskytte de eksisterende aktionærers interesser. Uden at begrænse de omstændigheder, hvor en sådan lukning
ville være passende, kunne en sådan omstændighed være, hvis fonden er nået en sådan størrelse, at markedets og/eller
investeringsforvalterens maksimale kapacitet er nået, og hvor det ville være ugunstigt for fondens resultater at tillade yderligere
tilstrømning. Enhver fond eller aktieklasse kan lukkes for nye investorer eller for alle nye tegninger eller ombytninger ind
i fonden uden varsel til aktionærerne.
Desuagtet ovenstående kan forvaltningsselskabet efter eget skøn tillade, at tegninger fortsætter fra almindelige
opsparingsordninger, hvis denne type tilstrømning ikke er nogen kapacitetsmæssig udfordring. Når først den er lukket, åbnes
en fond eller en aktieklasse ikke igen, før forvaltningsselskabets bevæggrunde for lukningen ikke længere er gældende.
Aktionærer og potentielle investorer bør bekræfte den aktuelle status for fondene eller aktieklasserne hos selskabet,
forvaltningsselskabet eller distributøren/distributørerne eller kontrollere dette på webstedet.

Mindste investering
Den mindste startinvestering i aktier i hver fond er eller USD 1.000 for ombytninger, USD 5.000.000 for aktieklasse I
(bortset fra aktieklasse I i Franklin U.S. Government Fund, hvor den mindste startinvestering er USD 1.000.000) og USD
150.000.000 for aktieklasse J eller tilsvarende i en anden frit konvertibel valuta. Dette gælder dog ikke investeringer foretaget
af proformainvestorer. Investorer bør bemærke, at deres startinvestering i andele i klasse A, N og W i Franklin Emerging
Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund, Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund og Franklin Emerging
Market Sovereign Debt Hard Currency Fund skal være minimum 100.000 USD eller tilsvarende i en anden frit konvertibel
valuta (eller 25.000 USD i tilfælde af ombytninger). Nuværende indehavere af aktier i en hvilken som helst fond kan tilføje
aktier til deres beholdning i den pågældende fond, forudsat at minimumsforhøjelsen for køb er 1.000 USD eller tilsvarende
i enhver anden frit udskiftelig valuta (bortset fra andele i klasse A, N og W i Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard
Currency Fund, Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund og Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency
Fund, hvor en efterfølgende investering skal være på mindst 25.000 USD eller tilsvarende i en anden frit konvertibel valuta).
Ovenstående mindste investeringsbeløb kan fraviges helt eller delvis af bestyrelsen eller af forvaltningsselskabet.
Alle specifikke minimumsbeløb for investeringer, der er gældende i andre retsområder, vil fremgå af den lokale udgave dette
prospekt, af indgåede aftaler med lokale distributører eller af andet salgsmateriale, der anvendes i de berørte retsområder.
En investor skal mindst have en beholdning af aktier den enkelte fond på mindst 1.000 USD eller tilsvarende valuta.
Selskabet og forvaltningsselskabet forbeholder sig retten til at afvise enhver ansøgning, der ikke opfylder de gældende
mindstekrav for investering. Selskabet og/eller forvaltningsselskabet kan på et hvilket som helst tidspunkt beslutte at foretage
tvungen indløsning af alle aktier fra en enhver aktionær, hvis beholdning er mindre end den minimumsbeholdning, der er
angivet ovenfor eller på ansøgningen, eller enhver aktionær, der ikke opfylder andre gældende kvalifikationskrav, der er
angivet i prospektet, og lukke den pågældende investors portefølje.

Proformainvestor
Lokal tilbudsdokumentation kan give investorer mulighed for at benytte en proformatype formidlere, mæglere/forhandlere og/
eller lokale betalingsagenter. Proformainvestorens navn fremgår af selskabets aktiebog, og proformainvestoren kan udføre
køb, ombytninger og salg af aktier på investorernes vegne.
Proformainvestoren holder sine egne registreringer og giver investorerne individualiserede oplysninger om deres beholdninger.
Medmindre andet i kraft af lokal lovgivning er angivet, har alle investorer, der investerer ved hjælp af en proformaformidler, ret
til at kræve direkte adkomst til de aktier, som proformainvestoren køber på deres vegne.
For at undgå enhver tvivl opkræves investorer, der tegner aktier gennem sådanne andre parter (eller gennem underdistributører,
formidlere, mæglere/forhandlere og/eller professionelle investorer, der er udnævnt af sådanne parter), ikke yderligere gebyrer
og omkostninger af selskabet.

Tredjepartsbetalinger
Investorer skal bemærke, at det er selskabets politik ikke at foretage betalinger til eller modtage betalinger fra andre parter
end den navnenoterede investor.
Investorer bør bemærke, at hvis deres indløsningsordre ledsages af en anmodning om at indbetale salgsprovenuet på en
bankkonto, som findes i et andet land end investorens bopælsland, forbeholder selskabet og/eller forvaltningsselskabet sig
retten til at forsinke transaktionens gennemførelse eller frigivelsen af udbetalingen, indtil der er modtaget yderligere oplysninger
eller skriftlig dokumentation, som giver yderligere investorbeskyttelse, i det omfang selskabet og/eller forvaltningsselskabet
finder det nødvendigt.
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Optagelse af telefonsamtaler
Forvaltningsselskabet kan anvende procedurer til optagelse af telefonsamtaler. Investorer anses for at samtykke til optagelsen
af samtaler med forvaltningsselskabet og til forvaltningsselskabets og/eller selskabets og/eller administrationsselskabets
eventuelle brug af sådanne optagelser i forbindelse med sagsanlæg eller på anden vis efter disses skøn. Derudover kan
det for nogle lokale Franklin Templeton-kontorer være nødvendigt at optage telefonsamtaler og elektronisk kommunikation
til uddannelses- og overvågningsformål og/eller for at bekræfte investorers ordrer. Optagelser udleveres efter anmodning
(i hvilket tilfælde der kan blive opkrævet et gebyr) i en periode på fem år fra datoen for en sådan optagelse eller syv år, når det
specifikt kræves af de lovgivende myndigheder.

Investorportefølje
Investorer får mindst et personligt porteføljenummer. Det personlige porteføljenummer skal oplyses i al korrespondance med
selskabet eller forvaltningsselskabet. Hvis samme investor har mere end et personligt porteføljenummer, skal alle sådanne
porteføljenumre angives for en anmodning, der angår alle porteføljer, som investoren har.

Meddelelser til aktionærer
Alle relevante meddelelser eller anden kommunikation til aktionærerne vedrørende deres investering i fonden (herunder
handelsnotaer) kan formidles til aktionærerne via elektroniske kommunikationsmidler i overensstemmelse med gældende
lovgivning i Luxembourg, hvis aktionærerne har givet samtykke hertil og stillet en e-mailadresse og/eller relevante elektroniske
kontaktoplysninger til rådighed for forvaltningsselskabet til dette formål. Relevante meddelelser eller anden kommunikation
til aktionærer om deres investering i selskabet kan også offentliggøres på hjemmesiden www.franklintemmpleton.lu.
Desuden, og hvor det kræves i henhold til luxembourgsk lov eller den luxembourgske tilsynsmyndighed, vil aktionærerne også
modtage meddelelser på skrift eller på anden måde som foreskrevet af luxembourgsk lov. I særdeleshed bør aktionærer læse
afsnittet “Generalforsamlinger og rapporter”.
I elektronisk kommunikation og handel vil Franklin Templeton foretage rimelige bestræbelser for at opretholde og beskytte
de overførte datas fortrolighed. Modtagere af elektronisk kommunikation bør bemærke, at sikkerheden og fortroligheden
i forbindelse med elektronisk onlinekommunikation via internettet ikke kan garanteres pga. en lang række faktorer, herunder,
men ikke begrænset til, sårbarhed af hardware, software, operativsystemer eller elektroniske platforme, der anvendes af de
pågældende modtagere i forbindelse med deres aktiviteter med Franklin Templeton.

Slutsedler
Efter en transaktion er ekspederet, sendes der en slutseddel til investoren, hvilket normalt sker inden for en (1) bankdag.
Investorerne skal straks kontrollere slutsedlen for at sikre, at hver transaktion er korrekt registreret på den relevante
investorportefølje. Hvis der er uoverensstemmelser, skal investorer straks indberette dette skriftligt til forvaltningsselskabet
eller det lokale Franklin Templeton kontor. Hvis uoverensstemmelser ikke indberettes inden femten (15) bankdage efter
slutsedlens dato, anses transaktionen for at være bindende i henhold til slutsedlens vilkår.

Tyveri
Al korrespondance fra selskabet eller forvaltningsselskabet er privat og fortrolig. For at sikre investorers værdipapirbeholdning bør
holde deres personlige sikkerhedsoplysninger hemmelige, beskytte deres autentificeringsenhed mod andre personers adgang,
og i tilfælde af tab eller tyveri af eventuel korrespondance med selskabet eller forvaltningsselskabet (eller af identitetspapirer/
pas/personlige sikkerhedsoplysninger).bør investorerne straks informere deres lokale Franklin Templeton-kontor.

Databeskyttelse
Alle personlige oplysninger om investorer (“personoplysninger”), der fremgår af ansøgningsblanketten, samt alle andre
personlige oplysninger, der er indsamlet i løbet af investorens forretningsmæssige samarbejde med selskabet og/eller
forvaltningsselskabet, kan i henhold til gældende lokal lovgivning samles, registreres, opbevares, tilpasses, overføres eller
på anden måde behandles og anvendes (“behandles”) af selskabet, forvaltningsselskabet og andre selskaber i Franklin
Templeton, herunder Franklin Resources, Inc. og/eller dets datterselskaber og associerede selskaber, depositaren og
eventuelle tredjeparter (inklusive, men ikke begrænset til, udskrivnings- og posttjenester, som yder dem tjenester, der kan
være etableret uden for Luxembourg og/eller EU, herunder USA og Indien. Sådanne personoplysninger behandles, hvor dette
er relevant, med henblik på kontoadministration, udvikling af forretningsmæssige forhold, påvisning af eventuel hvidvaskning
af penge, bekæmpelse af finansiering af terror, skattemæssig identifikation eller med henblik på overholdelse af FATCA eller
tilsvarende lovgivning og tilsvarende regler (f.eks. på OECD-niveau). Selskabet og/eller forvaltningsselskabet kan som led
i FATCA-overholdelsen eller overholdelsen af andre lovkrav blive afkrævet personoplysninger i forbindelse med amerikanske
personer og/eller ikke-deltagende FFI’er til skattemyndighederne i Luxembourg, der kan videregive disse til skattevæsnet
i USA. Selskabet og medlemmer af Franklin Templeton kan også anvende personoplysninger til andre formål, der beskrives
i Franklin Templetons Meddelelse om databeskyttelse og cookies (“databeskyttelsesmeddelelsen”).
Selskabet beder investorerne om at give deres samtykke til brugen af oplysninger om deres politiske, religiøse eller filosofiske
overbevisning, som muligvis kan komme for en dag i forbindelse med overensstemmelseskontroller af politisk udsatte personer,
med henblik på ovennævnte formål. Dette samtykke registreres på ansøgningsblanketten.
138

Franklin Templeton Investeringsfonde

franklintempleton.lu

Databeskyttelsesmeddelelsen indeholder bl.a. yderligere oplysninger om selskabets og Franklin Templetons brug af
personoplysninger, hvilke typer personoplysninger, der behandles, de andre formål, med henblik på hvilke personoplysningerne
behandles, listen over enheder, der er involveret i behandlingen af personoplysninger, såvel som den registreredes
rettigheder. Databeskyttelsesmeddelelsen findes på hjemmesiden: www.franklintempletonglobal.com/privacy (der kan
efter anmodning rekvireres et gratis papireksemplar). Hvis en investor ønsker at udøve sine individuelle rettigheder eller at
fremsætte et spørgsmål, en bekymring eller en klage i relation til databeskyttelsesmeddelelsen, kan vedkommende kontakte
forvaltningsselskabet eller databeskyttelsesrådgiveren (E-mailadresse: DataProtectionOfficer@franklintempleton.com) hos
Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L 1246 Luxembourg.
Investorerne gøres opmærksomme på, at databeskyttelsesmeddelelsen kan ændres efter forvaltningsselskabets og/eller
selskabets skøn.

Lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge samt bekæmpelse af finansiering af terror
I henhold til Luxembourgs love af 5. april 1993 om den finansielle sektor (med senere ændringer), direktiv 2018/843/EU
om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af
terrorisme og Luxembourgs lov af 12. november 2004 om bekæmpelse af hvidvaskning af penge samt bekæmpelse af
finansiering af terrorisme (med senere ændringer) (“lov af 2004”), lov af 27. oktober 2010 om styrkelse af lovrammerne
for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og CSSF-forskrift nr. 12-02 af 14. december 2012,
der gennemfører en juridisk bindende styrkelse af lovrammen (“CSSF-forskrift 12-02”),samt cirkulærer, der er udstedt af
Luxembourgs tilsynsmyndighed, er selskabet blevet pålagt forpligtelser til at træffe foranstaltninger, der kan forhindre brug af
investeringsfonde til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Derfor har forvaltningsselskabet etableret en procedure til at identificere alle investorer i selskabet. For at opfylde
forvaltningsselskabets krav skal investorer indsende alle nødvendige identifikationspapirer sammen med ansøgningsskemaet.
For enkeltpersoner er dette en kopi af pas eller identitetskort, der er behørigt bekræftet af en bemyndiget instans i den
enkelte persons hjemland som værende en tro kopi. Juridiske personer skal fremlægge dokumentation som bevis på, at
de er underlagt myndighedstilsyn eller er medlem af en anerkendt børs, eller de skal fremlægge selskabsvedtægter eller
anden stiftelsesdokumentation alt efter, hvad der måtte være relevant. Desuden skal forvaltningsselskabet identificere
alle investeringens begunstigede parter. Kravene gælder for køb, der foretages direkte hos selskabet, og for indirekte køb
gennem en mægler eller proformaaktionær. I tilfælde af en tegning for en mægler og/eller proformaaktionær, der handler
på vegne af sin kunde, vil forbedrede kundekendskabsforanstaltninger for denne mægler og/eller proformaaktionær
blive anvendt i overensstemmelse med loven af 2004 og CSSF-forordning 12-02. Investorer skal i den forbindelse straks
underrette administrationsselskabet eller selskabet, når den eller de personer, der er udpeget som egentlig(e) ejer(e), ændrer
sig og generelt sikrer, at alle oplysninger og dokumenter, der er givet administrationsselskabet eller mægleren og/eller
proformaaktionæren, altid er nøjagtige og ajourførte.
Forvaltningsselskabet forbeholder sig ret til enhver tid at udbede sig yderligere information og skriftlig dokumentation, såsom
opdaterede legitimationspapirer, kilden til midler og formuens oprindelse, efter behov under højrisikable omstændigheder
eller for at opfylde gældende love og forordninger, inklusive forskrifter gældende for Luxembourg om forebyggelse af brugen
af finanssektoren til hvidvaskningsformål. I tilfælde af forsinkelse, eller hvis der ikke fremlægges sådanne oplysninger og/
eller den skriftlige dokumentation, kan forvaltningsselskabet forsinke eller afvise behandlingen af køb eller salgsinstruktioner
eller alle andre transaktioner. Forvaltningsselskabet kan også forsinke eller suspendere udbetaling af udbytte, indtil relevante
og tilfredsstillende oplysninger og/eller dokumentation er modtaget. Hverken selskabet eller forvaltningsselskabet har noget
ansvar for forsinket eller manglende behandling af handler som følge af, at investoren undlader at give eller kun giver
mangelfulde oplysninger og/eller mangelfuld skriftlig dokumentation.
Den information, der gives til forvaltningsselskabet, indsamles og behandles med henblik på at overholde bestemmelserne
omkring bekæmpelse af hvidvask og bekæmpelse af terroristfinansiering.
Administrationsselskabet skal sikre, at due diligence-tiltag vedrørende Selskabets investeringer anvendes med en risikobaseret
tilgang i overensstemmelse med gældende luxembourgske love og forskrifter.

Handelspolitik
Markedstiming/kortfristet handel generelt. Selskabet fraråder kortsigtet eller overdreven handel, der ofte benævnes
“markedstiming”, og bestræber sig på at begrænse eller afvise en sådan handel eller træffe andre foranstaltninger som
beskrevet nedenfor, hvis en sådan handel efter selskabets eller forvaltningsselskabets bedømmelse kan forhindre effektiv
porteføljeforvaltning i en fond, kan medføre væsentligt forøgede transaktionsomkostninger, administrationsomkostninger eller
skatter for en fond, eller på anden måde kan have en skadelig indvirkning på selskabets og investorernes interesser.
Konsekvenser af markedstiming. Hvis oplysninger om en investors aktiviteter i selskabet eller i en anden Franklin Templetonfond i eller ikke-Franklin Templeton-fonde kommer til selskabets eller forvaltningsselskabets kendskab, og hvis selskabet,
forvaltningsselskabet eller dets agenter efter eget skøn konkluderer, at sådanne handelsaktiviteter kan være skadelige for
selskabet, sådan som det er beskrevet i nærværende politik om markedstiming, kan selskabet midlertidigt eller permanent
udelukke en investor fra fremtidige køb i selskabet eller alternativt begrænse beløb, antal eller frekvens af eventuelle fremtidige
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køb og/eller den måde, hvorved en investor kan ansøge om fremtidige køb og salg (herunder køb og/eller salg ved ombytning
eller overførsel mellem selskabet og enhver anden Franklin Templeton-fond).
Ved bedømmelse af en investors handelsaktiviteter kan selskabet bl.a. vælge at se på investorens handelshistorie, både direkte
og eventuelt gennem finansielle formidlere, både i selskabet, i andre Franklin Templeton-fonde, i andre investeringsselskaber
end Franklin Templeton eller i konti under fælles kontrol eller ejerskab.
Markedstiming gennem finansielle formidlere. Denne politik gælder for investorer, hvad enten de er direkte investorer
i fonden eller investerer indirekte i selskabet gennem en finansiel formidler som f.eks. en bank, et forsikringsselskab, en
investeringsrådgiver eller enhver anden distributør, der handler som proformainvestor på vegne af investorerne og tegner
aktierne i eget navn, men på vegne af egne kunder (aktierne ejes i en “fælles beholdning”).
Selvom forvaltningsselskabet opfordrer finansielle formidlere til at benytte selskabets politik om markedstiming for de
af deres kunder, der investerer indirekte i selskabet, har forvaltningsselskabet begrænsede muligheder for at overvåge
handelsaktiviteterne eller håndhæve selskabets politik om markedstiming over for finansielle formidleres kunder. Som
eksempel kan nævnes, at hvis dette skulle forekomme, vil forvaltningsselskabet muligvis ikke være i stand til at opdage
markedstiming, der foretages gennem finansielle formidlere, eller som er svært at identificere på de fælles beholdninger/
proforma-konti, som sådanne formidlere anvender til samlede køb, ombytninger og salg på vegne af alle deres kunder.
Mere specifikt kan det nævnes, at medmindre de finansielle formidlere kan anvende selskabets politik om markedstiming
over for deres kunder ved f.eks. at indføre begrænsninger eller restriktioner for kortfristet handel og således kontrollere
handelsaktiviteterne for eventuel markedstiming, kan forvaltningsselskabet muligvis ikke afgøre, hvorvidt handel, der foretages
af kunder hos finansielle formidlere, overtræder selskabets politik om markedstiming.
Risici ved markedstimere. Afhængigt af forskellige faktorer, herunder fondens størrelse, mængden af de aktiver,
investeringsforvalteren typisk opbevarer i likvide midler, beløb i EUR, JPY og USD samt antal og hyppighed af handler, kan
kortfristet eller overdreven handel forstyrre en effektiv forvaltning af fondens portefølje, øge fondens transaktionsomkostninger,
administrationsomkostninger og skatter og/eller indvirke på fondens resultater.
Hvis beskaffenheden af fondens porteføljebeholdninger udsætter fonden for investorer, der beskæftiger sig med
den type markedstiming, der har til hensigt at drage fordel af de forsinkelser, der kan forekomme fra værdien af en
fonds porteføljebeholdninger ændres, og indtil dette afspejles i den indre værdi af fondens aktier, hvilket af og til kaldes
“arbitragemarkedstiming”, er det desuden muligt, at en sådan handel under visse omstændigheder kan udvande værdien
af fondens aktier, hvis investorer, der indløser aktier, modtager et provenu (og investorer, der køber aktier, modtager aktier),
der er beregnet på grundlag af en indre værdi, som ikke afspejler dagsværdien. Arbitrage-markedstimere kan forsøge at
udnytte mulige forsinkelser mellem ændringer i værdien af en fonds porteføljebeholdning og den indre værdi af fondens aktier
i fonde, der har betydelige investeringer i udenlandske værdipapirer, da visse udenlandske markeder lukker flere timer tidligere
end de amerikanske markeder, og i fonde, der har betydelige investeringer i small cap-værdipapirer, højtforrentede (“junk”-)
obligationer og andre typer investeringer, som ikke handles ret ofte.
Selskabet og forvaltningsselskabet anvender i øjeblikket flere forskellige metoder for at minimere risikoen for markedstiming.
Disse metoder omfatter:
• kontrol af investorernes aktiviteter for overdreven handel og
• forpligte de ansatte til at foretage løbende stikprøvekontrol af de seneste handelsaktiviteter for på den måde at identificere
handelsaktiviteter, der kan udgøre en overtrædelse af nærværende markedstiming-politik.
Selvom disse metoder involverer bedømmelser, der i sagens natur er subjektive og delvist selektive i deres anvendelse,
bestræber selskabet sig på at foretage bedømmelser og benytte anvendelser, der er i selskabets investorers interesse.
Der er ingen garanti for, at selskabet eller dets agenter får adgang til nogen eller alle nødvendige oplysninger for at afsløre
markedstiming i fælles beholdninger. Selvom selskabet søger at træffe foranstaltninger (direkte og med hjælp fra finansielle
formidlere) for at afsløre markedstiming, hævder selskabet ikke, at man fuldstændigt kan eliminere den form for handelsaktivitet.
Inddragelse af markedstiming-handler. Transaktioner, der krænker selskabets politik om markedstiming, accepteres
ikke nødvendigvis af selskabet og kan blive annulleret eller ophævet af selskabet eller forvaltningsselskabet på de
værdiansættelsesdage, der følger umiddelbart efter forvaltningsselskabets modtagelse.

Regelmæssige opsparingsordninger og regelmæssige hæveordninger
Regelmæssige opsparingsordninger og regelmæssige hæveordninger stilles til rådighed for investorer i forskellige lande.
Hvis en regelmæssig opsparingsordning ophører tidligere end den aftalte ophørsdato, kan de indtrædelsesgebyrer, der
skal betales af den pågældende investor, være højere end for almindelige tegninger som nærmere beskrevet i afsnittet
“Indtrædelsesgebyr og udskudt salgsgebyr”. For yderligere oplysninger henvises til forvaltningsselskabet eller det lokale
Franklin Templeton-kontor.
Det minimale beholdningskrav (USD 1.000 eller tilsvarende valuta) gælder ikke, hvad angår regelmæssige opsparingsordninger
og regelmæssige hæveordninger.
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Særbehandling
Sideletters kan forhandles med specifikke investorer, når (i) investeringsstørrelsen når en bestemt grænse, hvorefter der
kan aftales særlige økonomiske vilkår, som afviger fra de vilkår, der i øjeblikket fremgår af prospektet, og/eller (ii) investoren
er forpligtet til at udføre porteføljeanalyser, herunder, men ikke begrænset til, risikoanalyse-/aktivallokeringsformål, eller er
forpligtet til at videregive ikke-offentlige oplysninger på forhånd for at opfylde enten lovgivningen eller en revisionsanmodning.
Karakteren og omfanget af sideletters kan variere mellem investorer, men disse arrangementer kan grundlæggende bestå
af (i) særlige gebyrbehandlinger i forbindelse med specifikke væsentlige investeringer eller (ii) tidlig offentliggørelse af ikkeoffentlige porteføljeoplysninger via fortrolighedserklæringer.

Kontaktoplysninger
Forvaltningsselskabets kontaktoplysninger findes i afsnittet ‟Administrationsoplysninger”, på ansøgningsskemaet, på
slutsedlen eller på Franklin Templetons hjemmeside http://www.franklintempleton.lu.

Aktieklasser
Tilgængelige aktieklasser
Følgende aktieklasser udstedes eller vil blive udstedt efter bestyrelsens beslutning.
Aktieklasser

Akkumulering

Udlodning

Aktieklasser

Klasse A

Klasse I

Klasse AS

Klasse J

Klasse AX
Klasse B
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Klasse C
Klasse EB

(Akk)

(Mudl)
(Mdirc)
(Kudl)
(Hudl)
(Åudl)

Akkumulering

Klasse N
Klasse S
Klasse W
Klasse X

Klasse F

Klasse Y

Klasse G

Klasse Z

(Akk)

Udlodning

(Mudl)
(Mdirc)
(Kudl)
(Hudl)
(Åudl)

Medmindre andet er anført i prospektet, gælder de samme vilkår og betingelser for de forskellige typer aktier, dvs.
akkumulerende (akk), månedligt udloddende (Mudl), månedligt udloddende renteforskel (Mdirc) kvartalsvis udloddende (Kudl),
halvårligt udloddende (Hudl) og årligt udloddende (Åudl) i samme aktieklasse.
Forskellen mellem diverse aktieklasser skyldes gebyrstrukturen og/eller udlodningspolitikken for den enkelte aktieklasse. Aktier
kan være enten udloddende eller akkumulerende aktier. Bestyrelsen har til hensigt at udlodde al indtjening fra udloddende
aktier. For akkumulerende aktier foretages der ikke udlodning af udbytte, men det tilskrevne nettoudbytte afspejles i aktiernes
øgede værdi. Der kan udbetales udbytte af Deres aktier hver måned, hvert kvartal, hvert halve år eller årligt. Yderligere
oplysninger fremgår af følgende afsnit samt af afsnittet “Udbyttepolitik”.
Købsprovenuet fra de forskellige aktieklasser i en fond investeres i en fælles, underliggende portefølje af investeringer, men
hver aktieklasse har sin egen indre værdi grundet forskellene i udstedelseskurs, gebyrstruktur og udlodningspolitik.
Visse aktieklasser kan opkræve et resultatbetinget honorar som yderligere beskrevet i afsnittet “Resultatbetingede honorarer”.
De relevante aktieklasser betegnes ved at indføje “PF” i deres navne.
Visse aktieklasser kan være forbeholdt en eller flere udvalgte distributørs investorer og stilles kun til rådighed for investorer,
der tegner gennem en eller flere sådanne distributører. De relevante aktieklasser betegnes ved at indføje “M” i deres navne.
Aktieklasser med “pc” eller “am” i deres navn er udloddende aktieklasser, der under normale markedsforhold er designet
til at tilbyde udbytteudlodning efter henholdsvis en fast procentdel af værdien af nettoaktiverne pr. aktie eller et fast beløb.
Udbytte, der ikke er afhængig af størrelsen af indkomst- eller kapitalgevinst, som fonden faktisk har modtaget eller genereret,
kan udbetales af kapitalen og yderligere reducere den pågældende fonds- og aktieklassers nettoaktivværdi. Udbytte udbetalt
af kapitalen kan beskattes som indkomst i visse skattejurisdiktioner. Udlodningshyppigheden samt henholdsvis målprocent
og målkurs for sådanne aktieklasser vil blive offentliggjort i et Key Investor Information Document samt i “Udbytteordning”,
der er tilgængelig på hjemmesiden www.franklintempleton.lu eller på anmodning fra administrationsselskabet. Selskabets
bestyrelse forbeholder sig ret til at ændre den faste procentdel/det faste beløb for “pc”- og/eller “am”-udlodningsaktieklasser på
et hvilket som helst tidspunkt, f.eks. hvis det efter en gennemgang af markeds- og fondens forhold skønnes, at det anslåede
indtægtsniveau, som fonden med rimelighed er i stand til at generere, ikke svarer til det erklærede faste udlodningsmål for
aktieklassen. I så fald kan det besluttes at udlodde et lavere udbytte, og den nye målprocent eller -beløb vil blive offentliggjort
i et Key Investor Information Document samt i “Udbytteordning”. Bestyrelsen kan ligeledes anse det for hensigtsmæssigt at
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beslutte et udbytte, der er højere end det fastsatte udlodningsmål, hvis det kan forudses, at fondens indtægtsniveau er større
end den fastsatte udlodning i aktieklassen.
Aktieklasse A er ikke længere tilgængelig for direkte detailinvestorer i Storbritannien. Aktieklasse A er fortsat tilgængelig,
men kun som afvikling uden rådgivning og skønsmæssigt salg i Storbritannien samt som løbende regelmæssig tegning for
eksisterende investorer.
Klasse AS-aktier tilbydes kun til udlodning i Singapore til CPF-investorer gennem distributører, platforme, mæglere,
professionelle investorer og – i begrænset omfang – til andre investorer alt efter hoveddistributørens skøn. I denne sammenhæng
kan klasse AS-aktier tilbydes gennem investeringstilknyttede forsikringsprodukter i henhold til CPF-investeringsordningen i
Singapore.
Bestyrelsen har pr. 1. april 2016 vedtaget, at der ikke udstedes flere klasse B-aktier.
Aktieklasse EB kan udbydes til distributører, mæglere, professionelle investorer og/eller andre investorer, der investerer
(eller forpligter sig til at investere - herunder ved hensigtserklæring) mindst 10 mio. USD (eller tilsvarende i anden valuta)
inden for de første 6 måneder efter lanceringen af aktieklassen. Investorerne bør være opmærksomme på, at der kan være
omstændigheder, hvor bestyrelsen eller forvaltningsselskabet kan beslutte at lukke denne aktieklasse for yderligere tegninger,
når aktiver i aktieklassen når et niveau, der er fastsat af forvaltningsselskabet, og/eller reducere eller forlænge ovennævnte
investeringsperiode på 6 måneder. I sådanne tilfælde vil de oplysninger, der skal fastsættes pr. aktieklasse i hver fond, blive
offentliggjort på webstedet www.franklintempleton.lu.
Klasse F-aktier og klasse G-aktier må kun tilbydes til udlodning i visse lande og til udvalgte distributører og/eller mæglere/
forhandlere efter invitation.
Aktieklasse I tilbydes kun institutionelle investorer, som disse til enhver tid måtte være defineret i retningslinjerne eller
anbefalingerne fra den kompetente finansielle tilsynsmyndighed i Luxembourg (se nedenstående fortegnelse over kvalificerede
institutionelle investorer).
Aktieklasse J tilbydes kun ved invitation af institutionelle investorer, som disse til enhver tid måtte være defineret i retningslinjerne
eller anbefalingerne fra den kompetente finansielle tilsynsmyndighed i Luxembourg (se nedenstående fortegnelse over
kvalificerede institutionelle investorer), som investerer mindst 150 mio. USD (eller tilsvarende i andre valutaer). Investorerne
bør være opmærksomme på, at der kan være omstændigheder, hvor bestyrelsen eller forvaltningsselskabet efter eget skøn
kan beslutte at lukke denne aktieklasse for yderligere tegninger. I sådanne tilfælde vil de oplysninger, der skal fastsættes pr.
aktieklasse i hver fond, blive offentliggjort på webstedet www.franklintempleton.lu.
Aktieklasse N kan under visse begrænsede omstændigheder tilbydes til distribution i visse lande og/eller via visse
underdistributører, mæglere/forhandlere og/eller professionelle investorer efter hoveddistributørens skøn, i hvilket tilfælde et
eventuelt lokalt tillæg til dette prospekt eller salgsmateriale, herunder det materiale, der anvendes af de relevante formidlere,
henviser til muligheden for at tegne aktier i aktieklasse N.
Aktieklasse S tilbydes kun under visse begrænsede omstændigheder efter invitation til formidlere, mæglere/aktiehandlere,
der har (i) aktiver for mere end 1 mia. USD (eller tilsvarende beløb i anden valuta) under forvaltning hos Franklin Templeton og/
eller (ii) en forpligtelse til at øge mængden af aktiver til over 50 mio. USD (eller tilsvarende beløb i anden valuta) i aktieklasse
S i en given fond og som:
–	ikke kan modtage og beholde spor-, provisions-, rabatgebyrer eller andre lignende gebyrer (kaldet incitamenter) som
følge af gældende lokale love og/eller lovgivningsmæssige forbud (i EU er disse forbud mindst gældende for diskretionær
porteføljepleje og/eller ydelser i form af uafhængig rådgivning i henhold til MiFID) eller
–	har særskilte gebyraftaler med deres kunder om betaling for ikke-uafhængige rådgivningstjenester, i fortsættelse af hvilke
de ikke modtager og beholder incitamenter, eller
–	udfører distributionsaktiviteter uden for EU baseret på separate gebyraftaler med deres kunder for ydelse af
investeringsrådgivning. Krav om særskilte gebyraftaler kan efter forvaltningsselskabets skøn frafaldes for formidlere i
visse lande uden for EU.
Derudover kan aktier i klasse S tilbydes professionelle investorer og/eller andre investorer (i), der opfylder tærsklerne for et
af de ovennævnte aktiver under forvaltning eller (ii) forpligter sig (i form af en hensigtserklæring) til at øge antallet aktiver
i aktieklassen med over 25 mio. USD (eller tilsvarende i anden valuta) inden for de første 3 måneder efter lanceringen
af aktieklassen. Investorerne bør være opmærksomme på, at der kan være omstændigheder, hvor bestyrelsen eller
forvaltningsselskabet kan beslutte at nedsætte eller forlænge perioden på 3 måneder. I sådanne tilfælde vil de oplysninger,
der skal fastsættes pr. aktieklasse i hver fond, blive offentliggjort på webstedet www.franklintempleton.lu.
Aktieklasse W er beregnet til at blive tilbudt gennem formidlere, distributører, platforme og/eller mæglere/aktiehandlere, der
–	ikke kan modtage og beholde spor-, provisions-, rabatgebyrer eller andre lignende gebyrer (kaldet incitamenter) som
følge af gældende lokale love og/eller lovgivningsmæssige forbud (i EU er disse forbud mindst gældende for diskretionær
porteføljepleje og/eller ydelser i form af uafhængig rådgivning i henhold til MiFID) eller
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–	har særskilte gebyraftaler med deres kunder om betaling for ikke-uafhængige rådgivningstjenester, i fortsættelse af hvilke
de ikke modtager og beholder incitamenter, eller
–	udfører distributionsaktiviteter uden for EU baseret på separate gebyraftaler med deres kunder for ydelse af
investeringsrådgivning. Krav om særskilte gebyraftaler kan efter forvaltningsselskabets skøn frafaldes for formidlere
i visse lande uden for EU.
Aktieklasse X tilbydes udelukkende institutionelle investorer, som disse til enhver tid måtte være defineret i retningslinjerne
eller anbefalingerne fra den kompetente finansielle tilsynsmyndighed i Luxembourg (se nedenstående fortegnelse over
kvalificerende institutionelle investorer), under visse begrænsede omstændigheder, efter forvaltningsselskabets eller
investeringsforvalterens og dennes associerede selskabers skøn.
Aktieklasse X er bl.a. beregnet til at imødekomme en alternativ gebyrstruktur, hvor et gebyr, som omfatter investeringsforvaltningsgebyrer, som disse er beskrevet i afsnittet “Investeringsforvaltningshonorarer”, pålægges og opkræves direkte af
forvaltningsselskabet fra investorerne, som er klienter hos Franklin Templeton og som indgår en specifik aftale med forvaltningsselskabet. Disse gebyrer skal derfor ikke betales fra nettoaktiverne i den relevante fond for klasse X-aktier.
Aktieklasse X betaler dog den forholdsmæssige andel af andre gældende omkostninger til og for f.eks. aktiebogfører,
overførsler, virksomhedsmæssige gebyrer, hjemstedsagent, administration, depotbank, revisions- og tilsynsmæssige
gebyrer og omkostninger samt eventuelle skatter og andre omkostninger og udgifter, som er beskrevet i “Honorering af
forvaltningsselskab” og “Øvrige omkostninger og udgifter for selskabet”.
Aktieklasse Y tilbydes udelukkende institutionelle investorer, som disse til enhver tid måtte være defineret af retningslinjerne
eller anbefalingerne fra den kompetente finansielle tilsynsmyndighed i Luxembourg (se nedenstående fortegnelse over
kvalificerende institutionelle investorer) under visse begrænsede omstændigheder efter forvaltningsselskabets og/eller
associerede selskabers skøn.
Aktieklasse Y er bl.a. beregnet til at imødekomme en alternativ gebyrstruktur, hvor et gebyr, som omfatter omkostninger til og
for investeringsforvaltning og aktiebogføreren, overførsel, virksomhedsmæssige gebyrer, hjemstedsagent og administration,
som disse er beskrevet i “Honorering af forvaltningsselskab” og “Investeringsforvaltningshonorarer”, pålægges og opkræves
direkte af forvaltningsselskabet fra investorerne, som er klienter hos Franklin Templeton og som indgår en specifik aftale med
forvaltningsselskabet. Disse gebyrer skal derfor ikke betales af nettoaktiverne i den relevante fond for aktieklasse Y.
Aktieklasse Y betaler dog den forholdsmæssige andel af andre gældende omkostninger til og for f.eks. depotbank, revisionsog tilsynsmæssige gebyrer og omkostninger samt eventuelle skatter og andre omkostninger og udgifter, som er beskrevet i
afsnittet “Øvrige omkostninger og udgifter for selskabet”.
Aktieklasse Z er beregnet til at blive tilbudt gennem formidlere, distributører, platforme og/eller mæglere, der
–	ikke kan modtage og beholde spor-, provisions-, rabatgebyrer eller andre lignende gebyrer (kaldet incitamenter) som
følge af gældende lokale love og/eller lovgivningsmæssige forbud (i EU er disse forbud mindst gældende for diskretionær
porteføljepleje og/eller ydelser i form af uafhængig rådgivning i henhold til MiFID) eller
–	har særskilte gebyraftaler med deres kunder om betaling for ikke-uafhængige rådgivningstjenester, i fortsættelse af hvilke
de ikke modtager og beholder incitamenter, eller
Aktieklasse Z kan under andre omstændigheder og jurisdiktioner gøres tilgængelige efter bestyrelsens skøn.
Selskabet og forvaltningsselskabet udsteder ikke, ekspederer ikke en ombytning eller overførsel af aktier til en investor,
der ikke opfylder de ovenfor nævnte kvalificeringskrav. Hvis det på noget tidspunkt konstateres, at en indehaver af
en eller flere af ovennævnte aktieklasser ikke er kvalificeret eller ikke længere er kvalificeret, kan selskabet eller
forvaltningsselskabet til enhver tid beslutte at foretage tvungen indløsning af disse aktier i overensstemmelse med
de betingelser og procedurer, der fremgår af vedtægterne.
Der kan rekvireres en komplet fortegnelse over tilgængelige aktieklasser på Franklin Templeton hjemmeside på
http://www.franklintempleton.lu eller ved henvendelse til selskabets og forvaltningsselskabets kontor.

Fortegnelse over kvalificerede institutionelle investorer
• Institutionelle investorer i snæver forstand såsom banker og andre regulerede fagfolk fra den finansielle sektor, forsikrings- og
genforsikringsselskaber, sociale sikringsinstitutioner og pensionsfonde, velgørende institutioner, industrielle, kommercielle
og finansielle koncernselskaber, der alle tegner på egne vegne, og de strukturer, som sådanne institutionelle investorer
iværksætter til forvaltning af egne aktiver.
• Kreditinstitutter og andre regulerede fagfolk inden for den finansielle sektor, der investerer i eget navn, men på vegne af de
ovenfor definerede institutionelle investorer.
• Kreditinstitutter og andre regulerede fagfolk inden for den finansielle sektor, der er etableret i Luxembourg eller uden
for Luxembourg, og som investerer i eget navn, men på vegne af deres ikke-institutionelle klienter på baggrund af et
uindskrænket forvaltningsmandat.
franklintempleton.lu

Franklin Templeton Investeringsfonde

143

• Kollektive investeringsinstitutter med hjemsted i eller uden for Luxembourg.
• Holdingselskaber eller tilsvarende virksomheder, uanset om disse har hjemsted i eller uden for Luxembourg, og hvis
investorer er institutionelle investorer som beskrevet i ovenstående afsnit.
• Holdingselskaber eller tilsvarende virksomheder, uanset om disse har hjemsted i eller uden for Luxembourg, og hvis
investor(er)/retmæssig(e) ejer(e) er en eller flere fysiske personer, der er ekstremt velhavende og med rimelighed kan
betragtes som sofistikerede investorer, og hvor holdingselskabets formål er at besidde betydelige finansielle interesser/
investeringer for en enkeltperson eller en familie.
• Et holdingselskab eller en tilsvarende virksomhed, uanset om dette har hjemsted i eller uden for Luxembourg, der som følge
af dets struktur og aktivitet har reel substans og besidder betydelige finansielle interesser/investeringer.

Alternative valutaklasser
Aktieklasser kan udstedes i følgende valutaer:
• australske dollar (forkortet AUD)
• canadiske dollar (forkortet CAD)
• tjekkiske koruna (forkortet CZK)
• Euro (EUR)
• hongkong-dollar (forkortet HKD)
• ungarske forint (forkortet HUF)
• israelske shekel (forkortet ILS)
• japanske yen (forkortet JPY)
• norske kroner (forkortet NOK)
• polske zloty (forkortet PLN)
• renminbi (RMB)
• singapore dollar (forkortet SGD)
• sydafrikanske rand (forkortet ZAR)
• svenske kroner (forkortet SEK)
• schweizerfranc (forkortet CHF)
• amerikanske dollar (forkortet USD)
• Pund Sterling (GBP)
eller en anden frit konvertibel valuta.
Alternative valutaklasser, der tilbydes i renminbi (RMB), er kun tilgængelige for professionelle investorer og institutionelle
investorer i retsområder, hvor tilbuddet er tilladt eller lovligt. Tildelingen af aktier i RMB afhænger af modtagelse af betaling,
inklusive et eventuelt indtrædelsesgebyr, som skal betales inden for fire (4) bankdage i Luxembourg efter værdiansættelsesdagen,
medmindre selskabets bestyrelse kræver beløbet betalt ved eller inden accept af en ansøgning.
Markedskursen på offshore renminbi (CNH) anvendes ved ansættelsen af den indre værdi af de alternative valutaklasser, der
er denomineret i RMB – og ikke onshore renminbi (CNY). Værdien af CNH kan adskille sig (og måske adskille sig væsentligt)
fra kursen på CNY grundet en række faktorer, herunder, men ikke begrænset til, valutapolitikker og hjemtagelsesrestriktioner,
som den kinesiske regering til enhver tid kan pålægge, samt andre eksterne markedskræfter. Hvor termen RMB anvendes
i prospektet, henviser dette til offshore-markedet for renminbi (CNH).
Den indre værdi af aktieklasser med en alternativ valuta beregnes og offentliggøres i den alternative valuta, og købsbeløb for
sådanne klasser betales af investorerne, og salgsbeløb betales til sælgende investorer, i den alternative valuta, medmindre
andet er godkendt i henhold til prospektet. Selskabet har med undtagelse af afdækkede aktieklasser ingen aktuelle planer om
at afdække for de valutakursrisici, som disse aktieklasser er udsat for.
De vilkår og betingelser, der gælder for aktieklasser i alternative valutaer, er de samme som dem, der gælder for de samme
aktieklasser, der tilbydes i basisvalutaen.
Bestyrelsen kan beslutte at tilbyde en aktieklasse i en alternativ valuta i en anden valuta end de ovenfor nævnte, og i så fald
opdateres prospektet.
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Afdækkede aktieklasser
Hvad angår afdækkede aktieklasser, kan den afdækkede aktieklasses basisvalutas eksponering enten afdækkes i forhold til
fondens afdækkede aktieklasses alternative valuta for derved at reducere valutakursudsving og for at reducere afkastudsving
(H1), eller der kan anvendes en afdækningsstrategi for derved at reducere risikoen for valutakursudsving mellem den
afdækkede aktieklasses valuta og andre valutaer, der måtte have betydning for de værdipapirer og kontanter, den relevante
fond ejer (H2). En afdækket aktieklasse, der anvender den første metode, indeholder forkortelsen H1 i klassens navn, hvorimod
en afdækket aktieklasse, der anvender den anden metode, indeholder forkortelsen H2.
En tredje metode, der indeholder forkortelsen H3, kan anvendes til de fonde, hvis investeringsstrategi er baseret på en valuta
(“Afkastvaluta”), der adskiller sig fra fondens basisvaluta. De afdækkede H3-aktieklasser omfatter en afdækningsstrategi,
der i det omfang, det er muligt, forsøger at reducere påvirkningen fra ændrede valutakurser mellem fondens basisvaluta og
afkastvalutaen.
Hvor et lands finanstilsyn pålægger valutakontrol for at forhindre valutaens frie bevægelighed (“begrænset valuta”), kan der anvendes
en fjerde afdækningsmetodologi, der indeholder forkortelsen H4. Aktieklassen er denomineret i fondens basisvaluta, men afdækker
fondens basisvaluta i fondens afdækkede aktieklasses begrænsede valuta for investorer med den begrænsede valuta.
Aktieklassen H4 Hedged er beregnet til at kunne tilbyde en valutaafdækningsløsning til de underliggende investorer i brasilianske
feederfonde, der grundet handelsrestriktionerne på BRL ikke kan opnås ved hjælp af en traditionel valutaafdækningsaktieklasse,
der ville være denomineret i BRL.
Skønt referencevalutaen for aktieklassen H4 Hedged er fondens referencevaluta, er hensigten en systematisk introduktion af
valutaeksponering i værdien af aktieklassens indre værdi ved at anvende afledte finansielle instrumenter, herunder syntetiske
terminsforretninger. Selvom H4 Hedged er denomineret i fondens basisvaluta, vil den indre værdi af aktieklassen svinge i takt
med kursen mellem BRL og fondens basisvaluta. Virkningerne af dette afspejles i resultaterne for aktieklasse H4 Hedged, der
derfor kan adskille sig væsentligt fra resultaterne for fondens øvrige aktieklasser. Eventuelle overskud eller tab samt omkostninger
og udgifter i forbindelse med disse transaktioner afspejles udelukkende i den indre værdi af aktieklassen H4 Hedged.
Brasilianske feederfonde søger at tilbyde investorerne en valutaafdækningsløsning ved at kombinere afledte instrumenter,
herunder investering i syntetiske terminsforretninger inden for den afdækkede aktieklasse, med spotkonvertering af valuta
i feederfonden. En feederfond er en fond, der investerer alle eller næsten alle aktiver i en anden kollektiv investeringsordning,
der samlet betegnes en målfond.
Brasilianske feederfonde er baseret i Brasilien og forvaltes af forvaltningsenheder, der hører under eller er tilknyttet Franklin
Templeton. H4 Hedged-aktieklasser er forbeholdt institutionelle investorer, som disse er defineret ovenfor, og er kollektive
investeringsordninger i Brasilien, som forvaltes af forvaltningsselskaber, der hører under Franklin Templeton, og som er
godkendt af forvaltningsselskabet til at kunne købe aktieklassen.
Valutaafdækningsteknikker kan benyttes på aktieklasseniveau og kan udføres af den eller de relevante investeringsforvaltere eller af JPMORGAN CHASE BANK, N.A., London Branch (“valutaadministratoren”). I denne sammenhæng begrænser
investeringsforvalteren/-erne eller valutaadministratoren afdækningen efter den relevante afdækkede aktieklasses valgte
valutaeksponering. Overafdækkede positioner vil normalt ikke overstige 105 % af den relevante afdækkede aktieklasses indre
værdi, og underafdækkede positioner vil normalt ikke ligge under 95 % af den del af den relevante afdækkede aktieklasses
indre værdi, der skal afdækkes mod den valgte valutarisiko. Afdækkede positioner gennemgås løbende af investeringsforvalteren/-erne eller valutaadministratoren for at sikre, at over- eller underafdækkede positioner ikke overstiger/ligger under de
tilladte niveauer, der beskrives ovenfor. I tilfælde af, at afdækningen vedrørende en afdækket aktieklasse overstiger de tilladte
tolerancegrænser som følge af markedsbevægelser eller tegning/indløsning af aktier, justerer investeringsforvalteren/-erne
eller valutaadministratoren en sådan afdækning på behørig vis.
Aktionærer bør desuden være opmærksomme på, at der ikke er nogen adskillelse af aktiver og passiver mellem aktieklasserne,
og at en modpart til et derivat-overlay, der blev indgået i medfør af en afdækket aktieklasse, derfor kan benytte sig af den
relevante fonds aktiver, der kan tilskrives andre aktieklasser i fonden, hvor der ikke er tilstrækkeligt med aktiver, der kan
tilskrives den afdækkede aktieklasse, til at frigøre sig for sit ansvar. Skønt selskabet har truffet foranstaltninger med henblik på
at sikre, at afsmitningsrisikoen mellem aktieklasser nedsættes for at sikre, at den yderligere risiko, som fonden udsættes for via
brug af et derivat-overlay, kun påhviler aktionærerne i den relevante aktieklasse, kan denne risiko ikke elimineres fuldstændigt.
En opdateret liste over de aktieklasser, der anvender et valuta-overlay, kan efter anmodning rekvireres på selskabets hjemsted.
De vilkår og betingelser, der gælder for afdækkede aktieklasser, er de samme som dem, der gælder for de samme aktieklasser,
der tilbydes i basisvalutaen. Den eneste forskel er blot afdækningen af den afdækkede aktieklasse i forhold til fondens
basisvaluta.
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Indtrædelsesgebyr og udskudt salgsgebyr
Klasse A-aktier og klasse AX-aktier
• Indtrædelsesgebyr
Den kurs, som aktier i klasse A og AX tilbydes til, er den indre værdi pr. aktie med tillæg af et indtrædelsesgebyr, der baseres
på det samlede, investerede beløb, og som varierer alt efter aktivklassen, som følger:
• Aktiefonde, alternative fonde, balancerede fonde og Multi-Asset Funds20: op til 5,75 %
• Fastforrentede fonde: op til 5,00 %
• Pengemarkedsforeninger: op til 1,50 %
Af dette gebyr kan hoveddistributøren foretage betalinger til underdistributører, formidlere, mæglere/forhandlere og/eller professionelle
investorer, hvilket kan omfatte selskaber, der er tilknyttet Franklin Templeton. Hoveddistributøren kan frafalde indtrædelsesgebyret
helt eller delvist enten for individuelle investorer eller for bestemte grupper af investorer. Resten af det investerede beløb efter fradrag
af eventuelt gældende indtrædelsesgebyrer anvendes derefter til at købe aktier i den relevante fond.
Hvis den lokale lovgivning eller praksis i et land, hvor aktierne tilbydes, kræver eller tillader et lavere indtrædelsesgebyr
eller et andet maksimum end det ovenfor anførte gebyr for en individuel købsordre, kan hoveddistributøren sælge aktier i
klasse A og AX og tillade, at underdistributører, formidlere, mæglere/forhandlere og/eller professionelle investorer sælger aktier
i klasse A og AX i et sådant land til en samlet kurs med fradrag af det gebyr, der fremgår ovenfor, men i overensstemmelse
med lovgivningen eller praksis i et sådant land.
• Kvalificerede investeringer på USD 1 mio. eller derover
Hvad angår kvalificerede investeringer på USD 1 million eller derover i forbindelse med aktier i klasse A og AX, kan
indtrædelsesgebyret frafaldes, og et udskudt salgsgebyr (“udskudt salgsgebyr”) på op til 1 % kan pålægges, hvis en investor
sælger aktier inden for 18 måneder af hver investering, for derved at dække betalt provision til underdistributører, formidlere,
mæglere/forhandlere og/eller professionelle investorer. Det udskudte salgsgebyr udgør op til 1,00 % af den samlede pris for
aktierne (ekskl. geninvesteret udbytteudlodning) og tilbageholdes af hoveddistributøren. Beregningsmetoden for dette gebyr
er nærmere beskrevet i afsnittet “Beregning af udskudt salgsgebyr”.
Kvalificerede investeringer er investeringer, der enten foretages som en engangsbetaling eller via kumulative ordrer fra
investoren, dennes ægtefælle, børn og/eller børnebørn, hvis de er under 18 år. Hvad angår anvendelsen af reglerne om
kvalificerede investeringer, kan aktiebeholdninger i andre investeringsselskaber, som Franklin Templeton, kombineres på
investorens anmodning. Oplysninger om investeringsfonde, hvor aktierne kan kombineres, og oplysninger om gældende
procedure, vilkår og betingelser, kan rekvireres fra forvaltningsselskabet ved henvendelse hertil.
Det er ikke muligt at ombytte aktier, der er pålagt et sådant udskudt salgsgebyr, med aktier fra andre klasser.
Klasse AS-aktier
Udbudskursen for klasse AS aktier er den indre værdi pr. aktie. Hoveddistributøren opkræver ikke et indtrædelsesgebyr eller
udskudt salgsgebyr ved køb af aktier i klasse AS.
Klasse B-aktier
Bestyrelsen har besluttet, at fra den 1. april 2016 udstedes der ikke flere klasse B-aktier. Klasse B-aktier, som investorer har
købt før d. 1. april 2016, er dog underlagt et udskudt salgsgebyr på op til 4 %, hvis en sådan investor sælger aktierne inden for
fire (4) år efter købet. Beregningsmetoden for dette gebyr er nærmere beskrevet i afsnittet “Beregning af udskudt salgsgebyr”.
Med virkning fra januar 2011 konverteres klasse B-aktier automatisk til klasse A-aktier i samme fond på den månedlige
konverteringsdato, der er fastsat af forvaltningsselskabet ved eller efter udløbet af 84 måneder efter købsdatoen. Derfor er de
vilkår og øvrige betingelser, der gælder for disse aktier, de vilkår og betingelser, der gælder for klasse A-aktier.
Klasse C-aktier
Udbudskursen for klasse C-aktier er den indre værdi pr. aktie. Køb af klasse C-aktier pålægges intet indtrædelsesgebyr.
Men aktier i klasse C er underlagt et udskudt salgsgebyr på op til 1,00 %, hvis en investor sælger aktierne inden for et (1) år
efter købet. Beregningsmetoden for dette gebyr er nærmere beskrevet i afsnittet “Beregning af udskudt salgsgebyr”.
Klasse F- og G-aktier
Udbudskursen for klasse F- og G-aktier er den indre værdi pr. aktie. Køb af klasse F- og G-aktier pålægges intet
indtrædelsesgebyr. Klasse F- og G-aktier pålægges dog et udskudt salgsgebyr på op til 3 %, hvis en investor sælger aktierne
inden for tre (3) år efter købet. Beregningsmetoden for dette gebyr er nærmere beskrevet i afsnittet “Beregning af udskudt
salgsgebyr”.

20

Bortset fra Franklin Diversified Conservative Fund, hvor indtrædelsesgebyret er op til 5,00 %.
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Klasse F- og G-aktier konverteres automatisk til klasse A-aktier i samme fond på den månedlige konverteringsdato, der
er fastsat af forvaltningsselskabet ved eller efter udløbet af 36 måneder efter købsdatoen. Derfor er de vilkår og øvrige
betingelser, der gælder for disse aktier, de vilkår og betingelser, der gælder for klasse A-aktier.
Klasse N-aktier
• Indtrædelsesgebyr
Den kurs, som klasse N-aktier tilbydes til, er den indre værdi pr. aktie med tillæg af et indtrædelsesgebyr på op til 3,00 %
af det samlede, investerede beløb. Indtrædelsesgebyret gælder for alle de forskellige aktivklasser. Af dette gebyr kan
hoveddistributøren foretage betalinger til underdistributører, formidlere, mæglere/forhandlere og/eller professionelle investorer,
hvilket kan omfatte selskaber, der er tilknyttet Franklin Templeton. Hoveddistributøren kan frafalde indtrædelsesgebyret helt
eller delvist enten for individuelle investorer eller for bestemte grupper af investorer. Resten af det investerede beløb efter
fradrag af eventuelt gældende indtrædelsesgebyrer anvendes derefter til at købe aktier i den relevante fond.
Hvis den lokale lovgivning eller praksis i et land, hvor aktierne tilbydes, kræver eller tillader et lavere indtrædelsesgebyr eller
et andet maksimum end det ovenfor anførte gebyr for en individuel købsordre, kan hoveddistributøren sælge aktier i klasse
N og tillade, at underdistributører, formidlere, mæglere/forhandlere og/eller professionelle investorer sælger aktier i klasse N,
i et sådant land til en samlet kurs med fradrag af det gebyr, der fremgår ovenfor, men i overensstemmelse med lovgivningen
eller praksis i et sådant land.
Aktieklasse I, J, S, EB, W, X, Y og Z
Udbudskursen for aktieklasse I, J, S, EB, W, X, Y og Z er den indre værdi pr. aktie. Hoveddistributøren opkræver ikke et
indtrædelsesgebyr eller udskudt salgsgebyr ved køb af aktier i klasse I, J, S, EB, W, X, Y og Z.
For klarhedens skyld kan formidlere eller distributører, der sælger aktier i klasse S, W, X, Y og Z, i overensstemmelse med
gældende love, forskrifter og markedspraksis, pålægge deres egne salgsomkostninger. Investorerne rådfører sig med deres
formidler, distributører eller egen finansielle rådgiver for at finde flere oplysninger om sådanne gebyrer (for aktier i klasse W
og Z må sådanne gebyrer ikke overstige 5,75 % af det samlede investerede beløb).

Beregning af udskudt salgsgebyr
Det udskudte salgsgebyr, der gælder for kvalificerende A-, AX- og G-aktier baseres på aktiernes indre værdi ved køb af disse.
Det udskudte salgsgebyr for B-, C- og F-aktier er baseret på den indre værdi af de aktier, der sælges, eller den indre værdi
ved køb af aktierne, alt efter hvad der måtte være lavest. Beregningen foretages ud fra den pågældende valuta, der gælder
for de solgte aktier. Der opkræves intet udskudt salgsgebyr af aktier, der købes med reinvesteringsbeløb. For at holde det
udskudte salgsgebyr så lavt som muligt gælder det princip, at hver gang der afgives en ordre om salg af aktier, sælges først
eventuelle aktier i investorens beholdning, der ikke pålægges udskudt salgsgebyr. Hvis der ikke er nok af disse til at opfylde
anmodningen, sælges yderligere aktier i den rækkefølge, de blev købt. Det udskudte salgsgebyr beregnes ved at multiplicere
den procentdel, der er angivet i diagrammet i appendiks E, med den indre værdi af de aktier, der sælges, eller den indre værdi
ved køb, alt efter hvad der måtte finde anvendelse.
Beholdningsperioden, der gælder for anvendelse af et udskudt salgsgebyr i en bestemt fond for aktier, der ombyttes med aktier
i en anden fond, beregnes fra den dato, hvor aktierne oprindeligt blev købt i den anden fond.

Særligt for aktieklasserne
Såfremt der gælder noget særligt for de tilbudte aktieklasser, fremgår det af tabellen nedenfor.
Investorkategori

Detail/institutionel

Oversigt over
aktieklasser

Klasse A*, AS, AX,
C, F, G, N*, W* og Z

Institutionel

Klasse EB og S

Mindste investering

USD 1.000*

Nærmere oplysninger
kan rekvireres hos
selskabet eller
forvaltnings-selskabet

USD
5.000.000**

USD
150.000.000

Nærmere oplysninger
kan rekvireres hos
selskabet eller
forvaltnings-selskabet

Efterfølgende
investering

USD 1.000*

Nærmere oplysninger
kan rekvireres hos
selskabet eller
forvaltnings-selskabet

USD 1.000

USD 1.000

Nærmere oplysninger
kan rekvireres hos
selskabet eller
forvaltnings-selskabet

Klasse I

Klasse J

Klasse X og Y

*	undtagen for aktier i klasse A, N og W i Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund, Franklin Emerging Market Corporate
Debt Fund og Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund, hvor investors startinvestering skal være minimum USD 100.000 og
efterfølgende investeringer minimum USD 25.000 eller tilsvarende i en anden frit konvertibel valuta
** undtagen for Franklin U.S. Government Fund, hvor den mindste startinvestering er USD 1.000.000 eller tilsvarende i en anden frit konvertibel valuta.
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Beløb, der anses for at være udskudte salgsgebyrer, betales til hoveddistributøren eller en anden part, som selskabet til
enhver tid måtte have udnævnt til at betale udlodningsomkostninger, som hoveddistributøren eller en anden part pådrager
sig. Hoveddistributøren og/eller en af denne udpeget tredjepart kan frafalde det udskudte salgsgebyr helt eller delvist enten
for individuelle investorer eller for bestemte grupper af investorer. Selskabet skal betale hoveddistributøren eller den relevante
tredjepart det udskudte salgsgebyr til de takster, der fremgår af prospektets appendiks E, med fradrag af eventuelle skatter
og afgifter. Hvis der skal betales skatter og afgifter af de nævnte beløb, skal det udskudte salgsgebyr øges på en måde, der
sikrer, at de aftalte beløb betales netto til hoveddistributøren eller den relevante tredjepart. Bestyrelsen har pr. datoen for dette
prospekt ingen grund til at tro, at der skyldes eller gælder skatter og afgifter for det udskudte salgsgebyr.

Køb af aktier
Ansøgning
Potentielle investorer, der tegner aktier for første gang, skal udfylde et ansøgningsskema og sammen med den behørige
dokumentation (som det fremgår af ansøgningsskemaet) sende det til forvaltningsselskabet. Ansøgninger accepteres
endvidere telefonisk, pr. fax eller elektronisk forespørgsel, hvis forvaltningsselskabet giver udtrykkelig tilladelse hertil.
Forvaltningsselskabet kan bede om at få tilsendt det originale, underskrevne ansøgningsskema og identifikationsdokumentationen,
og modtagelse af disse kan i så fald forsinke ekspeditionen af ansøgningsskemaet. Ansøgninger accepteres efter bestyrelsens
eller forvaltningsselskabets skøn.
Ekspedition af alle ansøgningsskemaer, som en relevant distributør modtager, starter først, når skemaerne er fremsendt til
forvaltningsselskabet eller til en distributør, der er behørigt og skriftligt bemyndiget.
investorer skal også fremlægge den fornødne dokumentation i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge og
bekæmpelse af terrorfinansiering, og som det fremgår mere detaljeret i afsnittet “Bekæmpelse af hvidvaskning af penge og
bekæmpelse af terrorfinansiering”.
Virksomheden og/eller forvaltningsselskabet forbeholder sig desuden ret til at kræve yderligere oplysninger og/eller skriftlig
dokumentation fra investorer, hvis de har deres bankkonto i et andet land end deres bopælsland. Det kan det medføre
forsinkelser i behandlingen af køb og/eller alle andre transaktioner, indtil relevante og tilfredsstillende oplysninger og/eller
dokumentation er modtaget.
Selskabet eller forvaltningsselskabet forbeholder sig ret til at udbede sig yderligere oplysninger og/eller bekræftelse fra
investoren i forbindelse med store opkøb af klasse C-aktier, hvilket kan medføre forsinkelser i gennemførelsen af investeringen,
indtil de pågældende oplysninger er modtaget. Institutioner, der optræder som proformainvestorer, kan købe aktier i klasse
C, F og G i eget navn, men på vegne af investorer, forudsat at de har modtaget udtrykkelig, forudgående tilladelse dertil fra
forvaltningsselskabet og anvender en aftalt procedure til at føre tilsyn med aktiernes aldring.
Ved ansøgning om aktier i klasse , I, J, X og/eller Y gør investorer over for selskabet og forvaltningsselskabet gældende, at
de er kvalificeret som én eller flere typer af de i afsnittet “Aktieklasser” anførte institutionelle investorer, og accepterer at holde
selskabet, forvaltningsselskabet og/eller enhver anden virksomhed i Franklin Templeton i tilfælde af skadeserstatning, tab,
omkostninger eller andre udgifter, de måtte pådrage sig som følge af at have handlet i god tro i forbindelse med et sådant
udsagn.
Hver investor får et personligt porteføljenummer, der skal oplyses sammen med alle relevante transaktionsnumre, når selskabet
og/eller forvaltningsselskabet kontaktes.

Købsordrer
Den indledende købsordre på aktier bør foretages på ansøgningsskemaet eller ethvert andet lignende ansøgningsskema,
der kan godkendes af forvaltningsselskabet. Ved efterfølgende køb på en eksisterende investorportefølje kræves der ikke
endnu et ansøgningsskema. Dog skal private, individuelle investorer, der instruerer Franklin Templeton direkte uden brug af
mæglere/forhandlere, udfylde og underskrive en standardiseret købsformular (der kan indhentes på vores hjemmeside eller
på anmodning). Efterfølgende ordrer om køb af aktier kan gives telefonisk, pr. fax eller elektronisk, hvis forvaltningsselskabet
udtrykkeligt har givet tilladelse dertil. Forvaltningsselskabet kan anmode om skriftlig og behørigt underskrevet bekræftelse af
de efterfølgende købsordrer, hvilket kan medføre forsinkelser i ekspeditionen af investeringen, indtil den anmodede, skriftlige
bekræftelse er modtaget. Efterfølgende købsordrer accepteres efter bestyrelsens eller forvaltningsselskabets skøn.
Det relevante dokument med central investorinformation skal stilles til rådighed for investorer forud for køb af aktierne. Hvor
dette er relevant, er mæglere/ forhandlere ansvarlige for at stille det relevante dokument med central investorinformation til
rådighed for investorerne. De bedes kontakte Deres mægler/forhandler, før De køber aktier. Hvis De ikke har en mægler/
børshandler, bør De kontakte forvaltningsselskabet eller Deres lokale Franklin Templeton-kontor, der kan give Dem en
elektronisk kopi eller papirkopi af det relevante dokument med central investorinformation.
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Efterfølgende købsordrer skal være behørigt underskrevet og:
(a)	angive navnet på fonden/fondene, aktieklassen, aktieklassens ISIN-kode (som findes på Franklin Templetons hjemmeside
http://www.franklintempleton.lu) og det antal aktier, der ansøges om i fonden/fondene (antallet af aktier skal angives både
numerisk og skrevet fuldt ud), eller det beløb (i tal og ord), der skal investeres (hvilket skal omfatte eventuelt gældende
indtrædelsesgebyrer)
(b) angive, hvordan betaling er eller vil blive foretaget, og
(c) bekræfte, at det relevante dokument med central investorinformation er uddelt.
Hvis der er uoverensstemmelser mellem fondens/fondenes navne, aktieklassen, aktieklassens ISIN-kode eller valutaen for
fondens/fondenes aktieklasse, der er anført i ordren, udføres ordren på grundlag af den anførte ISIN-kode.
Selskabet og/eller forvaltningsselskabet forbeholder sig retten til at acceptere eller nægte et hvilket som helst ansøgningsskema
eller købsordre, helt eller delvist, og af en hvilken som helst årsag. Hvis et ansøgningsskema eller en købsordre ikke accepteres
helt eller delvist, returneres betalingen til investor for dennes risiko og regning.
En investor kan ikke trække sin købsordre tilbage, medmindre der er tale om en suspension i værdiansættelsen af aktiverne
i selskabet (se appendiks D), og i så fald gælder en tilbagetrækning kun, hvis forvaltningsselskabet modtager skriftlig
meddelelse derom før ophøret af en sådan suspensionsperiode. I så fald returneres købsbeløb til investoren.
Investorerne bør bemærke, at aktier i klasse C, F og G i Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund kun udstedes
i forbindelse med ombytning af aktier i henholdsvis klasse C, F og G i en anden fond. Investorer bør læse afsnittet “Ombytning
af aktier”, hvis de ønsker yderligere oplysninger om eventuelle begrænsninger, hvad angår aktieombytning.
Hverken selskabet eller forvaltningsselskabet er ansvarlige over for en ansøger eller investor for tab, der opstår som følge
af manglende modtagelse af et ansøgningsskema eller en købsordre, uanset hvordan disse måtte være afsendt (inklusive
manglende modtagelse af ansøgningsskemaer pr. fax).

Købskurs
På lanceringsdatoen udbydes fondens aktier generelt til USD 10 eller et beløb i en anden valuta (med tillæg af det gældende
indtrædelsesgebyr) svarende til det samlede investerede beløb. Fra og med lanceringsdatoen og for købsordrer, der modtages
og accepteres af forvaltningsselskabet på en handelsdag forud for det gældende skæringstidspunkt for handel (som det
fremgår af appendiks A), udstedes der aktier til den relevante indre værdi pr. aktie, som måtte være fastsat på handelsdagen
(med tillæg af eventuelt gældende indtrædelsesgebyrer). Det kan kræves, at købsbeløb er modtaget af forvaltningsselskabet
eller den relevante distributør i clearede midler, før ordren ekspederes. I så fald skal ordren ekspederes på grundlag af den
indre værdi pr. aktie, der fastsættes på værdiansættelsesdagen, hvor forvaltningsselskabet modtager sådanne midler (med
tillæg af et eventuelt indtrædelsesgebyr).
Medmindre andet er angivet i en lokal udgave af dette prospekt, skal der stilles et dokument med lokale, specifikke oplysninger
til rådighed for investorer, en ansøgningsblanket, marketingmateriale, en fuldstændig ordre om køb af aktier, der er modtaget
og godkendt af forvaltningsselskabet eller af en behørigt autoriseret distributør på en handelsdag efter det gældende
skæringstidspunkt for handel, ekspederes samme dag på baggrund af den indre værdi pr. aktie i den pågældende klasse,
som denne er fastsat på den næste værdiansættelsesdag (med tillæg af et eventuelt indtrædelsesgebyr).
Den indre værdi pr. aktie beregnes, som det fremgår af afsnittet “Beregning af den indre værdi” i appendiks D.
Selskabet og/eller forvaltningsselskabet meddeler den registrerede investor den kurs, som aktierne er udstedt til, på slutsedlen
(se afsnittet “Slutsedler”).

Betaling
Betalinger skal normalt ske ved elektronisk bankoverførsel til den bankkonto, hoveddistributøren angiver (som er nærmere anført
i ansøgningsskemaet). Betalinger kan ske i aktieklassens valuta. En investor kan imidlertid under visse omstændigheder, når
forvaltningsselskabet har givet tilladelse hertil, betale i enhver anden frit konvertibel valuta. I så fald foretages den nødvendige
konvertering på vegne af investor og for investors regning. Investorerne bedes bemærke, at betalinger, der foretages i enhver
anden frit konvertibel valuta, kan forsinkes til den efterfølgende værdiansættelsesdag med henblik på konvertering.
Bestyrelsen kan acceptere hele aktiekøb eller aktiekøb, der til dels betales in specie, hvor der tages behørigt hensyn til de
krav, som lovgivningen i Luxembourg indeholder. Hvis investoren ikke kan bevise tydelig adkomst til aktiverne, kan selskabet
lægge sag an mod den misligholdende investor.
Tildelingen af aktier afhænger af modtagelse af betaling, inklusive et eventuelt indtrædelsesgebyr, som skal betales inden
for tre (3) bankdage efter værdiansættelsesdagen (eller en anden tidsramme, der fastsættes i den lokale fondsrelaterede
dokumentation eller gældende handelsvejledning), medmindre selskabets bestyrelse kræver beløbet betalt ved eller inden
accept af en ansøgning. Tildelingen af aktier til pengemarkedsforeninger afhænger af modtagelse af betaling, inklusive et
eventuelt indtrædelsesgebyr, som skal betales inden for en (1) bankdag i Luxembourg efter værdiansættelsesdagen, medmindre
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selskabets bestyrelse kræver beløbet betalt ved eller inden accept af en ansøgning. Indtil den fulde betaling af beløbet har
aktieansøgeren ikke juridisk ejerskab over sådanne aktier. Hvor en aktieansøger ikke betaler på tegningstidspunktet eller
ikke afleverer en tilstrækkeligt udfyldt ansøgningsformular (for en førstegangsansøgning) inden forfaldsdatoen, kan selskabet
og/eller forvaltningsselskabet beslutte at indløse de relevante aktier for ansøgerens eller dennes distributørs regning.
Aktieansøgeren kan blive pålagt at skadesløsholde selskabet eller hoveddistributøren for eventuelle tab, omkostninger eller
udgifter, der påløber direkte eller indirekte som resultat af ansøgerens manglende betaling for de aktier, der er ansøgt om, eller
manglende indsendelse af de nødvendige dokumenter før forfaldsdatoen.
Hvis betaling sker via elektronisk overførsel eller bankoverførsel, er forvaltningsselskabet ikke ansvarligt for at afstemme
betalingsoverførsler, hvis der opstår problemer med overførslen, eller som følge af utilstrækkelige eller forkerte oplysninger
på overførselsordren.
Den overførende bank, korrespondentbanker, agenter eller underagenter kan fratrække bankgebyrer i forbindelse med en
elektronisk overførsel fra overførselsbeløbet, og den modtagende bank kan ligeledes fratrække bankgebyrer fra en sådan
overførsel.

Salg af aktier
Salgsordrer
Salg af aktier i en fond kan ske på alle handelsdage. Ordrer om salg af aktier skal fremsendes skriftligt til forvaltningsselskabet,
eller hvis der udtrykkeligt er givet tilladelse dertil, pr. telefon, fax eller elektronisk. Hvis der er tale om fælles investorporteføljer,
skal alle ordrer underskrives af alle investorer, undtagen hvor der er givet fuldmagt til en enkelt underskrift, eller hvor der er
givet fuldmagt til forvaltningsselskabet. Hvis der ikke fremsendes en skriftlig ordre, kan forvaltningsselskabet kræve en skriftlig
og behørigt underskrevet ordrebekræftelse, hvilket kan forsinke ekspeditionen af ordren indtil modtagelse af den skriftlige og
behørigt underskrevne bekræftelse.
Som fastsat i Vedtægterne og inden for de begrænsninger, der er indeholdt deri, vil selskabet og/eller administrationsselskabet,
hvis de bliver opmærksomme på, at en aktieindehaver (A) er en person fra USA eller besidder aktier til for regning eller fordel
for en person fra USA, (B) besidder aktier i strid med love eller forskrifter eller på anden måde under omstændigheder,
der har eller kan have ugunstige regulatoriske, skattemæssige, økonomiske eller væsentlige administrative ulemper eller
andre væsentlige ulemper eller negativ indvirkning for selskabet, dets aktionærer eller dets delegerede, der er aktive
i selskabets investeringsadministration og rådgivning, (C) har undladt at give den information eller de erklæringer, der
kræves af selskabet og/eller administrationsselskabet eller (D) har en aktiebeholdningskoncentration, der efter selskabets
og/eller administrationsselskabets opfattelse kan bringe likviditeten i selskabet eller en af dets fonde, der fungerer som
pengemarkedsfonde, enten (i) instruere sådanne aktieindehavere til at indløse eller overføre de relevante aktier til en person,
der er kvalificeret eller berettiget til at eje eller besidde sådanne aktier eller (ii) indløse de relevante aktier.
Hvis der er udstedt et certifikat i investorens/investorernes navn(e), kan bestyrelsen kræve, at et sådan aktiecertifikat, der skal
være behørigt påtegnet, returneres til forvaltningsselskabet, før transaktionen kan ekspederes til den gældende indre værdi
og derfor forud for betaling.
Ordren skal indeholde oplysninger om investorens personlige porteføljenummer, fondens navn, aktieklassen/aktieklasserne
samt ISIN-kode (der findes på Franklin Templetons hjemmeside http://www.franklintempleton.lu), antallet/værdien af de aktier,
der skal sælges, betalingsvalutaen og bankoplysningerne. Hvis der er uoverensstemmelser mellem fondens/fondenes navne,
aktieklassen, aktieklassens ISIN- kode eller valutaen for fondens/fondenes aktieklasse, der er anført i ordren, udføres ordren
på grundlag af den anførte ISIN- kode.
Enhver ordre om salg af aktier udføres ikke, før enhver tidligere transaktion, der involverer de aktier, der skal sælges, er
gennemført og afregnet.
Hvis ordren resulterer i en resterende beholdning på mindre end USD 1.000 (eller tilsvarende valuta), kan selskabet og/eller
forvaltningsselskabet indløse en sådan balance og udbetale provenuet til investoren.
Selskabet forbeholder sig retten til ikke at acceptere salget eller bytte mere end 10 % af aktiernes værdi i en given fond på en
værdiansættelsesdag. I så fald kan salget af aktierne udskydes i en periode på maks. ti (10) bankdage i Luxembourg. Sådanne
salgsordrer ekspederes forud for senere modtagne ordrer.
Hverken selskabet eller forvaltningsselskabet er ansvarlige over for en investor for tab, der opstår som følge af manglende
modtagelse af en salgsordre, uanset hvordan disse måtte være afsendt.
En investor kan ikke trække sin ordre om at sælge aktier tilbage, medmindre der er tale om en suspension i værdiansættelsen
af aktiverne i selskabet (se appendiks D), og i så fald gælder en tilbagetrækning kun, hvis forvaltningsselskabet modtager
skriftlig meddelelse derom før ophøret af en sådan suspensionsperiode. Hvis ordren ikke blev trukket tilbage, udføres salget
af aktierne på den værdiansættelsesdag, der følger efter suspensionens ophør.
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Salgskurs
En fuldstændig ordre om salg, der er modtaget og godkendt af forvaltningsselskabet eller af en behørigt autoriseret distributør
på en handelsdag efter det gældende skæringstidspunkt for handel (som dette er beskrevet i appendiks A), ekspederes
samme dag ud fra den indre værdi pr. aktie i den pågældende klasse, som denne er beregnet på den pågældende handelsdag
(med fradrag af et eventuelt udskudt salgsgebyr).
Medmindre andet er angivet i en lokal udgave af dette prospekt, skal der stilles et dokument med lokale, specifikke oplysninger til
rådighed for investorer, en ansøgningsblanket, marketingmateriale, en fuldstændig ordre om salg, der er modtaget og godkendt
af forvaltningsselskabet eller af en behørigt autoriseret distributør på en handelsdag efter det gældende skæringstidspunkt
for handel (som dette er beskrevet i appendiks A), ekspederes samme dag ud fra den indre værdi pr. aktie i den pågældende
klasse, som denne er beregnet på den pågældende handelsdag (med fradrag af et eventuelt udskudt salgsgebyr).
Den indre værdi pr. aktie beregnes på grundlag af detaljerne i afsnittet “Beregning af den indre værdi” i appendiks D.

Betaling af salgsprovenu
Betaling for salg af aktier skal ske inden tre (3) bankdage (eller en anden tidsramme, der fastsættes i den lokale fondsrelaterede
dokumentation eller gældende handelsvejledning), efter ordren er vel modtaget og accepteret af forvaltningsselskabet, og sker normalt
i aktieklassens valuta ved elektronisk bankoverførsel, medmindre der er givet ordre om andet. Undtaget er pengemarkedsforeninger,
for hvilke betaling for solgte aktier vil ske senest en (1) bankdag (eller en anden tidsramme, der fastsættes i den lokale fondsrelaterede
dokumentation eller gældende handelsvejledning). Selskabet og/eller forvaltningsselskabet er, efter omhyggelig due diligence, ikke
ansvarlige for forsinkelse eller gebyrer, der pålægges af en modtagerbank eller et betalingssystem. Desuden er de ikke ansvarlige
for betalingsforsinkelser, der måtte opstå grundet den tid, der kræves til lokal ekspedition af betalinger i visse lande eller af visse
banker, lokale korrespondentbanker, betalingsagenter eller andre agenter. Betaling kan ligeledes ske i enhver frit konvertibel valuta,
hvis der anmodes om det i ordren, og dette sker for investors regning og risiko.
Hvis fondens likviditet under særlige omstændigheder, der er beskrevet i appendiks D, ikke tillader betaling af salgsprovenuet
inden for tre (3) bankdage fra den relevante værdiansættelsesdag (eller en anden tidsramme, der fastsættes i den lokale
fondsrelaterede dokumentation eller gældende handelsvejledning), betales salgsprovenuet så hurtigt, som det med rimelighed
er muligt, men uden betaling af renter.
Bestyrelsen kan desuden udvide betalingsperioden for salgsprovenuet til en periode, der ikke overskrider tredive (30)
bankdage i Luxembourg (der kan dog gælde kortere perioder i visse retsområder), hvor dette måtte være nødvendigt grundet
betalingen og andre begrænsninger, der gælder på finansmarkederne i de lande, som en væsentlig del af aktiverne i en fond
skal investeres i, og dette gælder udelukkende for de af selskabets fonde, hvor investeringsmålet og -politikken omfatter
investeringer i egenkapitalinstrumenter fra udstedere i udviklingslande (dvs. Franklin Brazil Opportunities Fund, Franklin India
Fund, Franklin MENA Fund, Templeton Africa Fund, Templeton Asian Growth Fund, Templeton Asian Smaller Companies
Fund, Templeton BRIC Fund, Templeton China Fund, Templeton Eastern Europe Fund, Templeton Emerging Markets Fund,
Templeton Emerging Markets Balanced Fund, Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Templeton Frontier
Markets Fund og Templeton Latin America Fund).
Alle betalinger foretages på investors risiko, og distributørerne, investeringsforvalterne, forvaltningsselskabet og/eller selskabet
pådrager sig intet ansvar i den forbindelse.

Salgsgebyrer og -omkostninger
Betalinger for solgte aktier kan være underlagt et udskudt salgsgebyr, hvis aktierne sælges inden for et bestemt antal år fra
aktieudstedelsen. De samlede oplysninger om udskudte salgsgebyrer findes i afsnittet “Aktieklasser” og prospektets appendiks E.

Betaling in specie
Hvis de(n) relevante investor(er) har samtykket dertil, og hvis der tages højde for princippet om ligebehandling af investorerne,
kan bestyrelsen helt eller til dels betale salgsprovenuet in specie ved at allokere værdipapirer i den relevante fonds portefølje
til de(n) sælgende investor(er), hvor værdien af sådanne værdipapirer svarer til den indre værdi af de aktier, der sælges.

Ombytning af aktier
En ombytning er en transaktion om at konvertere en investors beholdning i en aktieklasse til en anden aktieklasse inden for
samme fond eller samme aktieklasse eller en anden aktieklasse i andre fonde. Transaktionen foretages ved at sælge aktier
i den oprindelige aktieklasse efterfulgt af køb af aktier i den nye aktieklasse, forudsat at investors beholdning opfylder de
gældende kvalificeringskrav for både den eksisterende og den nye fond eller aktieklasse.
Under visse omstændigheder kan investorer ombytte aktier i selskabet til aktier eller andele i visse andre investeringsselskaber
i Franklin Templeton, hvor disse har en tilsvarende salgsgebyrstruktur, herunder samme udskudte salgsgebyr i procent over
samme periode. Oplysninger om investeringsselskaber, hvor aktierne kan ombyttes, og oplysninger om gældende procedure,
vilkår og betingelser for ombytning, kan rekvireres fra forvaltningsselskabet.
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Klasse A- og klasse AX-aktier
Med forbehold af specifikke aktieklassebegrænsninger, der fremgår af dette afsnit, kan aktier i klasse A og AX ombyttes til
aktier i en anden fond eller aktieklasse, forudsat at investorkravene for den pågældende aktieklasse er opfyldt.
Klasse A-aktier og klasse AX-aktier, der pålægges samme udsatte salgsgebyr, kan kun ombyttes til aktier fra klasse A eller
klasse AX, der pålægges samme udskudte salgsgebyr. Aktiernes aldring overføres til den nye aktieklasse, og der skal ikke
betales udskudt salgsgebyr på tidspunktet for et sådant bytte.

Klasse AS-aktier
Klasse AS-aktier kan kun byttes med klasse AS-aktier i en anden fond, der fortsætter med at udstede klasse AS-aktier i samme
valuta, og som er underlagt de betingelser, der til enhver tid pålægges af CPF Board.

Klasse B-aktier
Bestyrelsen har besluttet, at fra den 1. april 2016 udstedes der ikke flere klasse B-aktier. De eksisterende klasse B-aktier, som
investorer har købt før d. 1. april 2016, kan kun byttes med klasse B-aktier i en anden fond, med eksisterende klasse B-aktier
i samme valuta, og som pålægges samme udskudte salgsgebyr. Eksisterende klasse B-aktier kan ikke byttes med aktier eller
andele, der tilhører andre investeringsfonde end Franklin Templeton. Aktiernes aldring overføres til den nye aktieklasse, og der
skal ikke betales udskudt salgsgebyr på tidspunktet for et sådant bytte. Ingen anden aktieklasse kan ombyttes til klasse B-aktier.
Investorernes opmærksomhed henledes på denne begrænsning, der kan begrænse deres mulighed for at købe aktier i en
anden fond ved bytte, da klasse B-aktier ikke er tilgængelige i samtlige fonde.

Klasse C-aktier
Klasse C-aktier kan kun byttes med klasse C-aktier i en anden fond, der fortsætter med at udstede klasse C-aktier i samme
valuta, og som pålægges samme udskudte salgsgebyr. Aktiernes aldring overføres til den nye aktieklasse, og der skal ikke
betales udskudt salgsgebyr på tidspunktet for et sådant bytte. Ingen anden aktieklasse kan ombyttes til klasse C-aktier.
Investorernes opmærksomhed henledes på denne begrænsning, der kan begrænse deres mulighed for at købe aktier i en
anden fond ved bytte, da klasse C-aktier ikke er tilgængelige i samtlige fonde, og den videre udstedelse af klasse C-aktier
i samme valuta som fondens til enhver tid kan udskydes af bestyrelsen.

Klasse EB-aktier
Med forbehold af specifikke aktieklassebegrænsninger, der fremgår af dette afsnit, kan aktier i klasse EB til aktier i en anden
fond eller aktieklasse, forudsat at investorkravene for den pågældende aktieklasse er opfyldt. Ombytning til aktier i klasse EB
er kun tilladt for investorer, der ansøger derom gennem visse underdistributører, mæglere/forhandlere og/eller professionelle
investorer, der lever op til kvalifikationskravene for aktier i klasse EB i henhold til betingelserne i afsnittet “Aktieklasser”.

Klasse F-aktier
Klasse F-aktier kan kun byttes med klasse F-aktier i en anden fond, der fortsætter med at udstede klasse F-aktier i samme
valuta, og som pålægges samme udskudte salgsgebyr. Aktiernes aldring overføres til den nye aktieklasse, og der skal ikke
betales udskudt salgsgebyr på tidspunktet for et sådant bytte. Ingen anden aktieklasse kan ombyttes til klasse F-aktier.
Investorernes opmærksomhed henledes på denne begrænsning, der kan begrænse deres mulighed for at købe aktier i en
anden fond ved bytte, da klasse F-aktier ikke er tilgængelige i samtlige fonde, og den videre udstedelse af klasse F-aktier
i samme valuta som fondens til enhver tid kan udskydes af bestyrelsen.

Klasse G-aktier
Klasse G-aktier kan kun byttes med klasse G-aktier i en anden fond, der fortsætter med at udstede klasse G-aktier i samme
valuta, og som pålægges samme udskudte salgsgebyr. Aktiernes aldring overføres til den nye aktieklasse, og der skal ikke
betales udskudt salgsgebyr på tidspunktet for et sådant bytte. Ingen anden aktieklasse kan ombyttes til klasse G-aktier.
Investorernes opmærksomhed henledes på denne begrænsning, der kan begrænse deres mulighed for at købe aktier i en
anden fond ved bytte, da klasse G-aktier ikke er tilgængelige i samtlige fonde, og den videre udstedelse af klasse G-aktier
i samme valuta som fondens til enhver tid kan udskydes af bestyrelsen.

Klasse I-aktier
Med forbehold af de specifikke begrænsninger for aktieklassen, som fremgår af dette afsnit, kan I-aktier ombyttes til aktier i en
anden fond eller aktieklasse. Det er kun institutionelle investorer, der kan ombytte deres aktier til klasse I-aktier.
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Klasse J-aktier
Med forbehold af specifikke aktieklassebegrænsninger, der fremgår af dette afsnit, kan aktier i klasse J ombyttes til aktier
i en anden fond eller aktieklasse, forudsat at investorkravene for den pågældende aktieklasse er opfyldt. Ombytning til klasse
J-aktier er kun tilladt for investorer, der ansøger derom gennem mellemmænd, distributører, platforme og/eller mæglere/
forhandlere, der der lever op til kvalifikationskravene for klasse J-aktier i henhold til betingelserne i afsnittet “Aktieklasser”.

Klasse N-aktier
Med forbehold af specifikke aktieklassebegrænsninger, der fremgår af dette afsnit, kan aktier i klasse N ombyttes til aktier i en
anden fond eller aktieklasse, forudsat at investorkravene for den pågældende aktieklasse er opfyldt.

Klasse S-aktier
Med forbehold af specifikke aktieklassebegrænsninger, der fremgår af dette afsnit, kan aktier i klasse S ombyttes til aktier i en
anden fond eller aktieklasse, forudsat at investorkravene for den pågældende aktieklasse er opfyldt. Ombytning til klasse S-aktier
er kun tilladt for investorer, der ansøger derom gennem visse underdistributører, mæglere/forhandlere og/eller professionelle
investorer, der lever op til kvalifikationskravene for klasse S-aktier i henhold til betingelserne i afsnittet “Aktieklasser”.

Klasse W-aktier
Med forbehold af specifikke aktieklassebegrænsninger, der fremgår af dette afsnit, kan aktier i klasse W ombyttes til aktier
i en anden fond eller aktieklasse, forudsat at investorkravene for den pågældende aktieklasse er opfyldt. Ombytning til klasse
W-aktier er kun tilladt for investorer, der ansøger derom gennem mellemmænd, distributører, platforme og/eller, mæglere/
forhandlere, der lever op til kvalifikationskravene for klasse W-aktier i henhold til betingelserne i afsnittet “Aktieklasser”.

Klasse X-aktier
Med forbehold af specifikke aktieklassebegrænsninger, der fremgår af dette afsnit, kan aktier i klasse X ombyttes til aktier i en
anden fond eller aktieklasse, forudsat at investorkravene for den pågældende aktieklasse er opfyldt. Det er kun institutionelle
investorer, der kan bytte deres aktier til klasse X-aktier, der er underlagt betingelserne i afsnittet “Aktieklasser”.

Klasse Y-aktier
Uden at det berører de specifikke aktieklassebegrænsninger, der beskrives i dette afsnit, kan aktier i klasse Y ombyttes til
aktier i en anden fond eller aktieklasse, forudsat at investorkravene for den pågældende aktieklasse er opfyldt. Det er kun
institutionelle investorer, der underlagt de betingelser, der fremgår af afsnittet “Aktieklasser”, kan bytte deres aktier til klasse
Y-aktier.

Klasse Z-aktier
Med forbehold af specifikke aktieklassebegrænsninger, der fremgår af dette afsnit, kan aktier i klasse Z ombyttes til aktier
i en anden fond eller aktieklasse, forudsat at investorkravene for den pågældende aktieklasse er opfyldt. Ombytning til klasse
Z-aktier er kun tilladt for investorer, der ansøger derom gennem mellemmænd, distributører, platforme og/eller mæglere/
forhandlere, der der lever op til kvalifikationskravene for klasse Z-aktier i henhold til betingelserne i afsnittet “Aktieklasser”.

Ombytningsordrer
En ordre om ombytning af aktier skal fremsendes skriftligt til forvaltningsselskabet, eller hvis der udtrykkeligt er givet tilladelse
dertil, pr. telefon, fax eller elektronisk. Hvis der er tale om fælles investorporteføljer, skal alle ordrer underskrives af alle investorer,
undtagen hvor der er givet fuldmagt til en enkelt underskrift, eller hvor der er givet fuldmagt til forvaltningsselskabet. Hvis der
ikke fremsendes en skriftlig ordre, kan forvaltningsselskabet kræve en skriftlig og behørigt underskrevet ordrebekræftelse,
hvilket kan forsinke ekspeditionen af ordren indtil modtagelse af den skriftlige og behørigt underskrevne bekræftelse.
Der kræves intet ansøgningsskema for at ombytte aktier. Dog skal private, individuelle investorer, der instruerer Franklin
Templeton direkte uden brug af mæglere/forhandlere, udfylde og underskrive en standardiseret ombytningsformular (der kan
indhentes på vores hjemmeside eller på anmodning). Det relevante dokument med central investorinformation skal stilles
til rådighed for investorer forud for ombytning af aktierne. Hvor dette er relevant, er mæglere/ forhandlere ansvarlige for at
stille det relevante dokument med central investorinformation til rådighed for investorerne. De bedes kontakte Deres mægler/
forhandler, før De ombytter aktier. Hvis De ikke har en mægler/børshandler, bør De kontakte forvaltningsselskabet eller Deres
lokale Franklin Templeton-kontor, der kan give Dem en elektronisk kopi eller papirkopi af det relevante dokument med central
investorinformation.
Ordren skal indeholde oplysninger om investorens personlige porteføljenummer samt antallet/værdien af de aktier, der skal
ombyttes mellem bestemte fonde og aktieklasser, herunder ISIN-koder (der findes på Franklin Templetons hjemmeside:
http://www.franklintempleton.lu) og bekræftelse af, at det relevante dokument med central investorinformation blev stillet til
rådighed. Hvis der er uoverensstemmelser mellem fondens/fondenes navne, aktieklassen, aktieklassens ISIN- kode eller
valutaen for fondens/fondenes aktieklasse, der er anført i ordren, udføres ordren på grundlag af den anførte ISIN- kode.
Investorer kan ombytte aktier på alle handelsdage.
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Den mindste startinvestering i den nye fond er USD 1.000 (eller tilsvarende valuta). Enhver ordre, der resulterer i en resterende
beholdning på under USD 1.000 (eller tilsvarende valuta), ekspederes eventuelt ikke. Investorer bør bemærke, at sådanne
minima (i tilfælde af ombytninger og beholdningssaldo) er USD 25.000 (eller tilsvarende valuta) for andele i klasse A, N og W
i Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund, Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency
Fund og Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund.
Ingen ordre om ombytning af aktier udføres, før enhver tidligere transaktion, der involverer de aktier, der skal ombyttes, er
gennemført og afregnet. Når salget er afsluttet forud for købet, står salgsprovenuet på selskabets indbetalingskonto indtil
afregning af købet. Der tilskrives ikke renter i investors favør.
En anmodning om at ombytte aktier mellem fonde, der er denomineret i forskellige valutaer, ekspederes på samme
værdiansættelsesdag. Under særlige omstændigheder kan selskabet eller forvaltningsselskabet dog efter eget skøn kræve
yderligere en (1) bankdag til at ekspedere ombytningstransaktioner. Selskabet forbeholder sig retten til ikke at ombytte mere
end 10 % af aktiernes værdi i en given fond på en værdiansættelsesdag. I så fald kan ombytningen udskydes i en periode på
maks. ti (10) bankdage. Sådanne ombytningsordrer ekspederes forud for senere modtagne ordrer.
I visse begrænsede tilfælde kan selskabet eller forvaltningsselskabet for distributioner i visse lande og/eller via visse
underdistributører og/eller professionelle investorer kræve en (1) ekstra bankdag til ekspeditionen af ombytningstransaktioner.
Den yderligere dag kan være nødvendig af operationelle grunde i tilfælde, eller hvor der er behov for konvertering.
En investor kan ikke trække sin ordre om at ombytte aktier tilbage, medmindre der er tale om en suspension i værdiansættelsen
af aktiverne i selskabet (se appendiks D), og i så fald gælder en tilbagetrækning kun, hvis forvaltningsselskabet modtager
skriftlig meddelelse derom før ophøret af en sådan suspensionsperiode. Hvis ordren ikke blev trukket tilbage, udføres
ombytningen af aktierne på den værdiansættelsesdag, der følger efter suspensionens ophør.

Ombytningskurs
En fuldstændig ordre om ombytning, der er modtaget og godkendt af forvaltningsselskabet eller af en behørigt autoriseret
distributør på en handelsdag efter det gældende skæringstidspunkt for handel (som dette er beskrevet i appendiks A),
ekspederes ud fra den indre værdi pr. aktie i den pågældende klasse, som denne er fastsat på den pågældende handelsdag.
En fuldstændig ordre om ombytning af aktier, der er modtaget og godkendt af forvaltningsselskabet eller af en behørigt
autoriseret distributør på en handelsdag efter det gældende skæringstidspunkt for handel, ekspederes ud fra den indre værdi
pr. aktie i den pågældende klasse, som denne er fastsat på den næste værdiansættelsesdag.
Antallet af udstedte aktier baseres på aktiernes indre værdi i de to relevante fonde eller aktieklasser på de(n) relevante
værdiansættelsesdag(e).

Ombytningsgebyrer
Der opkræves et ombytningsgebyr på op til 1,00 % af værdien af de aktier, der skal ombyttes, for distribution i visse lande og/
eller via visse distributører og/eller professionelle investorer. Gebyret fratrækkes automatisk, når antallet af aktier er beregnet
og betalt af selskabet.
Under visse omstændigheder kræver ombytning fra én fond eller aktieklasse et gebyr svarende til forskellen mellem de to
niveauer af indtrædelsesgebyrer, medmindre investoren som følge af tidligere ombytninger allerede har betalt forskellen
i indtrædelsesgebyrer.
Det forventes på nuværende tidspunkt, at enhver forskel i ombytnings- eller indtrædelsesgebyr skal betales til hoveddistributøren,
som derefter kan betale en andel deraf videre til distributørerne, formidlerne, mæglerne/forhandlerne og/ eller de professionelle
investorer. Der kan efter selskabets og/eller forvaltningsselskabets skøn gives afkald på forskellen i indtrædelsesgebyrerne.

Overførsel af aktier
En overførsel er en transaktion med henblik på at overføre en investorbeholdning til en anden investor.
En ordre om at overføre aktier skal sendes til forvaltningsselskabet skriftligt eller ved en behørigt underskrevet
aktieoverførselsformular sammen med, hvis udstedt, det relevante aktiebevis, der skal annulleres, eller hvis det udtrykkeligt
er tilladt, via telefon, fax eller elektronisk. Ordren skal dateres og underskrives af overdrageren/overdragerne, og, hvis der
anmodes derom af selskabet eller overførselsagenten, skal den ligeledes underskrives af erhververen/erhververne eller af
personer med behørig fuldmagt til at handle i denne forbindelse.
Accept af overførslen fra forvaltningsselskabets side er betinget af, at erhververen/erhververne har en ansøgning, der er
accepteret af selskabet, og af, at samtlige kvalifikationskrav for fonden og aktieklassen er opfyldt.
En anmodning om overførsel af aktier ekspederes først, når tidligere transaktioner, der involverer de aktier, der skal overføres,
er afsluttet, og endelig afregning for aktierne er modtaget.
Hvis overførselsordren resulterer i en resterende beholdning på mindre end USD 1.000 (eller tilsvarende valuta), kan selskabet
og/eller forvaltningsselskabet indløse en sådan balance og udbetale provenuet til investoren.
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Overførsel af aktier sker i overensstemmelse med de regler, der gælder for den relevante fondsbørs i Luxembourg, hvor
aktierne er noteret.
Aktierne er frit omsættelige. Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen pålægge begrænsninger, som de mener, er nødvendige for at
sikre, at der ikke købes eller besiddes aktier af (a) en person, der krænker eller er underlagt et lands eller en regeringsinstans’
gældende lovgivning eller forordninger, eller (b) en person, hvis forhold, bestyrelsen mener, kan medføre, at selskabet pådrager
sig et skattemæssigt ansvar, eller at selskabet på anden vis stilles ufordelagtigt, og hvor dette ellers ikke ville være tilfældet.
De overførte aktier kan være underlagt særlige betingelser, herunder udskudt salgsgebyr. Investorerne bør sikre sig, at de er
bekendt med alle særlige vilkår, der gælder for sådanne aktier.

Udbyttepolitik
Hvad angår de fonde, der udsteder udloddende aktier, er det bestyrelsens hensigt at udlodde stort set hele det udbytte, der
kan henføres til de udloddende aktier. I henhold til eventuelle juridiske eller lovmæssige krav kan udbytte også blive udbetalt
af sådanne fondes kapital. Med forbehold af eventuelle juridiske eller lovmæssige krav forbeholder bestyrelsen sig ret til at
oprette nye aktieklasser, hvis nettoudbytte kan tilbageholdes og geninvesteres.
Årligt udbytte kan meddeles separat for de enkelte fonde ved den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen og/eller forvaltningsselskabet kan beslutte at udbetale midlertidigt aktieudbytte for de enkelte fonde.
Det forventes, at udlodninger sker under normale omstændigheder som anført i nedenstående tabel:
Aktietype

Aktienavn

Udbetalinger

Akkumulerende
aktier

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

Der udloddes ikke udbytte, men det tilskrevne
nettoudbytte afspejles i aktiernes øgede værdi.

A (Mudl), AS (Mudl), AX (Mudl), B (Mudl), C (Mudl),
Under normale omstændigheder forventes det, at
F (Mudl), G (Mudl), I (Mudl), J (Mudl), N (Mudl), S (Mudl), udlodning sker månedsvis (efter udgangen af hver
EB (Mudl), W (Mudl), X (Mudl), Y (Mudl) og Z (Mudl)
måned)
A (Kudl), AS (Kudl), AX (Kudl), B (Kudl), C (Kudl), F (Kudl), Under normale omstændigheder forventes det, at
G (Kudl), I (Kudl), J (Kudl), N (Kudl), S (Kudl), EB (Kudl), udlodning sker kvartalsvis (efter udgangen af hvert
W (Kudl), X (Kudl), Y (Kudl) og Z (Kudl)
kalenderkvartal)
Udloddende aktier

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

Under normale omstændigheder forventes det, at
udlodning sker
halvårligt (normalt i juni og januar hvert år).

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

Under normale omstændigheder forventes det, at
udlodning sker årligt (normalt i juli/august hvert år)

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) og
Z (Mdirc)

Under normale omstændigheder forventes det, at
udlodning sker månedsvis (efter udgangen af hver
måned)

For at modtage udbytte af udloddende aktier skal investorerne være registreret som indehavere af sådanne udloddende aktier
i aktiebogen på den værdiansættelsesdag, selskabet måtte fastsætte som værende beregningsdagen for udbyttet.
Udbytte af registrerede udloddende aktier geninvesteres normalt ved at tegne yderligere udloddende aktier i den fond og
aktieklasse, som udbyttet relaterer sig til, medmindre andet er angivet på ansøgningsskemaet. Sådanne yderligere udloddende
aktier udstedes på ex-dividende-datoen. Kursen beregnes på samme måde som for andre aktieudstedelser i fonden på den
værdiansættelsesdag, hvor kursen på de udloddende aktier i fonden noteres uden udbytte. Fraktionelle aktier afrundes til tre
decimaler. Der betales intet indtrædelsesgebyr. Investorer, der ikke ønsker at geninvestere, skal udfylde den relevante del af
ansøgningsskemaet. Hvis der skal udbetales kontant udbytte, udbetales det til indehaverne af registrerede udloddende aktier,
som har valgt at modtage kontant udbytte, og betalingen sker normalt ved overførsel. Dog kan bestyrelsen beslutte, at udbytte
under USD 50 (eller tilsvarende i en anden valuta) geninvesteres i flere aktier i samme aktieklasse frem for at blive udbetalt
direkte til investorerne. Udbytte, der skal betales i en anden frit konvertibel valuta, konverteres for investors regning.
Når der ikke kan udbetales udbytte på USD 250 (eller tilsvarende valuta) eller mindre til en registreret investor grundet
manglende oplysninger, eller hvor betalingen ikke kan gennemføres, forbeholder forvaltningsselskabet sig ret til, medmindre
andet er angivet i et lokalt tillæg til prospektet, automatisk at geninvestere udbyttet og efterfølgende udbytte, der skal betales
ved købet af yderligere udloddende aktier i fonden og aktieklassen, som udbyttet relaterer sig til, indtil der modtages korrekte
instrukser fra investoren.
Hvis der er erklæret udbytte, men hvis dette ikke er udbetalt inden for en periode på fem (5) år, erklærer selskabet, som det er
berettiget til i henhold til lovgivningen i Luxembourg, udbyttet for hjemfaldent, og det ikke-udbetalte udbytte påløber til fordel
for den relevante fond.
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Hvad angår erklæret udbytte, kan bestyrelsen og/eller forvaltningsselskabet fastsætte om, og i hvilket omfang, sådant udbytte
skal udbetales af realiserede og urealiserede kursgevinster, og for fonde, der udlodder bruttoindtjeningen af den oprindeligt
tegnede kapital, uanset eventuelle kurstab, der alt efter tilfældet er steget eller faldet med den del af nettoinvesteringsindtægten
og kursgevinsten, der kan henføres til de udstedte aktier og de indløste aktier.

Aktieklasser med suffikset “dirc”
Udloddende aktieklasser med suffikset “dirc” tilbydes som en del af en valutaafdækket aktieklasse.
Disse aktieklasser vil normalt udbetale udbytte en gang om måneden i den pågældende afdækkede aktieklasses valuta.
Den månedlige udbyttestørrelse pr. aktie vil være variabel og beregnes baseret på det anslåede årlige bruttoafkast af den
relevante fonds portefølje vedrørende den pågældende aktieklasse og tilføjelse af den anslåede renteudvikling, når denne
anses for at være positiv.
Renteudviklingen er baseret på den omtrentlige renteforskel mellem den afdækkede aktieklasses valuta og fondens basisvaluta
som følge af en valutaafdækningsstrategi. Dette beregnes ved hjælp af et 12-måneders løbende gennemsnit af forskellen
mellem én måneds valutaterminskurs og spotkursen på de to valutaer i slutningen af hver måned. Investeringsforvalteren kan
beslutte at udlodde mindre end 100 %, men vil aldrig tilstræbe at betale mere end 100 % af den anslåede renteforskel.
Investorer bør bemærke, at “dirc”-aktieklasser prioriterer udbytte frem for kapitalvækst og typisk vil udlodde mere end de
indtægter, der modtages af fonden. Som sådan kan udbytte udbetales af kapitalen, hvilket forringer den investerede kapital.
Investorer bør desuden være særligt opmærksomme på risikoen ved afdækning af aktieklasser og risikoen ved udbyttepolitik
i afsnittet “Risikohensyn”.

Aktieklasser med suffikset “pc” eller “am”
Udloddende aktieklasser med suffikset “pc” eller “am” kan foretage månedlige, kvartalsvise, halvårlige eller årlige udlodninger
baseret på fast procent eller beløb pr. år, brutto efter gebyrer og udgifter, som det fremgår mere fuldstændigt af Key Investor
Information Document og i “Udbyttesordning”, der findes på www.franklintempleton.lu hjemmesiden eller på anmodning fra
administrationsselskabet. Et numerisk suffiks adskiller aktiekurser med faste udlodningssatser (f.eks. 2, 3). For at undgå tvivl
svarer det numeriske suffiks for aktieklassen ikke til den faktiske faste procentsats eller det faktiske beløb for aktieklassen.
Den faktiske faste procentdel eller det beløb, der udloddes, vises ikke i aktieklassens navn.
Det skal erindres, at udlodning af udbytte ikke garanteres, at selskabets fonde ikke betaler rente, samt at kursen
på aktier i selskabets fonde og eventuelt udbytte af aktierne kan falde såvel som stige. Desuden skal det erindres,
at enhver udlodning af udbytte reducerer værdien af aktierne i fondene med det udloddede beløb. Fremtidige
indtægter og investeringsresultater kan påvirkes af mange forskellige faktorer, herunder valutakursændringer, der
ikke nødvendigvis ligger inden for selskabets, bestyrelsens, ledelsens, forvaltningsselskabets eller andres kontrol.
Der gives ingen garantier med hensyn til selskabets fremtidige resultater eller fremtidigt udbytte, hverken af
selskabet selv eller af noget bestyrelsesmedlem eller medlem af selskabets ledelse, af forvaltningsselskabet, af
Franklin Templeton nogen af dets associerede selskaber i hele verden eller af nogen af deres bestyrelsesmedlemmer,
medlemmer af ledelsen eller ansatte.

Indkomstudligning
Fondene bruger en regnskabspraksis, der kaldes udligning, hvorved en del af provenuet fra udstedelser og omkostningerne
ved salg af aktier svarende pr. aktie til beløbet af uudloddet investeringsindtægt på transaktionsdatoen, krediteres eller
opkræves den uudloddede indkomst. Dermed påvirkes den uudloddede investeringsindtægt pr. aktie ikke af udstedelser
eller indløsninger af aktier. Hvad angår en fond, der kun tilbyder akkumulerende aktier, forbeholder bestyrelsen og/eller
forvaltningsselskabet sig dog retten til ikke at udligne.

Honorering af forvaltningsselskab
Franklin Templeton International Services S.à r.l. modtager, for sit arbejde som forvaltningsselskab at forestå investeringsforvaltningen
og for eventuelle udgifter i forbindelse med kontakt med investorerne og forvaltning af aktier, et årligt forvaltningsgebyr fra selskabet
svarende til en vis procentdel pr. år af hver fonds justerede daglige nettoaktiver i løbet af året (“årligt forvaltningsgebyr”), der betales
månedligt. Nærmere oplysninger om det årlige forvaltningsgebyr fremgår af appendiks E. Forvaltningsselskabet betaler i givet fald en
del af dette årlige forvaltningsgebyr til forskellige (i) investeringsforvaltere som beskrevet i afsnittet “investeringsforvaltningshonorarer”
og (ii) tredjepartsdistributører, formidlere og mæglere/forhandlere for distribution af aktier uden for USA (også kaldet “depotgebyr”).
Dette depotgebyr har til formål at kompensere distributører, formidlere og mæglere/børshandlere for at tilvejebringe distribution
eller andre tjenesteydelser til investorerne, inklusive, men ikke begrænset til, forbedret løbende kommunikation med investorerne,
transaktionsekspedition eller andre investorrelaterede og/eller administrative tjenesteydelser. Investorerne kan anmode om
yderligere oplysninger angående sådanne betalinger fra deres relevante formidlere. Forvaltningsselskabet kan også helt efter
eget skøn betale hele eller dele af det årlige forvaltningsgebyr til institutionelle investorer, der opfylder visse betingelser, herunder
angående investeringsbeløb. Nærmere oplysninger om depotgebyret findes i selskabets årsrapport.
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For sit arbejde som aktiebogfører og overførselsagent, selskabs- og hjemstedsagent og for administrative funktioner for
selskabet modtager forvaltningsselskabet et årligt honorar fra selskabet på op til 0,20 % af den relevante aktieklasses indre
værdi med tillæg af et supplerende beløb (bestående af fast og variabel komponent) pr. investorbeholdning for det relevante
klasseniveau over hver ét (1) års periode og et fast beløb pr. år til dækning af en del af deres organisationsmæssige udgifter.
Sådanne honorarer beregnes og påløber dagligt og betales månedligt bagud. Dette årlige honorar inkluderer vederlag, der
betales til (i) J.P. Morgan SE, afdelingen i Luxembourg, for dets ydelser til selskabet som forvaltningsagent og (ii) under
forudsætning af CSSF's godkendelse og med virkning den 3. oktober 2022 eller så hurtigt som det er praktisk muligt derefter,
til Virtus Partners Fund Services Luxembourg S.à.r.l. for dets ydelser til virksomheden som aktiebogfører og overførselsagent.
I henhold til artikel 111bis i loven af 2010 har forvaltningsselskabet etableret og anvender en aflønningspolitik, der stemmer
overens med og fremmer velfunderet og effektiv risikostyring. Disse politikker og praksis må ikke opfordre til at tage risici, der
ikke stemmer overens med selskabets risikoprofil, prospekt eller stiftelsesoverenskomst, og de må endvidere ikke hæmme
overholdelsen af forvaltningsselskabets pligt til at handle i selskabets bedste interesse.
Aflønningskravene gælder for medarbejderkategorier, herunder seniorledelse, risikobærere, kontrolfunktioner og alle
medarbejdere, der modtager en samlet aflønning, der medfører, at de er i samme lønramme som seniorledelse og risikobærere,
og hvor deres faglige aktiviteter i væsentlig grad påvirker forvaltningsselskabets eller selskabets risikoprofil. Aflønningen
omfatter en fast del (der essentielt set er grundlønning) og en variabel del (årlige bonusser). Finansieringsniveauet for den årlige
bonus (der kan udbetales kontant, i form af aktietildeling eller en kombination af disse) afhænger af FRI's generelle resultater,
godkendes af et aflønningsudvalg og tildeles med henvisning til den enkelte persons faktiske præstationer. En betydelig del af
bonussen kan opsættes i mindst tre år, og bonusudbetalingen er underlagt tilbageførselsregler. Oplysninger om den opdaterede
aflønningspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvorledes aflønning og fordele beregnes, hvordan den
er i overensstemmelse med inddragelsen af bæredygtighedsrisici, specificering af de personer, der er ansvarlige for tildeling af
aflønning og fordele, inklusive aflønningsudvalgets sammensætning, er tilgængelige på webstedet: http://www.franklintempleton.
lu ved at vælge fanerne “Our Company”, “Regulatory Information” (papirkopi kan rekvireres gratis ved henvendelse).

Investeringsforvaltningshonorarer
Forvaltningsselskabet modtager et månedligt investeringsforvaltningshonorar, som del af det årlige forvaltningsgebyr,
fra selskabet svarende til en bestemt procentdel p.a. af hver fonds justerede daglige nettoaktiver i årets løb for de
investeringsforvaltningstjenester, som det yder fondene. Nærmere oplysninger om investeringsforvaltningshonorarer findes
i selskabets årsrapport. Investeringsforvalterens honorar betales af forvaltningsselskabet ud af investeringsforvaltningshonoraret
modtaget fra selskabet.
For at opnå den bedst mulige ekspedition kan investeringsforvalterne anvise mæglerprovision på porteføljetransaktioner for
selskabet til mæglere/forhandlere som anerkendelse af de undersøgelser, de har leveret, samt som betaling for de ydelser, sådanne
mæglere/forhandlere har leveret i forbindelse med udførelse af ordrer. Modtagelse af resultater af investeringsundersøgelser og
tilhørende tjenesteydelser sætter investeringsforvalterne i stand til at supplere deres egne undersøgelser og analyser og giver
dem adgang til synspunkter og oplysninger fra enkeltpersoner og analysemedarbejdere i andre selskaber. Sådanne ydelser
omfatter ikke rejser, indkvartering, forplejning, almindelige administrative varer eller tjenesteydelser, almindeligt kontorudstyr
eller -lokaler, medlemskontingenter, lønninger til medarbejdere eller direkte udbetalinger, som betales af investeringsforvalterne.
Investeringsforvalterne kan kun indgå aftaler om bløde provisioner med mæglere/forhandlere, der udgøres af virksomheder og
ikke enkeltpersoner, hvis der er tale om en direkte og tydelig fordel for investeringsforvalternes klienter, herunder selskabet,
og hvor investeringsforvalterne er overbevist om, at de transaktioner, der ligger til grund for de bløde provisioner, foretages
i god tro, i fuldstændig overensstemmelse med gældende regler og i selskabets bedste interesse. Investeringsforvalteren skal
sikre sig, at enhver aftale af denne art indgås på vilkår, der er i overensstemmelse med god markedsskik. Anvendelse af bløde
provisioner fremgår af de periodiske rapporter.

Øvrige omkostninger og udgifter for selskabet
Hoveddistributøren kan være berettiget til at modtage et gældende indtrædelsesgebyr på op til 5,75 % af det samlede
investerede beløb, og dette er beskrevet yderligere i afsnittet “Aktieklasser”. Indtrædelsesgebyret kan aldrig overstige det
maksimum, der er tilladt i henhold til lovgivning, bestemmelser og praksis i et land, hvor aktierne sælges.
Hoveddistributøren kan indgå aftaler med forskellige underdistributører, formidlere, mæglere/forhandlere og/eller professionelle
investorer om udlodningen af aktier uden for USA. Betaling af gebyrer og provisioner til de forskellige underdistributører, mæglere/
forhandlere eller andre formidlere kan foretages af de årlige forvaltningsgebyrer, servicegebyrer eller tilsvarende relaterede
gebyrer, der normalt betales til hoveddistributøren, når sådanne tjenesteydelser forventes at forbedre kvaliteten af distributionen
eller andre tjenesteydelser, der tilvejebringes for investorerne, inklusive, men ikke begrænset til, forbedret kommunikation af
løbende meddelelser til investorerne, transaktionsekspedition eller andre investorrelaterede og/eller administrative tjenesteydelser.
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Som vederlag for de depositartjenester til selskabet modtager J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch et årligt gebyr afhængigt
af investeringerne i de forskellige fonde, der kan svinge fra 0,01 % til 0,14 % af aktivernes indre værdi i diverse fonde,
med eventuelt højere årlige depositargebyrer for de af selskabets fonde, hvor investeringsmålet og -politikken tillader
investering i egenkapitalinstrumenter fra udstedere i udviklingslande, hvilket afspejles yderligere i fondenes relevante samlede
omkostningsgrad og i selskabets regnskabsrapporter. Sådanne gebyrer beregnes og påløber dagligt og betales månedligt
bagud til depositaren af selskabet.
Sådanne gebyrer omfatter ikke normale bank- og mæglergebyrer og provisioner for transaktioner i forbindelse med aktiver
og passiver i selskabet samt alle rimelige kontantudlæg, der påløber i forbindelse med selskabet, og som kan opkræves
selskabet, og gebyrer for andre tjenesteydelser, der til enhver tid måtte være aftalt. De beløb, der effektivt betales, fremgår af
selskabets regnskabsopgørelser.
Selskabet afholder de øvrige operationelle omkostninger, inklusive, men ikke begrænset til, omkostninger for køb og salg af
underliggende værdipapirer, statslige og tilsynsmæssige omkostninger, advokatsalærer og revisorsalærer, forsikringspræmier,
renter, omkostninger i forbindelse med rapportering og offentliggørelse, porto, telefon- og faxudgifter. Alle udgifter er anslået og
påløber dagligt i beregningen af hver fonds indre værdi. Selskabet kan til enhver tid betale visse gebyrer til forvaltningsselskabet
til videre allokering til forskellige underdistributører, formidlere, mæglere/forhandlere og/eller professionelle investorer for
placeringen af visse fonde på salgsplatforme, der er beregnet til at medføre en bredere distribution af fondenes aktier. Sådanne
omkostninger allokeres kun til de fonde, der er placeret på sådanne platforme.
Alle gebyrer og omkostninger, jf. ovenstående, er eksklusive eventuel moms og andre eventuelle skatter og afgifter, der skal
betales af fonden.

Servicegebyrer
Alt efter hvilken aktieklasse, der investeres i, kan der gælde et servicegebyr. Gebyret anvendes for den gennemsnitlige indre
værdi og betales til hoveddistributøren og/eller en anden part for derved at kompensere hoveddistributøren og/eller den anden
part for finansieringsomkostninger og udgifter, denne måtte have pådraget sig i forbindelse med aktiesalget og håndteringen af
det udskudte salgsgebyr. Denne afgift påløber dagligt og fratrækkes og betales månedligt til hoveddistributøren og/eller tredjepart.
Selskabet skal betale hoveddistributøren eller den relevante tredjepart servicegebyret til de takster, der fremgår af appendiks
E, med fradrag af eventuelle skatter og afgifter. Hvis der skal betales skatter og afgifter af de nævnte beløb, skal servicegebyret
øges på en måde, der sikrer, at de aftalte beløb betales netto til hoveddistributøren eller den relevante tredjepart. Bestyrelsen
har pr. datoen for dette prospekt ingen grund til at tro, at der skyldes eller gælder skatter og afgifter for servicegebyret.
Nærmere oplysninger om servicegebyrerne findes i appendiks E.

Resultatbetingede honorarer
Hvad angår beregning af resultatbetinget honorar:
• High Water Mark beregnes med hensyntagen til (i) den oprindelige lanceringskurs eller (ii) den indre værdi på den sidste
værdiansættelsesdag, der skabte grundlaget for en tilskrivning inden for den relevante resultatperiode, som der blev udbetalt
et resultatbetinget honorar for, alt efter hvad der er højere.
• Den tilstræbte indre værdi er High Water Mark modregnet det tilstræbte daglige benchmarkafkast.
• Resultatperioden er normalt hvert regnskabsår, undtagen hvor en aktieklasse med resultatbetinget honorar lanceres i løbet
af regnskabsåret. I det tilfælde begynder denne aktieklasse første resultatperiode på lanceringsdatoen.
• Det tilstræbte benchmark er det gældende benchmark, som er anført i appendiks E, og skal udtrykkes i den valuta, som
den relevante aktieklasse er denomineret eller afdækket i.
Forvaltningsselskabet kan være berettiget til at modtage et årligt resultatbetinget incitamentshonorar (“resultatbetinget
honorar”) fra nettoaktiverne for en aktieklasse, som, hvis relevant, beregnes og påløber dagligt og betales i slutningen af
hvert regnskabsår. Oplysninger om resultatbetingede honorarer findes i appendiks E. Investeringsforvalterens/-ernes honorar
betales af investeringsforvalteren ud af investeringsforvaltningshonoraret modtaget fra selskabet. Det bør bemærkes, at
aktieklasser med resultatbetingede gebyrer har et lavere årligt forvaltningsgebyr end aktieklasser uden resultatbetinget
honorar (som anført i appendiks E).
Det resultatbetingede honorar skal betales i tilfælde af resultater, der er bedre end forventet. Det vil sige, at hvis væksten i den
indre værdi i løbet af den relevante resultatperiode (efter fradrag af eventuelle opkrævede tegnings- og/eller indløsningsgebyrer)
overstiger (i) væksten af det tilstræbte benchmark i samme periode og (ii) det relevante High Water Mark-punkt.
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Det resultatbetingede honorar beregnes på hver handelsdag på grundlag af forskellen mellem den indre værdi på den
foregående handelsdag (forud for fradrag af eventuel hensættelse til det resultatafhængige gebyr) og den tilstræbte indre
værdi ganget med antallet af udestående aktier på det pågældende tidspunkt. Det resultatbetingede honorar beregnes og
udtrykkes i den valuta, som den relevante aktieklasse er denomineret eller afdækket i.
På hver handelsdag justeres den regnskabsmæssige hensættelse, som blev foretaget på den foregående handelsdag, for at
afspejle aktieklassernes resultater, hvad enten de er positive eller negative, beregnet som beskrevet ovenfor. Hvis den indre
værdi på en given handelsdag er lavere end den tilstræbte indre værdi, returneres den hensættelse, der er foretaget på denne
handelsdag, til den relevante aktieklasse i den relevante fond.
Hvis aktionærer indløser alle eller dele af deres aktier inden udløbet af en resultatperiode, vil et eventuelt påløbet resultatbetinget
honorar i forbindelse med sådanne aktier vise sig den pågældende handelsdag, hvorefter det forfalder til betaling.
Det bør bemærkes, at det resultatbetingede honorar beregnes på grundlag af aktieklassens resultater i den relevante fond,
snarere end på grundlag af individuelle investorporteføljer.
Eksemplerne nedenfor illustrerer den potentielle forskel i afkast mellem en aktieklasse med et resultatbetinget honorar
og en aktieklasse uden resultatbetinget honorar i forskellige scenarier gennem regnskabsåret. Eksemplerne tjener kun et
illustrerende formål. Afkastet er kun til illustration, og der er ingen garanti for, at en fond kan opnå disse afkast.
Eksempel 1: en fonds resultat er bedre end benchmarket for resultatbetinget honorar i regnskabsåret
–

Fondens samlede afkast for aktieklasser før gebyrer og udgifter er 10,00 %

–

Det samlede resultatbetingede honorar for benchmarkafkast er 6,00 %

–

Resultatbetinget honorar på 20 %

–

Det samlede årlige forvaltningsgebyr for aktieklasser med et resultatbetinget honorar er 1,00 %

–

Det samlede årlige forvaltningsgebyr for aktieklasser uden et resultatbetinget honorar er 1,50 %
En aktieklasse med resultatbetinget honorar

En aktieklasse uden resultatbetinget honorar

10 %

10 %

Minus årligt administrationsgebyr

1,00 %

1,50 %

Aktieklassernes samlede afkast efter årligt
forvaltningsgebyr

9,0 %

8,5 %

Minus resultatbetingede honorarer
(dvs. 20 % af det overskydende resultat)
(se bemærkning 1 nedenfor)

0,6 %

Ikke relevant

Aktieklassernes samlede nettoafkast efter
resultatbetingede honorarer

8,4 %

8,5 %

Aktieklassernes samlede bruttoafkast

Bemærkning 1: Resultatbetingede honorarer = 20 % x (aktieklassens afkast efter årligt forvaltningsgebyr – samlet benchmarkafkast)
Eksempel 2: en fonds resultat er dårligere end benchmarket for resultatbetinget honorar i regnskabsåret
–

Fondens samlede afkast for aktieklasser før gebyrer og udgifter er 5,00 %

–

Det samlede resultatbetingede honorar for benchmarkafkast er 6,00 %

–

Resultatbetinget honorar på 20 %

–

Det samlede årlige forvaltningsgebyr for aktieklasser med et resultatbetinget honorar er 1,00 %

–

Det samlede årlige forvaltningsgebyr for aktieklasser uden et resultatbetinget honorar er 1,50 %
En aktieklasse med resultatbetinget honorar

En aktieklasse uden resultatbetinget honorar

5%

5%

Minus årligt administrationsgebyr

1,00 %

1,50 %

Aktieklassernes samlede afkast efter årligt
forvaltningsgebyr

4,0 %

3,5 %

Minus resultatbetingede honorarer
(dvs. 20 % af det overskydende resultat)

Ikke relevant

Ikke relevant

Aktieklassernes samlede nettoafkast efter
resultatbetingede honorarer

4,0 %

3,5 %

Aktieklassernes samlede bruttoafkast

Resultatbetingede honorarer = 20 % x (aktieklassens afkast efter årligt forvaltningsgebyr – samlet benchmarkafkast)
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Benchmarkforordning
EU-benchmarkforordningen
I overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks
i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater
(“benchmarkforordningen”), må tilsynsbelagte enheder anvende benchmarks i Den Europæiske Union, hvis benchmarket
leveres af en administrator, der er anført i registeret over administratorer og benchmarks hos Den Europæiske Værdipapir- og
Markedstilsynsmyndighed (“ESMA”) i henhold til artikel 36 i benchmarkforordningen (“registeret”). Benchmarkadministratorer,
der er hjemmehørende i Den Europæiske Union, hvis indekser anvendes af fondene, drager fordel af overgangsbestemmelser
i henhold til benchmarkforordningen og er derfor ikke nødvendigvis anført i registeret. Benchmarkadministratorer, der er
hjemmehørende i Den Europæiske Union, skal ansøge om godkendelse eller registrering som administrator i henhold til
benchmarkforordningen og være anført i registeret inden d. 1. januar 2020. Benchmarkadministratorer, der er hjemmehørende
i et tredjeland, hvis indekser anvendes af fondene, drager fordel af overgangsordninger i henhold til benchmarkforordningen
og er derfor ikke nødvendigvis anført i registeret.
Benchmarkforordningen kræver, at forvaltningsselskabet udarbejder og ajourfører funderede skriftlige planer med de
foranstaltninger, der ville kræves, hvis et benchmark (som defineret i benchmarkforordningen) ændres i væsentlig grad eller
ophører med at være angivet. Forvaltningsselskabet opretholder en skriftlig plan med de foranstaltninger, der skal træffes i
tilfælde af, at et indeks ændres i væsentlig grad eller ophører med at være angivet. Den skriftlige plan kan efter anmodning
rekvireres vederlagsfrit på forvaltningsselskabets hjemsted.
Fondene anvender følgende benchmarks til de formål, der er anført i tabellen nedenfor.
Fond

Benchmark

Benchmarkadministrator

Formål

Franklin Emerging Market Sovereign
Debt Hard Currency Fund

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

J.P. Morgan Securities LLC.

Allokering af aktiver

Euro Short-Term Rate
(ESTR)

Den Europæiske Centralbank

Resultatbetinget
honorar

Swiss Average Rate
Overnight (SARON)

SIX Swiss Exchange

Resultatbetinget
honorar

Secured Overnight
Financing Rate (SOFR)

Federal Reserve Bank of New York

Resultatbetinget
honorar

Sterling Overnight Index
Average (SONIA)

Bank of England

Resultatbetinget
honorar

Tokyo Overnight Average
Rate (TONAR)

Bank of Japan

Resultatbetinget
honorar

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Beskatning af selskabet
Følgende oplysninger er baseret på de gældende love, forordninger, beslutninger og praksisser i Luxembourg og eventuelle
ændringer deraf, muligvis med tilbagevirkende kraft. Dette resume påstås ikke at være en omfattende beskrivelse af alle
skattelove i Luxembourg og skattemæssige spørgsmål i Luxembourg, der kan være relevante i forhold til en beslutning om at
investere i, eje, besidde eller sælge aktier, og er tænkt som skatterådgivning for en bestemt investor eller potentielle investorer.
Dette resume beskriver ingen skattemæssige konsekvenser, der måtte opstå som følge af lovene i en stat, lokalitet eller andre
beskatningsmæssige retsområder uden for Luxembourg.
Investorer bør holde sig informeret om og om nødvendigt konsultere deres professionelle rådgivere med hensyn til de
eventuelle skattemæssige konsekvenser af at købe, eje eller sælge aktier i henhold til lovgivningen i det land, hvori de er
statsborgere, er bosiddende, har domicil eller er indregistreret.
Selskabet er ikke skattepligtigt i Luxembourg af overskud eller udbytte og er ikke underlagt Luxembourgs formuebeskatning.
Selskabet skal betale skat i Luxembourg på 0,05 % p.a. af den indre værdi. Denne afgift forfalder kvartalsvis og beregnes på
grundlag af selskabets indre værdi ved udgangen af det pågældende kalenderkvartal. Ovennævnte skat omfatter ikke den del
af selskabets aktiver, der er investeret i andre kollektive investeringsvirksomheder, der allerede er blevet pålignet en sådan
skat. Med henblik på at blive berettiget til den gældende reducerede skattesats på 0,01 % (i stedet for 0,05 % som nævnt
ovenfor) investeres fondene Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund og således, at den vægtede, gennemsnitlige
restløbetid for alle værdipapirer og instrumenter, der indgår i de respektive fondes porteføljer, ikke overstiger tolv måneder.
Ved beregning af restløbetiden for hvert enkelt værdipapir eller instrument skal de tilknyttede finansielle instrumenter tages
i betragtning. For de værdipapirer eller instrumenter, hvor udstedelsesvilkårene giver mulighed for en justering af rentesatsen
i forhold til markedsforholdene, skal restløbetiden indtil den dato, hvor satsen justeres, tages i betragtning.
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Klasse I-, klasse J-, klasse X- og klasse Y-aktier kan desuden være omfattet af den reducerede skattesats på 0,01 %, hvis
samtlige investorer i disse aktieklasser er institutionelle investorer.
Der pålægges ingen stempelafgift eller andre afgifter i Luxembourg for udstedelse af aktier i selskabet.
Ved stiftelsen og hver gang vedtægterne ændres, betales en registreringsafgift på EUR 75.
I henhold til gældende lov og praksis pålægges der ingen kapitalindkomstskat i Luxembourg på realiseret eller urealiseret
kapitalvækst i selskabets aktiver.
Selskabet er momsregistreret i Luxembourg og skal aflægge momsregnskab i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Modtaget investeringsudbytte eller kapitalvækst, der er realiseret af selskabet, kan være skattepligtigt i oprindelseslandene
til forskellige satser. Selskabet kan under visse omstændigheder drage fordel af dobbeltbeskatningsaftaler, som Luxembourg
har indgået med andre lande.

Udbytteskat
Udbytte, der udbetales af selskabet, beskattes ikke som udbytteskat i Luxembourg.

Beskatning af investorer
Investorer bør bemærke, at visse aktieklasser kan udlodde fra kapital, nettorealiserede og nettourealiserede kapitalgevinster
samt bruttoudbytte. Det kan betyde, at investorer modtager et højere udbytte, end de ellers ville have modtaget, og derfor kan
investorerne som følge deraf være underlagt en højere indkomstskattepligt. Desuden kan det under visse omstændigheder
betyde, at fonden betaler udbytte af kapitalformue i modsætning til indkomstformue. Afhængigt af den gældende lokale
skattelovgivning kan disse former for udbytte stadig i skattemæssig optik anses for at være indkomstudlodning til investorerne.
I tilfælde af aktieklasser, der pålægges resultatbetingede honorarer, bør investorer bemærke, at sådanne resultatbetingede
honorarer, afhængigt af den gældende lokale skattelovgivning, ikke betragtes som fradragsberettigede udgifter i forbindelse med
beskatning af investeringer. Investorer bør rådføre sig med deres egne professionelle skatterådgiver vedrørende disse forhold.

Luxembourg
Investorerne skal ikke betale nogen form for kapitalgevinst-, indtægts-, udbytte-, gave-, bo-, arve- eller andre skatter og afgifter
i Luxembourg (undtagen investorer, der har domicil, bopæl eller fast driftssted i Luxembourg).

Automatisk udveksling af finanskontooplysninger og rentebeskatningsdirektivet
Den 29. oktober 2014 underskrev Luxembourg multilateral aftale om kompetent myndighed i skatteforhold (MCAA –
Multilateral Competent Authority Agreement) vedrørende implementeringen af den globale standard for automatisk udveksling
af finanskontooplysninger. Ved at underskrive MCAA-aftalen har Luxembourg accepteret at implementere lovgivning, der gør
det muligt automatisk at udveksle oplysninger med andre lande, der har underskrevet MCAA-aftalen.
Den 9. december 2014 indførte Det Europæiske Råd direktiv 2014/107/EU vedrørende det administrative samarbejde inden
for direkte beskatning. Direktiv 2014/107/EU muliggør automatisk udveksling af kontooplysninger mellem medlemsstater
i EU (“EU-medlemsstater”), hvor rapporteringen begynder i 2017 i relation til konti, der ejes i kalenderåret 2016. Direktiv
2014/107/EU er blevet implementeret i Luxembourg i kraft af loven af 18. december 2015 vedrørende automatisk udveksling
af finanskontooplysninger i forbindelse med skatteforhold (“loven af 2015”), som er gældende fra 1. januar 2016.
Investorerne meddeles hermed, at selskabet i henhold til luxembourgsk lovgivning kan være forpligtet til at rapportere
oplysninger om bestemte konti tilhørende kontoindehavere, som er bosiddende i en EU-medlemsstat eller et retsområde, som
er tiltrådt MCAA-aftalen. De luxembourgske skattemyndigheder kan i henhold til direktiv 2014/107/EU og MCAA-aftalen dele
sådanne kontodata med skattemyndigheder i andre EU-medlemsstater og retsområder, der er tiltrådt MCAA-aftalen, og hvor
kontoindehaveren er skatteborger. De oplysninger, der kan blive indberettet, omfatter for enkeltpersoner personens navn,
adresse, CPR-nummer, fødselsdato og -sted, saldo på kontoen og det samlede bruttobeløb, der er betalt eller krediteret til
kontoen i den relevante rapporteringsperiode.
Ovenstående er kun et sammendrag af virkningerne af Direktiv 2014/107/EU, MCAA og loven af 2015.
Sammendraget er baseret på en aktuel fortolkning heraf og påstås ikke at være komplet i alle henseender. Ovenstående
er ikke et investeringsråd eller skattemæssigt råd, og investorerne bør selv søge rådgivning fra deres økonomiske
rådgiver eller skatterådgiver om konsekvenserne for dem af Direktiv 2014/107/EU, MCAA og loven af 2015.
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FATCA
FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”), der er en ændring af den amerikanske Internal Revenue Code, blev
vedtaget i USA i 2010, og mange af de gældende bestemmelser trådte i kraft den 1. juli 2014. Generelt kræver FATCA, at
finansielle institutioner uden for USA (“udenlandske finansielle institutioner” eller “FFI’er”) stiller information til rådighed for
de amerikanske skattemyndigheder (“Internal Revenue Service”/“IRS”) om de finansielle konti, der ejes direkte eller indirekte
af bestemte typer amerikanske personer (“US Persons”). Der pålægges en kildeskat på 30 % på visse typer amerikansk
kildeindkomst, der betales til en FFI, der ikke overholder FATCA-bestemmelserne. Den 28. marts 2014 indgik Luxembourg
en Model 1-regeringsaftale (“Intergovernmental Agreement”/“IGA”) med USA samt et aftalememorandum derom. Selskabet
skal således overholde bestemmelserne i en sådan regeringsaftale, som indlemmet i Luxembourgs lovgivning ved loven af
24. juli 2015, der relaterer til FATCA (“FACTA-loven”), for på den måde at overholde FATCA-bestemmelserne frem for direkte
at overholde de amerikanske skattebestemmelser, der implementerer FATCA. I henhold til FATCA-loven og Luxembourgs
regeringsaftale skal selskabet indsamle oplysninger med det formål at identificere de direkte og indirekte investorer, der jf.
FATCA er amerikanske personer (“indberetningspligtige konti”). Oplysninger om indberetningspligtige konti, som selskabet
modtager, deles med skattemyndighederne i Luxembourg, der udveksler oplysningerne automatisk med regeringen i USA,
jf. artikel 28 i konventionen mellem den amerikanske regering og Luxembourgs regering om at undgå dobbeltbeskatning og
bekæmpe skattesvig hvad angår beskatning af indkomst og kapital, hvilken konvention blev indgået i Luxembourg den 3. april
1996. Selskabet har til hensigt at overholde reglerne i FATCA-loven og Luxembourgs regeringsaftale, som anses for at være
i overensstemmelse med FATCA, og er dermed ikke underlagt kildeskatten på 30 %, hvad angår andelen af de betalinger,
der kan henføres til selskabets faktiske og formodede amerikanske investeringer. Selskabet vurderer løbende omfanget af de
krav, som FATCA og især FATCA-loven pålægger selskabet.
For at sikre selskabets overholdelse af FATCA, FATCA-loven og Luxembourgs regeringsaftale i overensstemmelse med det
ovenfor anførte kan Franklin Templeton International Services S.à r.l. som selskabets forvaltningsselskab:
a.	anmode om information eller dokumentation, herunder W-8-skatteformularer, et globalt mægleridentifikationsnummer,
hvis dette er relevant, eller andre former for gyldig dokumentation for en investors FATCA-registrering hos de amerikanske
skattemyndigheder eller en tilsvarende undtagelse, for derved at fastslå sådan investors FATCA-status.
b.	rapportere oplysninger om en investor og dennes kontobeholdning i selskabet til skattemyndighederne i Luxembourg,
hvis kontoen anses for at være en amerikansk indberetningspligtig konto i henhold til FATCA-loven og Luxembourgs
regeringsaftale.
c.	rapportere oplysninger til skattemyndighederne i Luxembourg om betalinger til kontoindehaver med FATCA-status i en
ikke-deltagende udenlandsk finansiel institution.

Storbritannien
Det er hensigten, at visse aktieklasser, som selskabet tilbyder, opfylder de krav, der kvalificerer disse til at være såkaldte
“reporting”-aktieklasser, for så vidt angår den britiske skattelovgivning omkring offshore-fonde. Årsregnskaberne til
investorerne offentliggøres på hjemmesiden: http://www.franklintempleton.co.uk. Listen over sådanne aktieklasser er muligvis
også tilgængelig på ovenstående hjemmeside, eller den kan rekvireres fra selskabets hjemsted.

Generalforsamlinger og rapporter
Den årlige generalforsamling afholdes på selskabets hjemsted den 30. november hvert år. Hvis denne dag ikke er en bankdag
i Luxembourg, afholdes generalforsamlingen på den bankdag i Luxembourg, der ligger umiddelbart efter den 30. november.
Hvis publikationer ikke er påkrævet af loven eller pålagt af bestyrelsen, kan meddelelser til investorer sendes pr. anbefalet post,
via e-mail eller en anden form for kommunikation. Indkaldelser til alle møder, hvor der ellers kræves en publikation, offentliggøres
i d’Wort og i Recueil Electronique des Sociétés et Associations (herefter “RESA”) mindst femten (15) kalenderdage forud for
mødet. Sådanne indkaldelser kan også offentliggøres på hjemmesider, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte. De omfatter
en dagsorden og oplysninger om tid og sted for generalforsamlingen, deltagelsesbetingelser og henviser til de lovmæssige krav,
der gælder i Luxembourg for et beslutningsdygtigt flertal og de flertal, generalforsamlingen kræver.
De gældende krav vedrørende fremmøde, beslutningsdygtigt flertal og flertal på generalforsamlinger fremgår af § 450-67 og
450-3 i loven af 10. august 1915 (med senere ændringer) for kommercielle virksomheder og af vedtægterne.
De reviderede årsregnskaber og ureviderede halvårsregnskaber er tilgængelige på følgende hjemmeside for Franklin
Templeton, http://www.franklintempleton.lu, eller kan rekvireres efter anmodning til selskabets og forvaltningsselskabets
hjemsted. De distribueres kun til registrerede investorer i de lande, hvor den lokale lovgivning kræver det. De komplette
reviderede årsregnskaber og ureviderede halvårsregnskaber er tilgængelige på selskabets og forvaltningsselskabets
hjemsted. Selskabets regnskabsår slutter den 30. juni hvert år.
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Investors stemmerettigheder
På alle selskabets generalforsamlinger har hver investor ret til én stemme for hver hele aktie, investoren ejer, uanset hvilken
aktieklasse der er tale om, og uanset den indre værdi pr. aktie i den pågældende aktieklasse.
På alle andre møder for investorer i en fond eller aktieklasse har investorerne i den pågældende fond eller aktieklasse ret til
en stemme for hver hele aktie, som den enkelte investor ejer i fonden eller aktieklassen, uanset hvilken aktieklasse der er tale
om, og uanset den indre værdi pr. aktie i de(n) pågældende aktieklasse(r).
Hvad angår fælles investorer, har kun den først nævnte investor stemmeret, og selskabet anser denne for at være repræsentant
for alle fælles investorer, medmindre en investor udtrykkeligt er udnævnt af alle fælles investorer, eller hvis der foreligger skriftlig
fuldmagt.

Tilgængelige dokumenter til besigtigelse
Kopier af vedtægterne kan rekvireres ved henvendelse til selskabets og forvaltningsselskabets hjemsted.
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Appendiks A
Standard skæringstidspunkter for handel
Medmindre andet er angivet i et lokalt tillæg til prospektet, eventuelle aftaler eller salgsmateriale, behandles anmodninger om
køb, salg eller ombytning af aktier (“transaktioner”), der modtages af ét af de Franklin Templeton-kontorer, der er anført på
nedenstående liste, på en handelsdag inden det relevante skæringstidspunkt, samme dag på baggrund af den indre værdi pr.
aktie i den relevante aktieklasse, der er beregnet den dag.

Standard handelsmetoder
(telefonisk, pr. fax eller elektronisk forespørgsel (inklusive email), hvis forvaltningsselskabet giver udtrykkelig tilladelse hertil)

Luxembourg-kontoret

Primære omfattede lande:

Skæringstidspunkt
for transaktioner i den
relevante aktieklasses
valutaer

Ethvert land, hvor selskabet
er registreret til distribution,
medmindre landet er nævnt
nedenfor under et andet
Franklin Templeton-kontor.

18.00 CET

Skæringstidspunkt for
transaktioner i andre accepterede
valutaer end den relevante
aktieklasses valuta

18.00 CET

Skæringstidspunkt for
transaktioner i afdækkede
aktieklasser

18.00 CET

Frankfurt-kontoret

Primære omfattede lande:

Skæringstidspunkt
for transaktioner i den
relevante aktieklasses
valutaer

Skæringstidspunkt for
transaktioner i andre accepterede
valutaer end den relevante
aktieklasses valuta

Skæringstidspunkt for
transaktioner i afdækkede
aktieklasser

Østrig
Tyskland
Schweiz

16.00 CET

16.00 CET

16.00 CET

Holland

18.00 CET

18.00 CET

18.00 CET

Hongkong-kontoret (Nordasiatisk region)

Primære omfattede lande:

Skæringstidspunkt
for transaktioner i den
relevante aktieklasses
valutaer

Hongkong
Macau
Sydkorea

16.00 HKT

Skæringstidspunkt for
transaktioner i andre accepterede
valutaer end den relevante
aktieklasses valuta

16.00 HKT

Skæringstidspunkt for
transaktioner i afdækkede
aktieklasser

16.00 HKT

Singapore-kontoret (Sydøstasien og Australasien, efter hvad der er relevant)

Primære omfattede lande:

Skæringstidspunkt
for transaktioner i den
relevante aktieklasses
valutaer

Singapore

16.00 SGT

Skæringstidspunkt for
transaktioner i andre accepterede
valutaer end den relevante
aktieklasses valuta

16.00 SGT

Skæringstidspunkt for
transaktioner i afdækkede
aktieklasser

16.00 SGT

Kontoret i USA

Primære omfattede lande:

Skæringstidspunkt
for transaktioner i den
relevante aktieklasses
valutaer

Caribien
Latinamerika
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16.00 EST

Skæringstidspunkt for
transaktioner i andre accepterede
valutaer end den relevante
aktieklasses valuta

16.00 EST

Skæringstidspunkt for
transaktioner i afdækkede
aktieklasser

12:00 EST (undtagen H4,
der er 16:00 EST)

franklintempleton.lu

Elektronisk handel
(Swift- og Direct Electronic-forbindelse til Franklin Templeton Investments)

Primære omfattede lande:

Alle lande, hvor selskabets
aktier kan distribueres og/
eller hvor der er adgang til
elektroniske tjenester

Skæringstidspunkt
for transaktioner i den
relevante aktieklasses
valutaer

22.00 CET

Skæringstidspunkt for
transaktioner i andre accepterede
valutaer end den relevante
aktieklasses valuta

22.00 CET

Skæringstidspunkt for
transaktioner i afdækkede
aktieklasser

18.00 CET

Investorer, der er bosiddende i lande, der ikke fremgår af ovenstående liste, men hvor transaktioner med selskabets aktier
er tilladt i henhold til gældende lovgivning, bør kontakte kundeservicerepræsentanten på det nærmeste Franklin Templetonkontor. Disse oplysninger findes på hjemmesiden http://www.franklintempleton.lu.
DEFINITIONER
CET: Central Europe time
EST: Eastern Standard time (USA)
HKT: Hong Kong Standard Time
SGT: Singapore Standard time
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Appendiks B
Investeringsrestriktioner
Bestyrelsen har vedtaget følgende begrænsninger, der gælder for investering af selskabets aktiver og for selskabets aktiviteter,
medmindre andet er angivet i underafsnit 5 “Særlige investeringsbegrænsninger og porteføljeregler for pengemarkedsforeninger”
nedenfor. Bestyrelsen kan løbende ændre begrænsningerne og politikkerne, hvis og når den mener, at dette er i selskabets
bedste interesse. Prospektet vil i givet fald blive opdateret.
Alle fonde, som ikke kvalificerer sig som pengemarkedsforeninger, skal overholde de investeringsrestriktioner, der er pålagt
i henhold til lovgivningen i Luxembourg.
1. INVESTERING I OMSÆTTELIGE VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE AKTIVER
a) Selskabet investerer i en eller flere af nedenfor anførte investeringstyper:
(i)

Omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der optages eller handles på et reguleret marked.

(ii)

Omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der handles på et andet marked i en EØS-medlemsstat
(en “medlemsstat”), som reguleres, fungerer regelmæssigt, anerkendes og er åbent for offentligheden.

(iii)

Omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er noteret på en officiel børs i et land, som ikke
er en EU-medlemsstat, eller som handles på et andet marked i et land, som ikke er en EU-medlemsstat, som
reguleres, fungerer regelmæssigt, anerkendes og er åbent for offentligheden.

(iv)

Nyligt udstedte omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, forudsat at udstedelsesvilkårene
indebærer, at der ansøges om optagelse på en officiel børs eller på et andet reguleret marked i lande i de
områder, der henvises til i (i), (ii) og (iii) ovenfor, som fungerer regelmæssigt, anerkendes og er åben(t) for
offentligheden, og at optagelsen sikres inden for ét år efter købet.

(v)

andele i investeringsinstitutter og/eller andre institutter for kollektiv investering, uanset om disse er i en
medlemsstat, forudsat at:
− Sådanne andre institutter for kollektiv investering er autoriseret i henhold til lovgivningen i en EU-medlemsstat
eller i henhold til lovgivning, der foreskriver, at de er underlagt kontrol, som tilsynsmyndigheden i Luxembourg
betragter som svarende til den kontrol, der er fastlagt i EU-lovgivningen, og at der sikres et tilstrækkeligt
samarbejde mellem myndighederne.
− Beskyttelsesniveauet for indehavere i sådanne andre institutter for kollektiv investering svarer til det
beskyttelsesniveau, der er gældende for indehavere af et investeringsinstitut, og særligt at reglerne for adskillelse
af aktiver, låntagning, udlån og udækket salg af omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter
svarer til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EC af 13. juli 2009.
− Aktiviteterne for sådanne andre institutter for kollektiv investering rapporteres i halvårs- og årsrapporter, så
der kan foretages en vurdering af aktiver og passiver samt indtægter og drift i løbet af rapporteringsperioden.
− Højst 10 % af aktiverne i et investeringsinstitut eller et andet institut for kollektiv investering, hvor der overvejes
køb, kan ifølge de konstitutionelle dokumenter samlet investeres i andre investeringsinstitutter eller andre
institutter for kollektiv investering.

(vi)

Indlån hos kreditinstitutter, der skal tilbagebetales på anfordring eller kan hæves, og som udløber om højst
12 måneder, forudsat at kreditinstituttets hjemsted er beliggende i en EU-medlemsstat, eller, hvis kreditinstituttets
hjemsted er beliggende i en ikke-medlemsstat, forudsat at det er underlagt tilsynsmæssige regler, som
tilsynsmyndigheden i Luxembourg betragter som svarende til de regler, der er fastsat i EU-lovgivningen.

(vii)

Afledte finansielle instrumenter, herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant, og som handles på et
reguleret marked, som der henvises til i underafsnit (i) til (iv) ovenfor, og/eller afledte finansielle instrumenter, der
handles over-the-counter (“OTC-derivater”), forudsat at:
− De underliggende består af instrumenter, der er omfattet i dette appendiks under 1. a), finansielle indekser,
renter, valutakurser eller valutaer, som fonden kan investere i i henhold til fondens investeringsmål.
− Modparterne til OTC-derivattransaktioner er institutter, der er underlagt tilsynsmæssig kontrol, og som tilhører
de kategorier, der er godkendt af tilsynsmyndigheden i Luxembourg.
− OTC-derivaterne er underlagt en pålidelig og beviselig vurdering på daglig basis og kan sælges, realiseres
eller afsluttes ved en modgående transaktion til enhver tid til handelsværdien på selskabets initiativ.

(viii) Andre pengemarkedsinstrumenter end dem, der handles på et reguleret marked, og som hører ind under 1. a),
hvis udstedelsen eller udstederen af disse instrumenter også reguleres med henblik på at beskytte investorer og
opsparede midler, og forudsat at disse instrumenter er:
− udstedt eller garanteret af en central, regional eller lokal myndighed eller en centralbank i en medlemsstat, Den
Europæiske Centralbank, EU eller Den Europæiske Investeringsbank, en ikke-medlemsstat, eller hvad angår
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en føderal stat, af en af føderationens medlemmer eller af et offentligt internationalt organ, som et eller flere
medlemsstater tilhører, eller
− udstedt af en virksomhed, hvis værdipapirer handles på de regulerede markeder, der henvises til ovenfor, eller
− udstedt eller garanteret af en virksomhed, der er underlagt tilsynsmæssig kontrol i overensstemmelse
med de kriterier, der er defineret i EU-lovgivningen, eller en virksomhed, der er underlagt og overholder de
tilsynsmæssige regler, som tilsynsmyndigheden i Luxembourg betragter som mindst lige så strenge, som de
regler, der er fastlagt i EU-lovgivningen, eller
− udstedt af andre organer, der tilhører de kategorier, som er godkendt af tilsynsmyndigheden i Luxembourg,
forudsat at investeringer i disse instrumenter er underlagt beskyttelse af investor tilsvarende til det, der er fastlagt
i første, andet og tredje led, og forudsat at udstederen er en virksomhed, hvis kapital og reserver beløber sig
til mindst EUR 10 millioner, og som præsenterer og offentliggør sine årsrapporter i overensstemmelse med det
fjerde direktiv 78/660/EØF, og at den pågældende virksomhed er en virksomhed, som inden for en gruppe af
selskaber, der omfatter ét eller flere børsnoterede selskaber, er forpligtet vedrørende finansieringen af gruppen,
eller at den pågældende virksomhed er forpligtet vedrørende finansieringen af securitiseringsinstrumenter, der
er omfattet af en likviditetslinje i en bank.
b) Selskabet kan investere op til 10 % af nettoaktiverne i en fond i omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter
ud over dem, som der henvises til i (a) ovenfor.
c) Hver fond i selskabet kan eje supplerende likvide aktiver.
d) (i)	
Hver fond i selskabet kan højst investere 10 % af nettoaktiverne i omsættelige værdipapirer og
pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt af det samme organ. Hver fond i selskabet kan højst investere
20 % af nettoaktiverne i indlån hos det samme organ. Risikoeksponeringen for en modpart til en fond i en
OTC-derivattransaktion kan ikke overstige 10 % af aktiverne, hvis modparten er et kreditinstitut, som der henvises
til i 1. a) (vi) ovenfor, eller 5 % af nettoaktiverne i andre tilfælde.
(ii)

Den samlede værdi af de omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der ejes i hvert af de
udstedende organer, som en fond investerer mere end 5 % af nettoaktiverne i, må ikke overstige 40 % af
aktivernes værdi. Denne begrænsning gælder ikke for indlån og transaktioner med OTC-derivater hos finansielle
institutioner, der er underlagt tilsynsmæssig kontrol.
Uanset de individuelle begrænsninger i afsnit 1. d) (i) kan en fond ikke kombinere:
− investeringer i omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt af et enkelt organ,
− indlån hos et enkelt organ, og/eller
− eksponeringer som følge af OTC-derivattransaktioner, der foretages hos et enkelt organ,
og som overstiger 20 % af nettoaktiverne.

(iii)

Begrænsningen i det første punkt i afsnit 1, litra d), nr. (i), ovenfor er 35 %, hvis fonden har investeret
i omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der udstedes eller garanteres af en medlemsstat,
lokale myndigheder i en medlemsstat, en ikke-medlemsstat eller af offentlige internationale organer, som et eller
flere medlemsstater er medlem af.

(iv)

Begrænsningen i det første punkt i afsnit 1, litra d), nr. (i), ovenfor er 25 % for obligationer, der er udstedt af
et kreditinstitut med hjemsted i en medlemsstat og ifølge lovgivning er underlagt særlig offentlig kontrol med
henblik på at beskytte obligationsejere. Særligt skal beløb fra udstedelsen af disse obligationer investeres
i overensstemmelse med lovgivningen i aktiver, som i obligationernes samlede gyldighedsperiode kan dække
fordringer, der er knyttet til obligationerne, og som i tilfælde af udsteders konkurs ville blive anvendt efter prioritet
til tilbagebetaling af hovedstol og betaling af de påløbne renter.
Hvis en fond investerer mere end 5 % af nettoaktiverne i ovennævnte obligationer, og de er udstedt af en enkelt
udsteder, må den samlede værdi af sådanne investeringer ikke overstige 80 % af værdien af fondens aktiver.

(v)

De omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der henvises til i afsnit 1, litra d), nr. (iii) og 1, litra
d), nr. (iv) er ikke omfattet i beregningen af begrænsningen på 40 %, som der henvises til i afsnit 1, litra d), nr. (ii).
Begrænsningen, der er anført ovenfor, i afsnit 1, litra d), nr. (i), (ii), (iii) og (iv), kan ikke kombineres, og dermed kan
investeringer i omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt af det samme organ, i
indlån eller derivater, der er investeres hos dette organ i overensstemmelse med afsnit 1, litra d), nr. (i), (ii), (iii)
og (iv), ikke overstige 35 % af fondens nettoaktiver.
Selskaber, der er omfattet af den samme gruppe med henblik på koncernregnskaber, som dette er defineret
i overensstemmelse med direktiv 83/349/EØF eller i overensstemmelse med anerkendte internationale
regnskabsregler, anses for at være et enkelt organ, hvad angår beregning af begrænsningerne i 1. d). En fond
kan kumulativt investere op til 20 % af nettoaktiverne i omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter
inden for den samme gruppe.
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(vi)

Uanset begrænsningerne i afsnit e) er begrænsningerne i afsnit d) 20 % for investeringer i aktier og/eller obligationer,
der er udstedt af det samme organ, hvor målet med en fonds investeringspolitik er at kopiere sammensætningen
af et bestemt aktie- eller obligationsindeks, der er anerkendt af tilsynsmyndigheden i Luxembourg, forudsat at
− sammensætningen af indekset er tilstrækkeligt diversificeret,
− indekset repræsenterer et egnet benchmark for det marked, som det refererer til,
− det er offentliggjort på korrekt vis.
Begrænsningen i underafsnittet ovenfor hæves til 35 %, hvis det er berettiget i forhold til ekstraordinære markedsforhold – særligt på regulerede markeder, hvor visse omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter
er yderst dominerede, forudsat at investering op til 35 % kun er tilladt for en enkelt udsteder.

(vii)

Hvis en fond har investeret i overensstemmelse med princippet for risikospredning i omsættelige
værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der udstedes eller garanteres af en EU-medlemsstat,
lokale myndigheder i en EU-medlemsstat eller offentlige internationale organer, som en eller flere
EU-medlemsstater er medlem af, af et OECD-land, Singapore eller et medlem af G20, kan selskabet
investere 100 % af aktiverne i en fond i sådanne værdipapirer, forudsat at denne fond ejer værdipapirer
fra mindst seks forskellige udstedere, og værdipapirer fra en udsteder må ikke udgøre mere end 30 % af
fondens nettoaktiver.

e) Selskabet eller en fond må ikke investere i stemmeberettigede aktier i selskaber, der giver ret til at udøve betydelig
indflydelse, hvad angår udsteders forvaltning. Endvidere må fonden højst erhverve (i) 10 % af de stemmeløse aktier i
et enkelt udstedende organ, (ii) 10 % af gældsbeviserne i et enkelt udstedende organ, (iii) 25 % af andelene i et enkelt
kollektivt investeringsinstitut, (iv) 10 % af pengemarkedsinstrumenterne i et enkelt udstedende organ. Imidlertid kan
der ses bort fra begrænsningerne i nr. (ii), (iii) og (iv) på købstidspunktet, hvis bruttobeløbet for obligationerne eller
pengemarkedsinstrumenterne eller nettobeløbet for de udstedte instrumenter ikke kan beregnes på købstidspunktet.
Begrænsningerne i afsnit e) gælder ikke (i) omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der udstedes
eller garanteres af en medlemsstat, lokale myndigheder i en EU-medlemsstat eller offentlige internationale organer,
som en eller flere medlemsstater er medlem af, eller af enhver anden stat eller (ii) aktier, som selskabet ejer i kapitalen
i et selskab, der er indregistreret i en stat, som ikke er medlemsstat, og som hovedsagelig investerer aktiverne
i værdipapirer i udstedende organer med hjemsted i den pågældende stat, hvor en sådan beholdning ifølge statens
lovgivning repræsenterer den eneste måde, hvorpå selskabet kan investere i værdipapirer i udstedende organer i den
pågældende stat, imidlertid forudsat at selskabets investeringspolitik overholder begrænsningerne i § 43 og 46 og
i afsnit (1) og (2) i § 48 i loven af 17. december 2010.
f) (i)	Medmindre andet er angivet i investeringspolitikken for en specifik fond, investerer hver fond ikke mere end 10 %
af nettoaktiverne i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv investering.
(ii)

I tilfælde af at begrænsning f) (i) ovenfor ikke gælder for en specifik fond, som anført i dens investeringspolitik, kan
den pågældende fond erhverve andele i investeringsinstitutter og/eller andre institutter for kollektiv investering,
som der henvises til i afsnit 1, litra a), nr. (v), forudsat at højst 20 % af en fonds nettoaktiver investeres i et enkelt
investeringsinstitut eller andre institutter for kollektiv investering.
Med henblik på anvendelsen af denne investeringsgrænse skal hver fond i et investeringsinstitut og/eller andre
institutter for kollektiv investering med flere fonde betragtes som en separat udsteder, forudsat at princippet for
adskillelse af obligationerne i de forskellige fonde over for tredjeparter sikres.

(iii)

Investeringer i andele i andre institutter for kollektiv investering end investeringsinstitutter må ikke samlet set
overstige 30 % af en fonds nettoaktiver.

(iv)

Når en fond investerer i andele i investeringsinstitutter og/eller andre institutter for kollektiv investering, der er
tilknyttet til selskabet i kraft af fælles ledelse eller styring eller en betydelig direkte eller indirekte beholdning, kan
selskabet ikke opkræves tegnings- eller indløsningsgebyrer i forbindelse med dets investering i andele i sådanne
andre investeringsinstitutter og/eller andre institutter for kollektiv investering.
Hvad angår en fonds investering i investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv investering, der er
tilknyttet til selskabet, som dette er beskrevet i det foregående afsnit, skal det samlede forvaltningshonorar
(undtagen eventuelle resultatbetingede honorarer), der opkræves den pågældende fond og hvert af de berørte
investeringsinstitutter eller andre institutter for kollektiv investering, ikke overstige 2 % af værdien af de relevante
investeringer. Selskabet anfører i årsrapporten de samlede forvaltningshonorarer, der opkræves både den
relevante fond og investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv investering, som den pågældende fond
har investeret i i den relevante periode.

(v)

168

En fond kan ikke erhverve mere end 25 % af andelene i det samme investeringsinstitut og/eller et andet institut
for kollektiv investering. Der kan ses bort fra denne begrænsning på købstidspunktet, hvis bruttobeløbet for de
udstedte enheder ikke kan beregnes. For et investeringsinstitut eller et andet institut for kollektiv investering med
flere fonde gælder denne begrænsning for alle fonde i forhold til alle de andele, der er udstedt af det pågældende
investeringsinstitut/institut for kollektiv investering.
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(vi)

De underliggende investeringer, som ejes af det investeringsinstitut eller andre institutter for kollektiv investering,
som fonden investerer i, skal ikke tages i betragtning, hvad angår de investeringsrestriktioner, der er anført i afsnit 1,
litra d), ovenfor.

g) En fond kan tegne, købe og/eller eje aktier, der skal udstedes eller er udstedt af en eller flere fonde, uden at fonden
underlægges kravene i loven af 10. august 1915 om erhvervsvirksomheder (med senere ændringer) hvad angår et
selskabs tegning, køb og/eller ejerskab af egne aktier, dog forudsat at:
(i)

målfonden ikke til gengæld investerer i den fond, der investerer i målfonden, og

(ii)

højst 10 % af aktiverne i målfonden, som det overvejes at købe aktier i, kan investeres i andele i investeringsinstitutter
og/eller andre institutter for kollektiv investering, og

(iii)

eventuelle stemmerettigheder, der er knyttet til aktierne i målfonden, suspenderes, så længe den pågældende
fond ejer dem, uden præjudice for den hensigtsmæssige optagelse i regnskaberne og de periodiske rapporter, og

(iv)

værdien, så længe fonden ejer aktierne, ikke tages i betragtning ved beregningen af fondens nettoaktiver med
henblik på at bekræfte mindstegrænsen for nettoaktiver, som det kræves ifølge loven af 17. december 2010, og

(v)

der ikke sker duplikering af forvaltnings-/indtrædelses- eller salgsgebyr, hvad angår gebyrer på niveauet for den
fond, der har investeret i målfonden, og målfonden.

h) Selskabet kan ikke (i) erhverve til fordel for en fonds værdipapirer, som er delvist betalt eller ikke betalt eller involverer
forpligtelser (eventualforpligtelser eller øvrige forpligtelser), medmindre disse værdipapirer ifølge udstedelsesvilkårene
vil eller efter indehaverens valg kan blive fri for disse forpligtelser inden for ét år efter købet, og (ii) foretage tegning eller
undertegning af værdipapirer fra andre udstedere i en fond.
i) Selskabet må ikke købe eller på anden vis erhverve investeringer, hvor indehaveren hæfter ubegrænset.
j) Selskabet kan ikke købe værdipapirer eller gældsbeviser, der er udstedt af investeringsforvalterne eller en tilknyttet
person eller af forvaltningsselskabet.
Selskabet kan ikke købe værdipapirer på margin (med undtagelse af, at selskabet kan opnå kortfristet kredit, som
måtte være nødvendig til afvikling af køb eller salg af værdipapirer, inden for begrænsningerne i § 2. e) nedenfor), eller
foretage udækket salg af omsættelige værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter eller andre finansielle instrumenter,
der henvises til ovenfor, med undtagelse af, at selskabet kan foretage startindlån og fremtidige indlån, hvad angår
futureskontrakter og terminskontrakter (eller optioner på sådanne kontrakter).
2. INVESTERING I ANDRE AKTIVER
a) Selskabet kan ikke købe fast ejendom eller erhverve optioner eller rettigheder i fast ejendom, forudsat at selskabet
kan investere på vegne af en fond i værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom eller renter heraf eller i værdipapirer i
selskaber, der investerer i fast ejendom.
b) Selskabet kan ikke foretage investeringer i ædelmetaller eller beviser, der repræsenterer dem.
c) Selskabet kan ikke indgå direkte transaktioner, der involverer råvarer eller råvarekontrakter med undtagelse af, at
selskabet kan indgå finansielle futureskontrakter for disse transaktioner med henblik på risikoafdækning inden for
begrænsningerne i § 3. c) nedenfor.
d) Selskabet må ikke yde lån til andre personer, fungere som garant på vegne af tredjeparter eller overtage, godkende
eller på anden måde være direkte eller betinget ansvarlig for eller involveret i nogen forpligtelse eller gæld eller nogen
personer, hvad angår lånte midler, forudsat at med henblik på denne begrænsning:
(i)

anses købet af obligationer, erhvervsobligationer eller andre erhvervs- eller statsgældsforpligtelser (uanset om de
er helt eller delvist betalt) og investering i værdipapirer, der udstedes eller garanteret af et OECD-medlemsland
eller en overstatslig institution, organisation eller myndighed, for at være kortfristede virksomhedscertifikater
(“commercial paper”, depotbeviser og veksler med bankaccept af hovedudstedere eller andre handlede
gældsbeviser ikke som et lån, og

(ii)

anses købet af fremmedvaluta ved back-to-back-lån ikke som et lån.

e) Selskabet må for en fonds regning højst låne beløb, der samlet set ikke overstiger 10 % af fondens nettoaktiver til
kursværdien og udelukkende som en midlertidig foranstaltning. Dog må selskabet erhverve fremmedvaluta gennem
back-to-back-lån.
f) Selskabet må ikke belåne, pantsætte, underpantsætte eller på nogen måde overdrage en fonds værdipapirer eller andre
aktiver som sikkerhed for gæld, undtagen hvis det er nødvendigt i forbindelse med lån, der nævnes i paragraf ovenfor.
Køb eller salg af værdipapirer, der er betinget af udstedelse eller forsinket levering og aftale om sikkerhedsstillelse med
hensyn til tegning af optioner eller køb eller salg af termins- eller futureskontrakter, anses ikke som pant for aktiverne.
3. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER
Selskabet kan bruge afledte finansielle instrumenter til investering, risikoafdækning og effektiv porteføljeforvaltningsformål
inden for begrænsningerne af loven af 17. december 2010. Under ingen omstændigheder må anvendelsen af disse
instrumenter og teknikker medføre, at en fond afviger fra sin investeringspolitik.
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Hver fond kan investere i afledte finansielle instrumenter inden for begrænsningerne i § 1. a) (vii), forudsat at eksponeringen
over for de underliggende aktiver ikke samlet set overstiger investeringsrestriktionerne i § 1. d) (i) til (v). Hvis en fond
investerer i indeksbaserede afledte finansielle instrumenter, skal disse instrumenter ikke nødvendigvis kombineres, hvad
angår begrænsningerne i § 1. d). Hvis et omsætteligt værdipapir eller pengemarkedsinstrument omfatter et derivat, skal
sidstnævnte tages i betragtning i forbindelse med overholdelse af kravene for denne begrænsning.
Selskabet kan kun på vegne af en relevant fond vælge swap-modparter, der er førsteklasses finansielle institutioner, som
er udvalgt af bestyrelsen, og som er underlagt forsigtighedstilsyn, og som tilhører de kategorier, der er godkendt af CSSF
til OTC-derivattransaktioner, og som er specialiseret i disse transaktionstyper.
Alt efter omstændighederne kan sikkerhedsstillelse, som hver fond modtager i forbindelse med OTC-derivattransaktioner,
modregnes nettoeksponeringen efter modpart, hvis sikkerhedsstillelsen overholder de kriterier, der fremgår af gældende love og
forordninger og cirkulærer, der er udstedt af CSSF til enhver tid med hensyn til likviditet, udsteders kreditværdighed, korrelation,
risici knyttet til forvaltning af sikkerhed og håndhævelsesmulighed, der er yderligere fastsat nedenfor. Sikkerhedsstillelsen består
af kontanter og højt vurderede statsobligationer. Værdien af sikkerhedsstillelsen reduceres med en procent (“haircut”), hvilket
tager højde for kortsigtede udsving i værdien af sikkerhedsstillelsen. De typer aktiver, der anvendes godkendt udvekslet sikkerhed,
vil variere afhængigt af aftalen med hver enkelt modpart, og de består typisk af likvide midler, amerikanske skatkammerbeviser
eller amerikanske statspapirer, der understøttes af den amerikanske regerings og/eller euroområdets fulde tro og stats eller eller
styrelses gæld. Den godkendte sikkerhed og det tilsvarende haircut, der anvendes for hver type aktiv, er i overensstemmelse
med kravene i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende regler til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt
angår reguleringsmæssige tekniske standarder for risikoreduktionsteknikker med hensyn til OTC-derivataftaler, der ikke cleares
af en central modpart (almindeligvis benævnt “EU-forordning om ikke-clearede OTC-derivatmarginer”), som kan ændres eller
suppleres fra tid til anden. Nettoeksponeringer beregnes dagligt af modparten og er underlagt aftalevilkårene, som omfatter et
mindste-overførselsbeløb, som typisk er mindre end 500.000 EUR. Mindste-overførselsbeløbet udgør en tærskel, under hvilken
der ikke udveksles sikkerhed. Hvis modpartens nettoeksponering for fonden overstiger det mindste-overførselsbeløbet, skal
fonden stille sikkerhed over for modparten. Sikkerhedernes størrelse kan variere mellem fonden og modparten afhængigt af
eksponeringens markedsbevægelse.
Modtaget sikkerhedsstillelse, som ikke er kontant, sælges, geninvesteres eller pantsættes ikke. Kontant sikkerhedsstillelse
kan geninvesteres, hvis geninvesteringen er i overensstemmelse med bestemmelserne i Credit Support Annex (“CSA”)
i International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (“ISDA Master Agreement”) ved gennemførelse med den
relevante modpart, og forudsat at geninvesteringen er i overensstemmelse med de gældende krav til risikospredning, som er
beskrevet i Appendiks B “Investeringsrestriktioner”, i (a) aktier eller andele, der er udstedt af kortsigtede kollektive investeringsvirksomheder på pengemarkedet, som dette er defineret i retningslinjerne om en fælles definition af europæiske pengemarkedsforeninger, (b) indlån hos et kreditinstitut med hjemsted i en medlemsstat eller hos et kreditinstitut i en ikke-medlemsstat,
forudsat at dette er underlagt tilsynsmæssige regler, som CSSF betragter som svarende til reglerne i EU-lovgivningen, (c)
statsobligationer af høj kvalitet, der betragtes som kvalificeret sikkerhedsstillelse i henhold til vilkårene i CSA-bestemmelserne
i ISDA-masteraftalen, og (d) omvendte genkøbsforretninger, forudsat at transaktionerne er indgået med kreditinstitutter, som
er underlagt tilsynsmæssig kontrol, og at selskabet til enhver tid kan tilbagekalde det fulde kontantbeløb på påløbet grundlag.
Selskabet har politikker for geninvestering af sikkerhedsstillelse (specifikt at afledte finansielle instrumenter eller andre
instrumenter, som kan bidrage til gearing, ikke må bruges), således at det ikke har nogen indflydelse på beregningen af
den globale eksponering.
I overensstemmelse med de kriterier, der er beskrevet i den forudgående paragraf, kan en fond dækkes helt ind med
forskellige omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der udstedes eller garanteres af en EU-medlemsstat,
lokale myndigheder i en EU-medlemsstat eller offentlige internationale organer, som en eller flere EU-medlemsstater er
medlem af, af et OECD-land, Singapore eller et medlem af G20, forudsat at denne fond ejer værdipapirer fra mindst seks
forskellige udstedere, og værdipapirer fra én udsteder må ikke udgøre mere end 30 % af fondens nettoaktiver.
Ved beregning af den globale eksponering for forbindelse med afledte finansielle instrumenter medregnes den aktuelle
værdi af de underliggende aktiver, modpartsrisikoen, forudsigelige markedsbevægelser og den tid, der er til rådighed til at
afvikle positionerne.
Selskabet skal sikre, at den globale eksponering for hver fond i forbindelse med afledte finansielle instrumenter ikke
overstiger værdien af fondens samlede nettoaktiver. Fondens samlede risikoeksponering må ikke overstige 200 % af
værdien af fondens samlede nettoaktiver. Derudover må denne samlede risikoeksponering ikke stige med mere end 10 %
ved hjælp af midlertidige lån (som henvist til i § 2. e) ovenfor), og dermed må den under ingen omstændigheder overstige
210 % af værdien af en fonds samlede nettoaktiver.
Fondene anvender enten VaR-metoden (Value at Risk) eller eksponeringsmetoden til at beregne deres globale eksponering,
alt efter hvad der anses for at være relevant.
Hvis en fonds investeringsmål angiver et benchmark, som resultatet kan sammenlignes med, kan metoden til beregning
af den globale eksponering tage et andet benchmark i betragtning end den nævnte af hensyn til resultatmæssige eller
volatilitetsmæssige formål i fondens investeringsmål.
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Valutaafdækning
Selskabet kan for de enkelte fonde med henblik på afdækning af valutarisici have udestående eksponeringer i valutaterminskontrakter, valutafutureskontrakter, skriftlige call-optioner og erhvervede put-optioner på valutaer og valutaswaps
enten noteret på en børs eller handlet på et reguleret marked eller indgået med højt vurderede finansielle institutioner.
Afhængigt af implementeringen af valutaafdækningsteknikkerne herunder må eksponeringer i én valuta ikke overskride
den samlede værdi af værdipapirer og andre aktiver i den relevante folds beholdning af en sådan valuta (eller andre
valutaer, der svinger på en væsentligt tilsvarende måde som den pågældende valuta).
I denne sammenhæng kan selskabet for de enkelte fonde anvende følgende valutaafdækningsteknikker:
–	proxy-risikoafdækning, dvs. en teknik hvorved en fond risikoafdækker fondens referencevaluta (eller benchmark eller
valutaeksponering for fondens aktiver) i forhold til eksponering for en valuta ved i stedet at sælge (eller købe) en anden
valuta, der er tæt knyttet til den, for så vidt disse valutaer sandsynligvis vil svinge ens. De retningslinjer, der følges til at
fastslå, at en valutas bevægelser i store træk svarer til en anden valuta, omfatter følgende: i) korrelationen mellem en
valuta i forhold til en anden valuta er i løbet af en betyde periode påvist at være over 85 %, ii) der er fastlagt regeringspolitik
for, at de to valutaer skal optages i Den Økonomiske og Monetære Union på en fastsat dato i fremtiden (hvilket ville
omfatte brug af selve euroen som proxy-risikoafdækning af obligationer denomineret i andre valutaer, som skal udgøre
en del af euroen på et fastsat tidspunkt i fremtiden), og iii) den valuta, der bruges som risikoafdækningsværktøj i forhold
til den anden valuta, udgør en del af en valutakurv, som centralbanken for den anden valuta eksplicit administrerer sin
valuta i forhold til inden for en margen eller korridor, der er enten stabil eller hælder med en fastsat kurs.
–	cross-hedging, dvs. en teknik hvorved en fond sælger en valuta, som den er eksponeret for, og køber mere af en anden
valuta, som fonden måske også er eksponeret for. Basisvalutaens niveau forbliver uændret på betingelse af, at alle de
pågældende valutaer er valutaer fra lande, som på det pågældende tidspunkt befinder sig inden for fondens benchmark
eller investeringspolitik, og teknikken bruges som en effektiv metode til at opnå den ønskede eksponering til valuta og
aktiver.
–	foregribende risikoafdækning, dvs. en teknik hvorved beslutningen om at indtage en position for en given valuta og
beslutningen om at bevare værdipapirer i fondens portefølje denomineret i den pågældende valuta, er separate, dog
forudsat at valutaen, som købes i forventning om et senere køb af underliggende porteføljeværdipapirer, er i en valuta
forbundet med de lande, som befinder sig inden for fondens benchmark eller investeringspolitik.

Total Return Swap-transaktioner
En fond, der i henhold til investeringspolitikken er godkendt til at investere i total return swaps, men som ikke indgår
i sådanne transaktioner pr. datoen for dette prospekt, kan dog indgå total return swaps-transaktioner, forudsat at den største
andel af fondens nettoaktiver, der kan være underlagt sådanne transaktioner, ikke overstiger 30 %, og at det relevante
afsnit i forbindelse med denne enkelte fond opdateres tilsvarende ved næste mulige lejlighed. I sådanne tilfælde bliver
transaktionsmodparten en modpart, der er godkendt og overvåget af forvaltningsselskabet eller investeringsforvalteren.
På intet tidspunkt får transaktionsmodparten indflydelse på sammensætningen eller forvaltningen af en fonds
investeringsportefølje eller de underliggende aktiver for total return swap. Da der ikke anvendes nogen forudbestemt retlig
status eller geografiske kriterier ved valg af modparter, tages der typisk højde for disse elementer i udvælgelsesprocessen.
Fondenes faktiske aktivitet i total return swaps er beskrevet i selskabets årsregnskab for alle fonde, der er involveret i total
return swap-kontrakter.
Følgende aktivtyper kan underlægges total return swaps: aktier, valuta- og/eller råvareindekser (f.eks., men ikke begrænset
til 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), volatilitetsvarians-swaps samt fast afkast, primært eksponeringer, der relaterer til højtforrentede virksomhedslån
og banklån.
Risikoen for modpartens misligholdelse og virkningen på investorers afkast er nærmere beskrevet i afsnittet “Risikohensyn”.
Når en fond indgår i total return swaps-transaktioner pr. datoen for dette prospekt, skal den forventede andel af fondens
nettoaktiver, der kan være underlagt total return swaps-transaktioner, beregnes som summen af nominelle beløb for de
anvendte derivater, som fremgår af afsnittet “Fondsoplysninger, investeringsmål og investeringspolitikker” for den relevante
fond. Hvis og når en fond indgår i totalafkast-swaptransaktioner, er formålet at generere yderligere kapital gennem
ændringen i værdi af det underliggende referenceaktiv og modtagelse af enhver indkomst genereret af referenceaktivet
og/eller for at mindske investeringsrisikoen i porteføljen ved at tage en kort position på et underliggende referenceaktiv.
Alle de indtægter, der indløber fra total return swaps-transaktioner, returneres til den relevante fond, og forvaltningsselskabet
trækker ingen gebyrer eller omkostninger fra disse indtægter ud over investeringsforvaltningsgebyret for den relevante fond
som anført i afsnittet “Investeringsforvaltningshonorarer”.
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4.	A NVENDELSE AF TEKNIKKER OG INSTRUMENTER VEDRØRENDE OMSÆTTELIGE VÆRDIPAPIRER OG
PENGEMARKEDSINSTRUMENTER
a) Tilbagekøbstransaktioner og omvendte tilbagekøbstransaktioner og værdipapirudlånstransaktioner
(i)

Typer og formål

I det højest mulige omfang tilladt i, og inden for begrænsningerne i, loven af 17. december 2010 samt nuværende eller
fremtidige luxembourgske love eller gennemførelsesforordninger, cirkulærer og den luxembourgske tilsynsmyndigheds
holdninger (“forordningerne”), særligt bestemmelserne i (i) § 11 i Grand-Ducal-forordningen af 8. februar 2008
vedrørende visse definitioner i Luxembourgs lov af 20. december 2002 om kollektive investeringsvirksomheder og
i (ii) CSSF-cirkulære 08/356 og 14/592, kan en fond med henblik på at generere yderligere kapital eller indtægter
eller reducere omkostninger eller risici (A) indgå valgfrie og obligatoriske tilbagekøbstransaktioner og omvendte
tilbagekøbstransaktioner enten som køber eller sælger og (B) indgå transaktioner vedrørende værdipapirudlån.
Alt efter omstændighederne kan sikkerhedsstillelse, som en fond modtager i forbindelse med disse transaktioner,
modregnes nettoeksponeringen efter modparten hvis sikkerhedsstillelsen overholder de kriterier, der fremgår af gældende
love og forordninger og cirkulærer, der er udstedt af CSSF til enhver tid. Dette gælder navnlig, hvad angår likviditet,
værdiansættelse, udsteders kreditkvalitet, korrelation, risici i forbindelse med forvaltningen af sikkerhedsstillelsen og
dens håndhævelse, som nærmere angivet nedenfor.
Sikkerhedsstillelsens form og karakter består primært af likvide midler og højt vurderede fastforrentede værdipapirer,
der opfylder særlige vurderingskriterier. Kvalificeret sikkerhedsstillelse for transaktioner vedrørende værdipapirudlån
kan være omsættelige gældsforpligtelser (samlet kaldet “statsobligationer vurderet til AA-”), som er udstedt af regeringer
(som f.eks. Australien, Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, New Zealand, Norge, Schweiz, Storbritannien,
Sverige, Tyskland, USA osv.), som har en kreditvurdering på mindst AA- fra S&P og/eller Aa3 fra Moody’s, og som
er denomineret i den officielle valuta i det pågældende land og udstedt på de relevante hjemmemarked (men med
undtagelse af derivater af andre værdipapirer og inflationsrelaterede værdipapirer). Den sikkerhed, som er blevet stillet for
selskabet for tilbagekøbstransaktioner, kan være amerikanske skatkammerbeviser eller amerikanske statsobligationer,
der har den amerikanske regerings fulde tillid og kredit og/eller central gæld fra en stat eller styrelse fra euroområdet,
der er vurderet AA- eller derover. Acceptabel treparts-sikkerhedsstillelse til forvaltningsforetagendet i forbindelse med
masteraftalen for tilbagekøb omfatter amerikanske statsobligationer (veksler, gældsbeviser og obligationer) og følgende
statsstøttede selskaber: Federal National Mortgage Association (FNMA), Federal Home Loan Bank (FHLB), Federal
Home Loan Mortgage Corp (FHLMC) og Federal Farm Credit System (FFCB).
Sikkerhedsstillelsens endelige udløbsdato skal ligge inden for 5 år fra den dato, hvor tilbagekøbstransaktionen indgås.
Værdien af værdipapirerne, der modtages eller stilles som sikkerhed, skal også være lig med eller større end 102 % af
beløbet for tilbagekøbs-, den omvendte tilbagekøbs- eller værdipapirudlånstransaktionen. Den supplerende sikkerhed
på over 100 % giver mulighed for kortvarige udsving i værdien af sikkerheden. Nettoeksponeringer beregnes dagligt
af modparten og er underlagt aftalevilkårene, som omfatter et mindste-overførselsbeløb. Sikkerhedernes størrelse kan
variere mellem fonden og modparten afhængigt af eksponeringens markedsbevægelse.
Modtaget sikkerhedsstillelse, som ikke er kontant, sælges, geninvesteres eller pantsættes ikke.
Kontant sikkerhedsstillelse, som er modtaget af en fond i forbindelse med en af disse transaktioner, kan geninvesteres
i overensstemmelse med investeringsmålene for fondene og med de gældende krav til risikospredning, som er
beskrevet i Appendiks B “Investeringsrestriktioner”, i (a) aktier eller andele, der er udstedt af kortsigtede kollektive
investeringsvirksomheder på pengemarkedet, som dette er defineret i retningslinjerne om en fælles definition af
europæiske pengemarkedsforeninger, (b) indlån hos et kreditinstitut med hjemsted i en medlemsstat eller hos et
kreditinstitut i en ikke-medlemsstat, forudsat at det er underlagt tilsynsmæssige regler, som CSSF betragter som
svarende til reglerne i EU-lovgivningen, (c) statsobligationer af høj kvalitet, og (d) omvendte genkøbsforretninger,
forudsat at transaktionerne er indgået med kreditinstitutter, som er underlagt tilsynsmæssig kontrol, og at selskabet til
enhver tid kan tilbagekalde det fulde kontantbeløb på påløbet grundlag. Selskabet har politikker for geninvestering af
sikkerhedsstillelse (specifikt at afledte finansielle instrumenter eller andre instrumenter, som kan bidrage til gearing, ikke
må bruges), således at det ikke har nogen indflydelse på beregningen af den globale eksponering.
I overensstemmelse med de kriterier, der er beskrevet i den forudgående paragraf, kan en fond dækkes helt ind
med forskellige omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der udstedes eller garanteres af en
EU-medlemsstat, lokale myndigheder i en EU-medlemsstat eller offentlige internationale organer, som en eller flere
EU-medlemsstater er medlem af, af et OECD-land, Singapore eller et medlem af G20, forudsat at denne fond ejer
værdipapirer fra mindst seks forskellige udstedere, og værdipapirer fra én udsteder må ikke udgøre mere end 30 % af
fondens nettoaktiver.
(ii)

Begrænsninger og betingelser
− Værdipapirudlånstransaktioner

I det omfang det er tilladt i den relevante fonds investeringspolitik, kan en fond, midlertidigt, anvende op til 50 % af
aktiverne til transaktioner vedrørende værdipapirudlån. Omfanget af transaktioner vedrørende værdipapirudlån for
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hver fond skal holdes på et passende niveau, eller hver fond skal have ret til at anmode om returnering af de udlånte
værdipapirer på en måde, der sætter den i stand til til enhver tid at opfylde sine indløsningsforpligtelser, og disse
transaktioner skal ske i overensstemmelse med fondens investeringspolitik for forvaltningen af dens aktiver. Modparterne
i værdipapirudlånsforretninger udvælges efter en indledende analyse og efterfølgende årlig gennemgang af regnskaber,
selskabsmeddelelser, kreditvurderinger og andre markedsoplysninger, der omfatter generelle markedsbevægelser.
Da der ikke anvendes nogen forudbestemt retlig status, kreditvurdering eller geografiske kriterier ved valg af modparter,
tages der typisk højde for disse elementer i udvælgelsesprocessen.
Når en fond indgår transaktioner vedrørende værdipapirudlån, skal den også opfylde følgende krav:
(i)

Låntageren i en transaktion om værdipapirudlån skal underlægges behørige tilsynsregler, der af CSSF anses for
at svare til de regler, der fastsættes i EU-lovgivningen.

(ii)

En fond kan låne værdipapirer til en modpart (A) direkte eller (B) som en del af et standardiseret udlånssystem,
som er organiseret af en anerkendt clearinginstitution eller af en førsteklasses finansiel institution, som er
underlagt tilsynsmæssige regler, der af CSSF anses for at svare til de regler, der fastsættes i EU-lovgivningen,
og som er specialiseret i denne transaktionstype. Goldman Sachs International Bank og JPMorgan Chase Bank,
N.A., London-afdeling, skal fungere som agenter for værdipapirudlån, der udlånes på vegne af en fond.

(iii)

En fond kan kun indgå transaktioner vedrørende værdipapirudlån, såfremt den til enhver tid i henhold til aftalen
er berettiget til at anmode om returnering af de udlånte værdipapirer eller opsige aftalen.

Pr. datoen for dette prospekt er egenkapitalinstrumenter den eneste type aktiver, som er omfattet af transaktioner
vedrørende værdipapirudlån.
Fra datoen for dette prospekt er den forventede andel af en fonds nettoaktiver, der kan anvendes til transaktioner
vedrørende værdipapirudlån, angivet i afsnittet i den relevante fonds “Fondsoplysninger, mål og investeringspolitikker”.
Men hvis en fond ikke indgår i transaktioner vedrørende værdipapirudlån, vil der ikke blive henvist til sådanne
transaktioner i det specifikke afsnit for den relevante fond.
Brugen af transaktioner vedrørende værdipapirudlån vil for alle relevante fonde være midlertidig, så længe en fond
kan forvente op- og nedadgående udsving. Sådanne udsving kan afhænge af faktorer såsom, men ikke begrænset
til, fondens samlede nettoaktiver, efterspørgsel fra låntagere om at låne aktier fra det underliggende marked og
sæsonmæssige tendenser på det underliggende marked. I perioder med lille eller ingen efterspørgsel fra markedet om at
låne underliggende værdipapirer, kan andelen af fondens nettoaktiver, der kan anvendes til værdipapirudlån, være 0 %,
mens der også kan være perioder med større efterspørgsel, og her kan andelen nærme sig 50 %.
Medmindre andet er angivet i en specifik fonds faktablad, vil fonde, der anvender transaktioner vedrørende
værdipapirudlån, bruge disse transaktioner med det formål at generere yderligere kapital eller indkomst gennem
det gebyr, som låntageren betaler til fonden for brug af fondens værdipapirer i hele lånets løbetid. Så længe den
forventede eksponering for værdipapirudlån kan variere mellem 5 % og 22 % for de berørte fonde, vil den maksimale
eksponeringsprocent udgøre 50 % som fastsat i de relevante aftaler om værdipapirudlån. For at undgå tvivl, forbliver
målene for brugen af sådanne transaktioner de samme for alle relevante fonde, selvom den forventede eksponering for
transaktioner vedrørende værdipapirudlån kan være forskellig fra fond til fond.
Risici i forbindelse med brug af transaktioner vedrørende værdipapirudlån og virkningen på investorers afkast er
nærmere beskrevet i afsnittet “Risikohensyn”.
For at undgå enhver tvivl vil fondene, som kvalificerer sig som pengemarkedsforeninger, ikke indgå i transaktioner
vedrørende værdipapirudlån.
− Tilbagekøbsaftaletransaktioner og omvendte tilbagekøbstransaktioner
En fonds eksponering for enkeltmodparter i forbindelse med transaktioner vedrørende tilbagekøbsaftaler er begrænset til
(i) 10 % af aktiverne, hvis modparten er et kreditinstitut med hjemsted i en EU-medlemsstat eller er underlagt tilsvarende
tilsynsregler, og (ii) 5 % af aktiverne i andre tilfælde. Modparterne til tilbagekøbs- og omvendte tilbagekøbstransaktioner
udvælges efter en indledende analyse og efterfølgende årlig gennemgang af regnskaber, selskabsmeddelelser,
kreditvurderinger og andre markedsoplysninger, der omfatter generelle markedsbevægelser. Da der ikke anvendes
nogen forudbestemt retlig status, kreditvurdering eller geografiske kriterier ved valg af modparter, tages der typisk højde
for disse elementer i udvælgelsesprocessen. Omfanget af tilbagekøbs- og omvendte tilbagekøbsaftaletransaktioner
for en fond holdes på et niveau, hvor fonden er i stand til til enhver tid at opfylde sine indløsningsforpligtelser over for
aktionærerne. Endvidere skal en fond sikre, at den har tilstrækkelige aktiver ved udløb af tilbagekøbs- og omvendte
tilbagekøbsaftaletransaktionerne til at betale det beløb, der er aftalt med modparten for tilbagebetaling af værdipapirerne
til fonden. Eventuelle merindtægter fra tilbagekøbs- og omvendte tilbagekøbsaftaletransaktioner tilskrives den relevante
fond.
Følgende aktivtyper kan underlægges tilbagekøbs- eller omvendte tilbagekøbsaftaletransaktioner: statsgæld,
værdipapirer, erhvervs- og statsobligationer, værdipapirer med sikkerhed i lån i beboelsesejendom uden agentur og
værdipapirer med sikkerhed i erhvervsejendom, evt. andre værdipapirer med sikkerhed i aktiver.
franklintempleton.lu

Franklin Templeton Investeringsfonde

173

Fra datoen for dette prospekt er det kun Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund, der kan anvende tilbagekøbs- eller omvendte tilbagekøbsaftaletransaktioner, der er yderligere beskrevet og inden for grænserne angivet i fondens
faktablad. Ved anvendelse af omvendte tilbagekøbsaftaletransaktioner vil Franklin US Dollar Short-Term Money Market
Fund anvende sådanne transaktioner med det formål at investere kontantbeløb og modtage renteindtægter fra investeringen, hvor investeringen beskyttes af en sikkerhedsstillelse på højeste kreditvurderingstrin (AA eller AAA), med højst 5 år
til udløb og svarende til mindst 102 % af investeringen. Ved anvendelse af tilbagekøbsaftaletransaktioner vil Franklin US
Dollar Short-Term Money Market Fund anvende sådanne transaktioner med det formål at opnå likviditet til en lav rente for
at imødekomme pludselige indløsninger, for at undgå behovet for at sælge andre positioner til potentielt nedsatte kurser.
Hvis andre fonde senere måtte beslutte at anvende sådanne transaktioner, vil deres faktablade og dette afsnit blive
ændret i overensstemmelse hermed.
Risici i forbindelse med brug af tilbagekøbs- og omvendte tilbagekøbsaftaletransaktioner og virkningen heraf på
investorernes afkast er nærmere beskrevet i afsnittet “Risikohensyn”.
− Omkostninger og indtægter for transaktioner vedrørende værdipapirudlån og/eller tilbagekøbsaftaler
og/eller omvendte tilbagekøbsaftaler
Direkte og indirekte driftsomkostninger og gebyrer, som opstår som følge af lånetransaktioner med værdipapirer og/
eller tilbagekøbsaftaler og/eller omvendte tilbagekøbsaftaler kan fratrækkes den relevante fonds indtægter. Disse
omkostninger og gebyrer inkluderer ikke skjulte indtægter. Alle de indtægter, der indløber fra sådanne transaktioner,
eksklusive direkte og indirekte driftsomkostninger, returneres til den relevante fond. Selskabets årsberetning skal
indeholde oplysninger om indtægter fra låneaktiviteter, der omfatter værdipapirer og/eller tilbagekøbsaftaler og/
eller omvendte tilbagekøbsaftaler for hele rapporteringsperioden sammen med de påløbne direkte og indirekte
driftsomkostninger og udgifter. De organisationer, som direkte og indirekte omkostninger og honorarer kan indbetales
til, inkluderer banker, investeringsfirmaer, børsmæglere eller andre finansielle institutioner eller mæglere og kan være
tilknyttet forvaltningsselskabet og/eller depositarbanken.
Alle de indtægter, der indløber fra transaktioner vedrørende tilbagekøbsaftaler og/eller omvendte tilbagekøbsaftaler,
returneres til den relevante fond, og forvaltningsselskabet trækker ingen gebyrer eller omkostninger fra disse indtægter
ud over investeringsforvaltningsgebyret for den relevante fond, som anført i afsnittet “Investeringsforvaltningshonorarer”.
Udlånsagenterne for værdipapirerne, som ikke er nærtstående parter til selskabet eller forvaltningsselskabet, modtager
et honorar for deres tjenester på op til 10 % af de bruttoindtægter, der genereres som følge af de udlånte værdipapirer, og
de resterende indtægter modtages og beholdes af den relevante udlånsfond. Eventuelle merindtægter fra transaktioner
vedrørende værdipapirudlån tilfalder den relevante fond.
En udlånsagent for værdipapirer fungerer som hovedformidler eller som agent for de relevante udlånende fonde, gennem
hvilke værdipapirerne, der opbevares på de relevante værdipapirkonti, der er oprettet og vedligeholdt af depositaren på
vegne af de relevante fonde, skal udlånes til udvalgte låntagere mod modtagelse af sikkerhed, i overensstemmelse med
gældende lovgivning og som nærmere beskrevet i de forskellige relevante værdipapirudlånsaftaler indgået af mindst
to eller flere af følgende enheder, værdipapirudlånsagenterne, lånerne, forvaltningsselskabet, selskabet og i givet fald
depositaren.
(iii)

Interessekonflikter

Der er ikke bemærket nogen interessekonflikter. Investeringsforvalteren for den relevante fond har ikke til hensigt at
udlåne fondens værdipapirer til tilknyttede selskaber.
(iv)

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhed, der stilles for den relevante fond, kan anvendes til at reducere eksponeringen for modpartsrisiko, hvis
sikkerhedsstillelsen overholder de kriterier, der fremgår af gældende love og forordninger og cirkulærer, der er udstedt
af CSSF til enhver tid. Dette gælder navnlig, hvad angår likviditet, værdiansættelse, udsteders kreditkvalitet, korrelation,
risici i forbindelse med forvaltningen af sikkerhedsstillelsen og dens håndhævelse. Sikkerhedsstillelsen skal især opfylde
følgende betingelser:
(a) Al sikkerhedsstillelse, der ikke er kontanter, skal være af høj kvalitet, yderst likvid og handles på et reguleret
marked eller i et multilateralt handelssystem med gennemsigtig kursfastsættelse, således at der kan foretages
hurtige salg til en kurs, der ligger tæt op ad værdiansættelsen forud for salget.
(b) Den skal værdiansættes mindst dagligt, og aktiver, der udviser høj kursvolatilitet, må ikke accepteres som
sikkerhedsstillelse, medmindre der er etableret behørige konservative “haircuts”.
(c) Den skal være udstedt af en virksomhed, der er uafhængig af modparten, og hvor der ikke forventes høj
korrelation med modpartens resultater.
(d) Den skal være tilstrækkeligt diversificeret, hvad angår lande, markeder og udstedere med en maksimal
eksponering på 20 % af fondens indre værdi samlet set til enhver enkelt udsteder under hensyntagen til den
modtagne sikkerhedsstillelse. Som undtagelse kan en fond dækkes helt ind med forskellige omsættelige
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værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der udstedes eller garanteres af en EU-medlemsstat, en eller
flere lokale myndigheder i en EU-medlemsstat, et tredje land eller offentlige internationale organer, som en
eller flere EU-medlemsstater er medlem af. I et sådant tilfælde skal den relevante fond modtage værdipapirer
fra mindst seks forskellige udstedelser, men værdipapirer fra en enkelt udstedelse bør ikke udgøre mere end
30 % af fondens indre værdi.
(e) Den skal til enhver tid og til fulde kunne håndhæves af den relevante fond uden henvisning til eller godkendelse
fra modparten.
(f) Hvis der er tale om overdragelse af ejendomsret, skal den modtagne sikkerhedsstillelse opbevares af
depositaren i overensstemmelse med depositarens forvaringsforpligtelser i henhold til depotaftalen.
Hvad angår andre aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, kan sikkerhedsstillelsen opbevares af en
tredjepartsdepositar, der er underlagt tilsyn, og som ingen tilknytning har til den part, der stiller sikkerheden.
(g) Modtaget sikkerhedsstillelse skal have en kreditkvalitet af “investment grade”.
Sikkerhedsstillelse værdiansættes på hver værdiansættelsesdag ud fra de senest tilgængelige kursværdier
og under hensyntagen til relevante rabatter, som er fastsat for hver aktivklasse på grundlag af gældende haircutpolitik. Sikkerhedsstillelsen skal noteres på markedet dagligt, og afhængig af den aktuelle markedseksponering og
sikkerhedssaldo kan sikkerhedsstillelsen være genstand for marginbevægelser, når og hvis visse forudbestemte
grænser overskrides.
For at undgå enhver tvivl gælder bestemmelserne i dette afsnit også pengemarkedsforeninger, forudsat at de
ikke er uforenelige med bestemmelserne i forordningen om pengemarkedsforeninger.
b) Buy/sell-back-, sell/buy-back-transaktioner og marginlån
Fra datoen for dette prospekt har ingen fonde tilladelse til buy/sell-back-, sell/buy-back-transaktioner og marginlån. Hvis
en fond anvender sådanne transaktioner i fremtiden, vil prospektet blive ændret i overensstemmelse med forordningen
om værdipapirfinansieringstransaktioner.
5. SÆRLIGE INVESTERINGSBEGRÆNSNINGER OG PORTEFØLJEREGLER FOR PENGEMARKEDSFORENINGER
Specifikke investeringsrestriktioner
Som undtagelse til punkt 1 til 3 ovenfor har bestyrelsen vedtaget følgende begrænsninger i forhold til investeringer foretaget
af fonde, der kvalificerer sig som kortfristede variable pengemarkedsforeninger. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre
begrænsningerne og politikkerne, hvis den mener, at dette er i selskabets bedste interesse. Prospektet vil i givet fald blive
opdateret.
I) Hver fond kan udelukkende investere i følgende kvalificerede aktiver:
A)

Pengemarkedsinstrumenter, som opfylder alle følgende krav:
a) Det er omfattet af følgende kategorier:
i)

Pengemarkedsinstrumenter, der optages eller handles på et reguleret marked, der optages til officiel
notering på en børs, og/eller

ii)

Andre pengemarkedsinstrumenter end dem, der handles på et reguleret marked, hvis udstedelsen eller
udstederen af disse instrumenter også reguleres med henblik på at beskytte investorer og opsparede
midler, og forudsat at disse instrumenter er:
1. udstedt eller garanteret af en central, regional eller lokal myndighed eller en centralbank i en
EU-medlemsstat, Den Europæiske Centralbank, EU eller Den Europæiske Investeringsbank, en stat,
der ikke er medlem af EU, eller hvad angår en føderal stat, af en af føderationens medlemmer eller af
et offentligt internationalt organ, som én eller flere EU-medlemsstater tilhører, eller
2. udstedt af en virksomhed, hvis værdipapirer handles på de regulerede markeder, der henvises til i a)
i) ovenfor, eller
3. udstedt eller garanteret af en virksomhed, der er underlagt tilsynsmæssig kontrol i overensstemmelse
med de kriterier, der er defineret i EU-lovgivningen, eller en virksomhed, der er underlagt og overholder
de tilsynsmæssige regler, som CSSF betragter som mindst lige så strenge, som de regler, der er
fastlagt i EU-lovgivningen, eller
4. udstedt af andre organer, der tilhører de kategorier, som er godkendt af CSSF, forudsat at investeringer
i disse instrumenter er underlagt beskyttelse af investor tilsvarende til det, der er fastlagt i 1 og 3
ovenfor, og forudsat at udstederen er en virksomhed, hvis kapital og reserver beløber sig til mindst
EUR 10.000.000, og som præsenterer og offentliggør sine årsrapporter i overensstemmelse med
direktiv 2013/34/EU, og at den pågældende virksomhed er en virksomhed, som inden for en gruppe
af selskaber, der omfatter ét eller flere børsnoterede selskaber, er forpligtet vedrørende finansieringen
af gruppen, eller at den pågældende virksomhed er forpligtet vedrørende finansieringen af
securitiseringsinstrumenter, der er omfattet af en banks likviditet.
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b) udviser en af følgende alternative egenskaber
1. det har en juridisk løbetid ved udstedelse på 397 dage eller mindre
2. det har en restløbetid på 397 dage eller mindre
c) udstederen af pengemarkedsinstrumentet og kvaliteten af pengemarkedsinstrumentet er gunstigt vurderet
i henhold til den interne procedure for kreditkvalitetsvurdering, som forvaltningsselskabet har fastsat.
Dette krav gælder ikke pengemarkedsinstrumenter, som udstedes eller garanteres af EU, en central myndighed
eller centralbank i en EU-medlemsstat, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank, Den
Europæiske Stabilitetsmekanisme eller Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet.
d) hvis fondene investerer i en securitisering eller ABCP, er det underlagt kravene fastlagt i B nedenfor.
B) 1) Kvalificeret securitisering og ABCP’er, forudsat at securitiseringen eller ABCP er tilstrækkeligt likvidt, har modtaget
en gunstig vurdering i henhold til den interne kreditkvalitetsvurderingsprocedure, som forvaltningsselskabet har
fastsat, og er en af følgende:
a) en securitisering, som er nævnt i artikel 13 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/6121
b) en ABCP, som er udstedt af en ABCP-ordning, som:
1.

fuldt understøttes af et reguleret kreditinstitut, der dækker alle likviditets-, kredit- og væsentlige
udvandingsrisici, såvel som løbende transaktionsomkostninger og løbende omkostninger for hele
ordningen relateret til ABCP, hvis det er nødvendigt for at garantere, at investor modtager fuld betaling af
ethvert beløb i henhold til ABCP’en

2.

ikke er en re-securitisering, og securitiseringens underliggende eksponeringer på niveauet for hver ABCPtransaktion ikke omfatter nogen securitiseringsposition

3.

ikke omfatter en syntetisk securitisering som defineret i punkt (11) i artikel 242 i forordning (EU)
nr. 575/201322

c) en simpel, transparent og standardiseret (STS) securitisering, som fastsat i overensstemmelse med kriterierne
og betingelserne fastlagt i artikel 20, 21 og 22 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402,
eller en STS ABCP, som fastlagt i overensstemmelse med kriterierne og betingelserne fastsat i artikel 24, 25
og 26 i ovennævnte forordning.
2) Fonden kan investere i securitiseringer eller ABCP’er, forudsat at enhver af følgende betingelser opfyldes, som
relevant:
a) Juridisk løbetid ved udstedelse eller restløbetid og ABCP’er af securitiseringerne, som er beskrevet i 1) a), b)
og c) ovenfor er to år eller mindre, og den resterende tid til den næste dato for rentenulstilling er 397 dage eller
mindre.
b) Juridisk løbetid ved udstedelse eller restløbetid for securitiseringerne eller ABCP’erne, som er beskrevet i 1) b)
og c) ovenfor, er 397 dage eller mindre.
c) Securitiseringerne, som er beskrevet i 1) a) og c) ovenfor er amortiseringsinstrumenter og har en vægtet
gennemsnitlig levetid på to år eller derunder.
C)		 Indlån i kreditinstitutioner, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:
a) Indlånet skal tilbagebetales på anfordring eller kan til enhver tid trækkes tilbage.
b) Indlånet udløber om højst 12 måneder.
c) Kreditinstituttet har hjemsted i en EU-medlemsstat, eller, hvis kreditinstituttet har hjemsted i et tredjeland, er
det underlagt tilsynsmæssige regler, der anses for at svare til reglerne i EU-lovgivningen i overensstemmelse
med proceduren fastlagt i artikel 107(4) i forordning (EU) nr. 575/2013.
D)		 Tilbagekøbsaftaler, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:
a) Den anvendes midlertidigt i højst syv arbejdsdage, kun med henblik på likviditetsstyring og ikke med henblik
på investering, bortset fra som beskrevet i punkt c) nedenfor.
b) Modparten, som modtager aktiver, der overføres af den relevante fond som sikkerhedsstillelse i henhold til
tilbagekøbsaftalen, må ikke sælge, investere, pantsætte eller på anden måde overføre disse aktiver uden
selskabets forudgående samtykke.
c) Kontanterne, som den relevante fond modtager som del af tilbagekøbsaftalen, kan være:
1.

anbragt i indlån i overensstemmelse med C) ovenfor

2.

investeret i likvide omsættelige værdipapirer eller andre pengemarkedsinstrumenter end dem, der
henvises til i I) A) ovenfor, forudsat at disse aktiver overholder en af følgende betingelser:

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 som tillæg til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 575/2013 vedrørende
krav til kreditinstitutter om likviditetsdækning.
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutioner og investeringsfirmaer og
tillægsforordning (EU) nr. 648/2012.
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(i) De er udstedt eller garanteret af Unionen, en central myndighed eller centralbank i en
EU-medlemsstat, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske
Stabilitetsmekanisme eller Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet, forudsat at en gunstig
vurdering er modtaget i henhold til den interne kreditvurderingsprocedure, som er etableret af
forvaltningsselskabet.
(ii) De udstedes eller garanteres af en central myndighed eller centralbank i et land uden for EU, forudsat at
en gunstig vurdering er modtaget i henhold til forvaltningsselskabets interne kreditvurderingsprocedure.
Kontanter, der modtages af relevante fond som del af tilbagekøbsaftalen, må ikke på anden vis investeres i
andre aktiver, overføres eller på anden vis genbruges.
d) Kontanter modtaget af den relevante fond som del af tilbagekøbsaftalen overstiger ikke 10 % af fondens
aktiver.
e) Selskabet har til hver en tid ret til at bringe aftalen til ophør efter forudgående varsel på højst to arbejdsdage.
E)		 Omvendte tilbagekøbsaftaler, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:
a) Fonden har til hver en tid ret til at bringe aftalen til ophør efter forudgående varsel på højst to arbejdsdage.
b) Aktiverne, som fonden modtager som en del af en omvendt tilbagekøbsaftale:
1.

Er pengemarkedsinstrumenter, som opfylder kravene anført i I) A) ovenfor.

2.

Omfatter ikke securitiseringer og ABCP’er.

3.

Har en markedsværdi som altid mindst svarer til de udbetalte likvide midler.

4.

Må ikke sælges, geninvesteres, pantsættes eller på anden måde overføres.

5.

Er tilstrækkeligt diversificeret med en maksimal eksponering for en given udsteder på 15 % af fondens
indre værdi, undtagen hvor disse aktiver udgøres af pengemarkedsinstrumenter, som opfylder kravene
i III) a) (viii) nedenfor.

6.

Er udstedt af en enhed, der er uafhængig af modparten, og hvor der ikke forventes høj korrelation med
modpartens resultater.

Som undtagelse til (1) ovenfor kan fonden som del af en omvendt tilbagekøbsaftale modtage likvide omsættelige
værdipapirer eller andre pengemarkedsinstrumenter end dem, der henvises til i I) A) ovenfor, forudsat at disse
aktiver overholder en af følgende betingelser:
(i)

De er udstedt eller garanteret af Den Europæiske Union, en central myndighed eller centralbank i en
EU-medlemsstat, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske
Stabilitetsmekanisme eller Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet, forudsat at en gunstig vurdering er
modtaget i henhold til den interne kreditkvalitetsvurderingsprocedure, som forvaltningsselskabet har etableret.

(ii) De udstedes eller garanteres af en central myndighed eller centralbank i et land uden for EU, forudsat at en
gunstig vurdering er modtaget i henhold til forvaltningsselskabets interne kreditkvalitetsvurderingsprocedure.
Aktiverne, som modtages som del af en omvendt tilbagekøbsaftale i overensstemmelse med ovenstående,
opfylder kravene til diversificering beskrevet under III) a) viii).
c) Selskabet skal sikre, at det til hver en tid kan tilbagekalde hele det kontante beløb enten på periodiseret
grundlag eller på grundlag af mark-to-market. Når det kontante beløb til enhver tid kan tilbagekaldes på
grundlag af mark-to-market, bruges den omvendte tilbagekøbsaftales mark-to-market-værdi til beregning af
den relevante fonds indre værdi pr. aktie.
F)		 Andele eller aktier i enhver anden kortfristet pengemarkedsforening (“tilsigtet pengemarkedsforening”), forudsat
at alle følgende betingelser er opfyldt:
a) Højst 10 % af aktiverne i den tilsigtede pengemarkedsforening kan i henhold til dens fondsregler eller
stiftelseserklæring investeres samlet i tilsigtede pengemarkedsforeningers andele eller aktier.
b) Den tilsigtede pengemarkedsforening ejer ikke andele eller aktier i den overtagende fond.
c) Den tilsigtede pengemarkedsforening er godkendt i henhold til forordningen om pengemarkedsforeninger.
G)		 Afledte finansielle instrumenter, forudsat at de handles på en børs eller et reguleret marked eller gennem
børsmægler, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:
(i)

Det underliggende aktiv for afledte finansielle instrumenter består af renter, valutakurser, valutaer eller
indekser som repræsenterer en af disse kategorier.

(ii) De afledte finansielle instrumenter kan kun anvendes med henblik på afdækning af rente- eller valutarisici
forbundet med andre af fondens investeringer.
(iii) Modparterne til OTC-derivattransaktioner er institutter, som er underlagt, og som tilhører de kategorier,
der er godkendt af CSSF.
(iv) OTC-derivaterne er underlagt en pålidelig og beviselig vurdering på daglig basis og kan til enhver tid på
selskabets initiativ sælges, realiseres eller lukkes ved en modgående transaktion til handelsværdien.
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II) Fonden kan eje supplerende likvide aktiver.
III)			

a) (i)	
Selskabet investerer højst 5 % af en fonds aktiver i pengemarkedsinstrumenter, securitiseringer og
ABCP’er udstedt af samme organ.
(ii) Selskabet må ikke investere mere end 10 % af en sådan fonds aktiver i indlån hos det samme
kreditinstitut, medmindre strukturen af den luxemburgske banksektor er sådan, at der er for få levedygtige
kreditinstitutter til at opfylde kravene om diversificering, og det ikke er økonomisk muligt for fonden, at
foretage indlån i en anden EU-medlemsstat. I sådant tilfælde kan op til 15 % af aktiverne indsættes hos
det samme kreditinstitut.
(iii) Som undtagelse til III) a) i) første afsnit ovenfor kan en fond investere op til 10 % af aktiverne i
pengemarkedsinstrumenter, securitiseringer og ABCP’er, som er udstedt af det samme organ, forudsat
at den samlede værdi af sådanne pengemarkedsinstrumenter, securitiseringer og ABCP’er, der ejes af
den relevante fond, i hvert udstedende organ, som den investerer mere end 5 % af sine aktiver i, ikke
overstiger 40 % af værdien af aktiverne.
Alle af en fonds eksponeringer for securitiseringer og ABCP’er må ikke overstige 20 % af dens aktiver.
Derved kan op til 15 % af den pågældende fonds aktiver være investeret i securitiseringer og ABCP’er,
som ikke overholder kriterierne for identificering af STS-securitiseringer og ABCP’er.
(iv) En fonds samlede risikoeksponering for den samme modpart, som stammer fra OTC-derivattransaktioner,
der opfylder betingelserne fastlagt i I) G) ovenfor, overstiger ikke 5 % af den pågældende fonds aktiver.
(v) De samlede likvide midler, der udleveres til den samme modpart til selskabet, som handler på vegne af
fonden i omvendte tilbagekøbsaftaler, overstiger ikke 15 % af fondens aktiver.
(vi) Uanset de individuelle begrænsninger i afsnit III) a) i), ii) og iii) kombinerer selskabet ikke for hver fond
nogen af følgende:
i) Investeringer i pengemarkedsinstrumenter, securitiseringer og ABCP’er, der er udstedt af, og/eller
ii) indlån hos, og/eller OTC-derivater, som giver modparten risikoeksponering for et enkelt organ, der
overstiger 15 % af den pågældende fonds aktiver.
(vii) Begrænsningen på 15 % fastlagt i III) a) vi) ovenfor vil øges til maksimalt 20 % i pengemarkedsinstrumenter,
indlån og OTC-derivater fra det pågældende enkelte organ i det omfang strukturen af det luxemburgske
finansielle marked er således, at der er for få levedygtige finansielle institutioner til at opfylde kravene om
diversificering, og det ikke er økonomisk muligt for selskabet at anvende finansielle institutioner i andre
EU-medlemsstater.
(viii) Uanset bestemmelserne i III) a) i) er selskabet bemyndiget til at investere op til 100 % af en fonds aktiver, i overensstemmelse med princippet om risikospredning, i pengemarkedsinstrumenter, som er
udstedt eller garanteret separat eller i fællesskab af EU, EU-medlemsstaternes nationale, regionale
og lokale myndigheder eller deres centralbanker, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske
Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsfond, Den Europæiske Stabilitetsmekanisme,
Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet, en central myndighed eller centralbank i et tredjeland, Den Internationale Valutafond, Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling,
Europarådets Udviklingsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den
Internationale Betalingsbank eller andre relevante internationale finansielle institutioner eller
organisationer, som én eller flere EU-medlemsstater tilhører, forudsat at sådan fond skal eje
pengemarkedsinstrumenter fra mindst seks forskellige udstedelser fra udstederen og pengemarkedsinstrumenter fra den samme udstedelse, der højst udgør 30 % af en sådan fonds aktiver.
(ix) Begrænsningen i første afsnit af III) a) i) kan være maksimalt 10 % for visse obligationer, når de udstedes
af et enkelt kreditinstitut med hjemsted i en EU-medlemsstat, og som i henhold til loven er underlagt særligt
offentligt tilsyn med henblik på at beskytte obligationsejerne. Særligt skal beløb fra udstedelsen af disse
obligationer i overensstemmelse med lovgivningen investeres i aktiver, som i obligationernes samlede
gyldighedsperiode kan dække fordringer, der er knyttet til obligationerne, og som i tilfælde af udsteders
konkurs ville blive anvendt efter prioritet til tilbagebetaling af hovedstol og betaling af de påløbne renter.
Hvis en fond investerer mere end 5 % af aktiverne i obligationer, som nævnes i afsnittet ovenfor, og de
er udstedt af en enkelt udsteder, må den samlede værdi af sådanne investeringer ikke overstige 40 % af
værdien af fondens aktiver.
(x) Uanset de individuelle begrænsninger i III) a) i) må fonden ikke investere mere end 20 % af sine aktiver
i obligationer udstedt af et enkelt kreditinstitut, hvor kravene anført i punkt (f) i artikel 10(1) eller punkt (c)
i artikel 11(1) i delegeret forordning (EU) 2015/61 er opfyldt, herunder mulige investeringer i aktiver, der
henvises til i III) a) ix) ovenfor.
Hvis en fond investerer mere end 5 % af aktiverne i de obligationer, der henvises til i ovenstående afsnit, som
er udstedt af en enkelt udsteder, må den samlede værdi af disse investeringer ikke overstige 60 % af værdien
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af aktiverne i den pågældende fond, herunder mulig investering i aktiver, der henvises til i III) a) ix) ovenfor,
under hensyntagen til grænserne angivet deri.
Selskaber, der er del af den samme gruppe med henblik på udarbejdelse af koncernregnskaber, som dette er
defineret i overensstemmelse med direktiv 2013/34/EU eller i overensstemmelse med anerkendte internationale
regnskabsregler, anses for at være et enkelt organ, hvad angår beregning af begrænsningerne i afsnit III) a).
IV)			

a)	Selskabet må ikke på vegne af en fond anskaffe mere end 10 % af pengemarkedsinstrumenter, securitiseringer
og ABCP’er udstedt af et enkelt organ.
b) Afsnit a) ovenfor gælder ikke, hvad angår pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af EU, nationale,
regionale og lokale myndigheder i EU-medlemsstater eller deres centralbanker, Den Europæiske Centralbank,
Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsfond, Den Europæiske Stabilitetsmekanisme,
Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet, en central myndighed eller centralbank i et tredjeland,
Den Internationale Valutafond, Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Europarådets
Udviklingsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den Internationale betalingsbank eller
andre relevante internationale finansielle institutioner eller organisationer, som én eller flere medlemsstater
tilhører.

V)			

a)	En fond kan købe andele eller aktier i tilsigtede pengemarkedsforeninger som defineret i paragraf I)
F), forudsat at, i princippet, højst 10 % i alt af en fonds aktiver investeres i andele eller aktier i tilsigtede
pengemarkedsforeninger.
En specifik fond kan investere mere end 10 % af aktiverne i andele i andre tilsigtede pengemarkedsforeninger.
Hvis dette er tilfældet, vil det være udtrykkeligt nævnt i fondens investeringspolitik.
b) En fond kan købe andele eller aktier i en anden tilsigtet pengemarkedsforening, forudsat at det højst udgør 5 %
af en fonds aktiver.
c) Enhver fond, som kan afvige fra første afsnit i punkt V) a) ovenfor, må ikke investere samlet mere end 17,5 %
af aktiverne i andele eller aktier i andre tilsigtede pengemarkedsforeninger.
d) Som undtagelse til b) og c) ovenfor kan en fond enten være en feeder-pengemarkedsforening, som
investerer mindst 85 % af aktiverne i et andet enkelt tilsigtet pengemarkedsforenings investeringsinstitut i
overensstemmelse med artikel 58 i direktivet eller investerer op til 20 % af aktiverne i andre tilsigtede
pengemarkedsforeninger med maksimalt 30 % af de samlede aktiver i tilsigtede pengemarkedsforeninger, der
ikke er et investeringsinstitut i overensstemmelse med artikel 55 i direktivet, forudsat at følgende betingelser
er opfyldt:
a.

Den pågældende fond markedsføres udelukkende gennem en medarbejderopsparingsordning underlagt
national ret, og som kun har fysiske personer som investorer.

b.

Ovennævnte medarbejderopsparingsordning tillader kun investorer at indløse deres investering i henhold
til restriktive indløsningsbetingelser, der er fastlagt i national ret, hvorved indløsninger muligvis kun kan
finde sted under visse omstændigheder, der ikke er knyttet til markedsudvikling.

e) Hvis den tilsigtede pengemarkedsforening forvaltes, det være sig direkte eller i henhold til en delegering, af
forvaltningsselskabet eller et andet selskab, som forvaltningsselskabet er tilknyttet via fælles ledelse eller
kontrol eller af en væsentlig direkte eller indirekte beholdning, må forvaltningsselskabet eller det andet selskab
ikke opkræve tegnings- eller indløsningsgebyrer.
Hvad angår en fonds investeringer af mere end 10 % af aktiverne i den udvalgte pengemarkedsforening,
som er tilknyttet selskabet som beskrevet i ovenstående afsnit, kan et forvaltningsgebyr (eksklusive
eventuelt resultatbetinget gebyr), der maksimum beløber sig til 2 % opkræves på den pågældende fonds
andel af aktiverne. Selskabet anfører i årsrapporten de samlede forvaltningsgebyrer, der opkræves både fra
den relevante fond og tilsigtede pengemarkedsforeninger, som en sådan fond har investeret i i løbet af den
relevante periode.
f) De underliggende investeringer, som ejes af den tilsigtede pengemarkedsforening, som en fond investerer i,
skal ikke tages i betragtning, hvad angår de investeringsrestriktioner, der er anført i III) a) ovenfor.
g) Uanset det foregående kan en fond tegne, købe og/eller eje værdipapirer, der skal udstedes eller er udstedt af
én eller flere fonde, der kvalificerer sig som pengemarkedsforeninger, uden at selskabet underlægges kravene
i loven af 10. august 1915 om erhvervsvirksomheder (med senere ændringer) hvad angår et selskabs tegning,
køb og/eller ejerskab af egne aktier, dog forudsat:
1.

at den tilsigtede pengemarkedsforening ikke til gengæld investerer i den relevante fond, der er investeret
i denne tilsigtede pengemarkedsforening

2.

at højst 10 % af aktiverne i den tilsigtede pengemarkedsforening, som det overvejes at købe aktier i, kan
investeres i andele i andre pengemarkedsforeninger

3.

at eventuelle stemmerettigheder, der er knyttet til aktierne i den tilsigtede pengemarkedsforening,
suspenderes, så længe den pågældende fond ejer dem, uden præjudice for den hensigtsmæssige
optagelse i regnskaberne og de periodiske rapporter
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4.

at værdien, så længe fonden ejer værdipapirerne, ikke tages i betragtning ved beregningen af fondens
nettoaktiver med henblik på at bekræfte mindstegrænsen for nettoaktiver, som det kræves ifølge
Luxembourgs lov.

VI) Desuden vil selskabet ikke:
a) investere i andre aktiver end dem, der henvises til under I) ovenfor
b) foretage short-selling af pengemarkedsinstrumenter, securitiseringer, ABCP’er og andele eller aktier i andre
pengemarkedsforeninger
c) tage direkte eller indirekte eksponering for aktier eller råvarer, herunder via derivater, certifikater, der
repræsenterer dem, indekser, som er baseret på dem, eller andre måder eller instrument, som giver en
eksponering for dem
d) indgå værdipapirudlånsaftaler eller aftaler om lån af værdipapirer eller nogen anden aftale, der vil behæfte
aktiverne i fonden
e) låne og udlåne kontanter.
Hver fond skal sikre en tilstrækkelig spredning af investeringsrisiciene ved hjælp af tilstrækkelig diversificering.
VII) Desuden vil selskabet overholde sådanne yderligere restriktioner, som kræves af tilsynsmyndighederne i de lande,
hvor aktierne markedsføres.
VIII) Selskabet skal ikke overholde de procentmæssige investeringsbegrænsninger, når det udøver tegningsrettigheder
tilknyttet værdipapirer, der udgør en del af aktiverne.
Hvis de procentmæssige begrænsninger, der er angivet i ovenstående begrænsninger, overskrides af årsager, der ligger uden
for selskabets kontrol eller som følge af udøvelsen af tegningsrettigheder, vil selskabet som mål for sine salgstransaktioner
søge at afhjælpe dette ved at tage behørigt hensyn til aktionærernes interesser.

Porteføljeregler
Kortfristede variable pengemarkedsforeninger opfylder også løbende alle følgende krav:
a. Porteføljen vil altid have en vægtet gennemsnitlig løbetid på højst 60 dage.
b. Porteføljen vil altid have en vægtet gennemsnitlig levetid på højst 120 dage, med forbehold af pengemarkedsforeningens
bestemmelser.
c. Mindst 7,5 % af aktiverne skal omfatte aktiver med dagligt udløb, omvendte tilbagekøbsaftaler (hvis relevant), der kan opsiges
med en arbejdsdags forudgående varsel eller kontantbeholdninger, der kan hæves med en arbejdsdags forudgående varsel.
d. Mindst 15 % af aktiverne skal omfatte aktiver med ugentligt udløb, omvendte tilbagekøbsaftaler (hvis relevant), der kan
opsiges med fem arbejdsdages forudgående varsel, eller kontantbeholdninger, der kan hæves med fem arbejdsdages
forudgående varsel. Hvad angår beregningen beskrevet i foregående sætning, kan højst 7,5 % af pengemarkedsinstrumenter
eller andele eller aktier i andre pengemarkedsforeninger medtages i aktiver, der udløber ugentligt, forudsat at de kan
indløses og betales inden for fem arbejdsdage.
Hvis ovennævnte grænser overstiges af årsager, der ligger uden for selskabets kontrol, eller som følge af udøvelse af tegningseller indløsningsrettigheder, vil selskabet prioritere at udbedre situationen ved at tage behørigt hensyn til aktionærernes
interesser.
6. YDERLIGERE LOKALE RESTRIKTIONER
a) Når en fond i selskabet er godkendt af Financial Sector Conduct Authority i Sydafrika som udenlandske kollektive
investeringsordninger i hedgefonde i henhold til paragraf 65, gælder følgende:
(i)

Fonden kan låne op til 10 % af dens indre værdi, men kun midlertidigt, med henblik på at imødekomme
salgsanmodninger, og altid underlagt lånerestriktionerne i § 2. e) ovenfor.

(ii)

For fonde, der investerer i egenkapitalinstrumenter eller aktierelaterede værdipapirer, må kun 90 % af sådanne
egenkapitalinstrumenter eller aktierelaterede værdipapirer fra en sådan fond investeres i børser, der har opnået
fuldt medlemskab af World Federation of Exchanges eller børser, for hvilke forvalteren har anvendt (og som har
opfyldt kravene), bl.a. retningslinjerne for due diligence fastsat af aktiebogføreren.

(iii)

For fonde, der investerer i gældsbeviser eller andre egnede instrumenter, skal 90 % af disse fondes instrumenter
have kreditvurderingen “investment grade”, som dette er fastsat af Standard & Poor’s, Moody’s eller Fitch Ratings
Limited. Dog foretages der ikke investeringer i non-investment grade-gældsbeviser, hvad angår følgende fonde:
− Franklin Biotechnology Discovery Fund
− Franklin U.S. Government Fund
− Franklin U.S. Opportunities Fund
− Franklin Technology Fund
− Templeton Emerging Markets Fund
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− Templeton Euroland Fund
− Templeton Global Fund og
− Templeton Global Smaller Companies Fund.
(iv)

Fonden kan eje andele i andre investeringsinstitutter eller institutter for kollektiv investering, forudsat at disse
investeringsinstitutter eller institutter for kollektiv investering har en risikoprofil, der ikke er betydeligt mere
risikobehæftet end risikoprofilen for andre underliggende værdipapirer, som fonden måtte eje.

(v)

Derivater anvendes inden for de begrænsninger, der er angivet ovenfor. Gearing, fremmedfinansiering og/eller
sikkerhedsstillelse er ikke tilladt. Derivater anvendes ikke til at geare fondens portefølje og er til enhver tid dækket.
Udækkede positioner er ikke tilladt. Udækkede positioner er ikke tilladt.

(vi)

Fonden må ikke investere i en fund-of-funds eller en feeder-fond.

(vii)

Hvis begrænsningen på 10 %, der er anført i § 1. f) (i), ikke gælder for en specifik fond, må højst 20 % af den
pågældende fonds nettoaktiver investeres i andele i et enkelt investeringsinstitut eller andre institutter for kollektiv
investering, som der henvises til i § 1. a) (v).

(viii) Låntagning med interimsbeviser er ikke tilladt.
(ix)

Fonden kan indgå i værdipapirudlånsordninger, forudsat at sådanne ordninger ikke overstiger 50 % af porteføljens
samlede markedsværdi.

Såfremt og så længe som en fond er autoriseret af Financial Sector Conduct Authority i Sydafrika som udenlandske
kollektive investeringsordninger i hedgefonde i henhold til paragraf 65, bør de ovenfor anførte begrænsninger ikke gælde.
b) Når selskabet er godkendt af Securities and Futures Bureau i Taiwan, og hvad angår enhver fond, der er registreret hos
denne instans, må:
(i)

de samlede forpligtelser, der opstår fra derivaterne må ikke (undtagen med godkendelse fra Securities and Futures
Bureau) på noget tidspunkt overstige 40 % af den relevante fonds nettoaktiver og 100 % til afdækningsformål.

(ii)

den samlede værdi i en fond, som er investeret i værdipapirer, som handles på markedet for værdipapirer i
Fastlandskina, vil ikke overstige tyve procent (20 %) af fondens på det givne tidspunkts mest aktuelle indre værdi,
medmindre andet er besluttet af den relevante tilsynsførende.

(iii)

det samlede beløb i en fond, som er investeret i værdipapirer i Taiwan, må ikke overstige halvtreds procent (50 %)
af fondens indre værdi eller en sådan anden procent, som den Taiwan-tilsynsførende måtte fastlægge.

c) Når en fond i selskabet er godkendt af Capital Market Board i Tyrkiet, gælder følgende:
(i)

Mindst 80 % af fondens portefølje skal investeres i andre aktiver end kapitalmarkedsinstrumenter, der er udstedt
af udstedere, der er bosiddende i Tyrkiet, og i offentlige tyrkiske gældsbeviser.

(ii)

Fonden bør ikke eje over 9 % af stemmerettighederne eller kapitalen i et selskab.

d) Hvis og så længe selskabet er godkendt af Hongkongs Securities and Futures Commission (SFC), og hvad angår
enhver fond, der er registreret hos denne instans, er de underlagt de retningslinjer, der udstikkes af SFC for så vidt
angår, blandt andet:
–

investeringer på mere end 10 % af en fonds nettoaktiver i China A- og B-aktier.

–

investeringer på mere end 10 % af en fonds nettoaktiver i værdipapirer, som er udstedt og/eller garanteret af en
hvilken som helst enkelt statslig udsteder (herunder dennes regering og en offentlig eller lokal myndighed for det
pågældende land) med en kreditvurdering under investment grade.

–

netto derivateksponering og

–

al udlåns-, tilbagekøbs-, omvendte tilbagekøbsordninger for værdipapirer eller anden lignende OTC-transaktioner.

e) Hvis og så længe Franklin NextStep Balanced Growth Fund, Franklin NextStep Dynamic Growth Fund og Franklin
NextStep Stable Growth Fund er autoriserede af SFC, skal de være underlagt SFC’s retningslinjer, for så vidt angår,
blandt andet:
–

investering af mere end 10 % af nettoaktiverne i alt i underliggende fonde, der ikke har hjemsted i Irland,
Luxembourg eller Storbritannien, og som ikke er autoriserede af SFC,

–

investering af mere end 10 % af nettoaktiverne i andre institutter for kollektiv investering, der ikke er
investeringsinstitutter.

–

netto derivateksponering.

f) Hvis og så længe følgende fonde accepterer investeringer fra The Central Provident Fund (CPF), vil de være omfattet
af CPF’s investeringsretningslinjer udstedt af Central Provident Fund Board of Singapore med eventuelle senere
ændringer:
1)

Franklin Biotechnology Discovery Fund

2)

Franklin India Fund

3)

Franklin U.S. Opportunities Fund

4)

Templeton Asian Growth Fund
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5)

Templeton China Fund

6)

Templeton Emerging Markets Fund

7)

Templeton Global Balanced Fund

g) Hvis og så længe følgende fonde accepterer investeringer fra forsikringsselskaber, som er underlagt bestemmelserne
i tysk lovgivning vedrørende tilsyn med forsikringsforetagender (Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG), vil fondene
ikke investere i gældsbeviser med en vurdering på B minus og derunder fra Standard & Poor’s Corporation og/eller fra
Fitch Ratings Limited, eller en vurdering på B3 og derunder fra Moody’s Investors Service, Inc. (hvis fondens aktiver på
noget tidspunkt ikke lever op til disse vurderingskrav på grund af en nedvurdering, vil de blive solgt i overensstemmelse
med investorernes bedste interesse inden for 6 måneder. Repræsenterer de nedgraderede værdipapirer mindre end
3 % af de samlede aktiver, kan de dog tolereres af investeringsforvalteren, hvis investorernes interesser ikke svækkes
(hvis de ikke er vurderet, skal investeringsforvalteren tilkendegive, at værdipapirer er af sammenlignelig kvalitet), (ii)
værdipapirer med sikkerhed i aktiver vurderet til under investment grade:
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) For at sikre kvalificering til den delvise skatteundtagelse for aktiefonde for investorer bosiddende i Tyskland investerer
følgende fonde mindst 50 % af deres nettoaktiver i egenkapitalinstrumenter som defineret i afsnit 2 para. 8 i den tyske
investeringsskattelov, som den følger af implementeringen af den tyske lov om investeringsskattereform:
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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
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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

Hvis fondene investerer i andre investeringsfonde, kan disse investeringsfonde betragtes som egenkapitalinstrumenter i
henhold til den tyske investeringsskattelov i den udstrækning egenkapitalandelen offentliggøres af disse fonde på hver værdiansættelsesdag eller, alternativt, i den udstrækning som minimumsandelen skal være i henhold til fondenes investeringspolitik.
i) For at sikre kvalificering til den delvise skatteundtagelse for balancerede fonde for investorer bosiddende i Tyskland
investerer følgende fonde mindst 25 % af deres nettoaktiver i egenkapitalinstrumenter som defineret i afsnit 2 para. 8
i den tyske investeringsskattelov, som den følger af implementeringen af den tyske lov om investeringsskattereform:
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

Hvis fondene investerer i andre investeringsfonde, kan disse investeringsfonde betragtes som egenkapitalinstrumenter i
henhold til den tyske investeringsskattelov i den udstrækning egenkapitalandelen offentliggøres af disse fonde på hver værdiansættelsesdag eller, alternativt, i den udstrækning som minimumsandelen skal være i henhold til fondenes investeringspolitik.
j) Hvis – og så længe – Templeton Global Balanced Fund accepterer, at malaysiske investeringsfonde, der er godkendt af
Malaysias Securities Commission som feeder-fonde, kan investere, investerer Templeton Global Balanced Fund typisk
65 % af nettoaktiverne i aktier og aktierelaterede værdipapirer og 35 % af nettoaktiverne i fastforrentede værdipapirer
og likvide aktiver. Dog kan disse allokeringsbegrænsninger svinge med op til 5 % af nettoaktiverne.
k) hvis og så længe Franklin Biotechnology Discovery Fund accepterer investeringer fra malaysiske retail-feeder fonde,
der er godkendt af Malaysian Securities Commission, vil Franklin Biotechnology Discovery Fund overholde og efterleve
kravene i retningslinjerne for Unit Trust Funds, som angivet nedenfor:
–

Alle investeringer i Franklin Biotechnology Discovery Fund er begrænset til markeder eller udstedelseslande,
hvor tilsynsmyndigheden er et ordinært eller associeret medlem af den Internationale Børstilsynsorganisation
(IOSCO).

–

Kreditvurderingen for modparten i OTC-derivater vil mindst være investeringsklasse. Hvis modpartens vurdering
falder under det krævede minimum, eller modparten ophører med at blive vurderet, skal investeringsforvalteren
inden for 6 måneder eller tidligere træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kravene overholdes.

–

Hvor Franklin Biotechnology Discovery Fund investerer i andele af investeringsinstitutter og/eller andre institutter
for kollektiv investering, der er knyttet til selskabet ved fælles ledelse eller kontrol, vil der ikke være noget
krydsejerskab mellem Franklin Biotechnology Discovery Fund og de andre investeringsinstitutter og/eller andre
institutter for kollektiv investering.

–

Franklin Biotechnology Discovery Fund vil kun indgå i værdipapirudlån (herunder salg og genkøb og reverse
repo-forretninger) med henblik på effektiv porteføljeforvaltning.

–

Franklin Biotechnology Discovery Funds investeringer i andre investeringsinstitutter og/eller andre institutter for
kollektiv investering vil generelt overholde ovenstående investeringsgrænser.

l) For at investorer, som er bosiddende i Frankrig, er kvalificeret til den delvise skattefritagelse, der er fastsat i artikel 150-0 D,
1 i den overordnede franske skattelov, sådan som det følger af implementeringen af den franske finanslov af 2014,
investerer følgende fonde mindst 75 % af deres nettoaktiver i egenkapitalinstrumenter:
1)

Franklin U.S. Opportunities Fund

2)

Templeton European Opportunities Fund

3)

Templeton European Small-Mid Cap Fund

m) Hvis og så længe selskabet er autoriseret af MAS (“Monetary Authority of Singapore”) i Singapore, og for så vidt angår
en fond, der er registreret hos denne, må investering i andre institutter for kollektiv investering end investeringsinstitutter
ikke overstige 10 % af en fonds samlede nettoaktiver.
n) Hvis og så længe Franklin Innovation Fund accepterer investeringer fra brasilianske feederfonde, beholder Franklin
Innovation Fund mindst 67 % af sine nettoaktiver investeret i egenkapital- og/eller egenkapitalrelaterede instrumenter.
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RISIKOFORVALTNING
Forvaltningsselskabet anvender en risikostyringsprocedure, hvorved det til enhver tid kan overvåge og måle risici ved
selskabets positioner og deres bidrag til den overordnede risikoprofil for hver enkelt fonds portefølje. Forvaltningsselskabet og
investeringsforvalterne anvender en procedure til nøjagtig og uafhængig vurdering af værdien af OTC-derivater.
På en investors anmodning giver forvaltningsselskabet supplerende oplysninger vedrørende de kvantitative begrænsninger,
der gælder for risikoforvaltningen for hver fond, vedrørende de metoder, der er valgt til dette formål, og vedrørende den nylige
udvikling i forbindelse med de risici og udbytte, der gælder for hovedkategorierne af instrumenterne.

INTERN PROCEDURE TIL VURDERING AF KREDITKVALITET
Forvaltningsselskabet har etableret, implementeret og konsekvent anvendt en tilpasset intern procedure til vurdering
af kreditkvalitet baseret på forsigtige, systematiske og vedvarende vurderingsmetoder til systematisk fastsættelse af
kreditkvaliteten af fonde, der kvalificeres som pengemarkedsforeninger i overensstemmelse med forordningen og relevante
delegerede retsakter, der supplerer forordningen.
Forvaltningsselskabet har udarbejdet en effektiv proces for at sikre, at relevante informationer om udstederen og instrumentets
karakteristika indhentes og holdes opdateret.
En udsteders eller garants kreditrisiko fastlægges på grundlag af en analyse af udstederens eller garantens evne til at tilbagebetale
sine gældsforpligtelser. Denne analyse udføres løbende af kreditforskningsanalytikere i pengemarkedsforskningsteamet, som
også kan støtte sig til kreditforskning fra det bredere forskningsteam for investment grade-obligationer. Dette team hører under
forvaltningsselskabet og rapporterer regelmæssigt og mindst en gang om året til forvaltningsselskabet. Porteføljeforvaltning
er ikke involveret i denne analyse for at sikre dens uafhængighed. Denne fastlæggelse omfatter følgende elementer, hvor
relevant:
a) Finansiel tilstand og analyse af de seneste regnskaber.
b) Evne til at reagere på fremtidige markedsomfattende og udsteder- eller garantspecifikke begivenheder inklusive evnen
til at tilbagebetale i en yderst ugunstig situation.
c) Hvor stærk udsteders eller garants branche er i økonomien og i forhold til økonomiske tendenser og konkurrencemæssig
position.
d) Vurdering af udsteders likviditetsprofil inklusive likviditetskilder, overvejelser om bankkredit og alternative likviditetskilder
samt en udsteders evne til at tilbagebetale kortfristet gæld.
e) Hvad angår statsrelaterede udstedere, styrken af finanspolitik (statslige indtægter over for forbrugsbehov), pengepolitik
(udbuddet af penge og renters niveau og tendens), betalingsbalance (styrken af et lands kapitalposter, løbende poster
og handelsbalance) og størrelsen af internationale reserver med resulterende indvirkning på udsigterne for valutaen.
For at kunne kvantificere en udsteders eller garants kreditrisiko samt en udsteders eller garants og et instruments relative
risiko anvendes følgende kvantitative kriterier i metoden til vurdering af kreditkvalitet:
a) Tendenser relateret til pengestrøm, indtægter, udgifter, rentabilitet, kortsigtet og langsigtet gældsservice, herunder
en sammenligning af forholdet mellem pengestrøm fra driftsaktivitet og kortsigtet gæld samt rentabilitetsforhold
sammenlignet med branchegennemsnit.
b) Forholdet mellem samlet gæld og kapitalværdi og forholdet mellem kortfristet gæld og kapitalværdi som sammenlignet
med sådanne forhold for lignende kredit.
c) Forholdet af aktuelle aktiver mod aktuelle passiver som sammenlignet med lignende kredit.
d) Hvad angår bank- og finansieringsselskabskredit, en sammenligning i forhold til andre internationale banker og
finansieringsselskaber med hensyn til: i) procentdelen af finansiering fra kortfristet gæld i forhold til langsigtet gæld, ii)
forholdet mellem byrde med høj risiko og aktier og reserver og iii) reserver til udlånstab som en procentdel af aktiver,
der ikke giver resultater.
e) Hvad angår kurtage og modpartskredit, en sammenligning i forhold til andre internationale mæglere med hensyn til: i)
forholdet mellem kortfristet gæld og samlet finansiering, ii) forholdet mellem kortfristet gæld og egenkapital, iii) forholdet
mellem samlede aktiver og egenkapital og iv) forholdet mellem likvide aktiver og kredit og kortfristet gæld.
f) Hvad angår statsrelateret kredit, en sammenligning af indikatorer vedrørende finanspolitik (statsbudgettets saldo som
en procentdel af bruttonationalproduktet (“BNP”)), pengepolitik (vækst i pengeudbud og renters niveau og tendens,
niveau og løbetidsprofil for udestående gæld (herunder hvor mange procent udestående gæld udgør af BNP)),
betalingsbalance (løbende poster og handelsbalance som procentdel af BNP) samt niveauet af internationale reserver.
Specifikke kriterier for kvalitativ vurdering af udsteder eller garant og af et instrument, som udarbejdet af forvaltningsselskabet,
omfatter:
a) Instrumentets eller værdipapirets aktivklasse eller -type herunder enhver drifts- eller modpartsrisiko, der ligger
i strukturen af et sådant instrument eller værdipapir.
b) Kreditvurdering af udstederen af eller garanten for instrumentet eller værdipapiret, herunder: i) makroøkonomiske
faktorer, der kan påvirke udstederens eller garantens aktuelle og fremtidige kreditkvalitet, ii) aktivbeskyttelse, iii)
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kvaliteten af udstederens eller garantens kontopraksis og -forvaltning, iv) virkningen af væsentlige ejerskabspositioner,
v) graden af udstederens eller garantens finansielle fleksibilitet til at drage fordel af muligheder samt en vurdering
af graden og karakteren af eventrisici, vi) sandsynligheden for en pludselig ændring i kreditkvalitet fra eksterne eller
interne kilder, herunder den relative risiko for misligholdelse, vii) ved statsstøttede værdipapirer, hvorvidt værdipapiret
har regeringsmyndighedens fulde tillid og kredit eller kun det udstedende agenturs eller organs kredit, og hvorvidt der
er socialpolitisk risiko, regulatorisk risiko, kildeskatrisiko eller risiko for nationalisering af aktiver eller valutakontroller og
viii) vedrørende lokale statspapirer, kilder til tilbagebetaling, udstederdemografi, udsteders selvstændighed vedrørende
opkrævning af skatter og indtægter op, udsteders afhængighed af eksterne indtægtskilder samt den understøttende
økonomis styrke og stabilitet.
c) Eksistensen og dybden af det sekundære marked for instrumentet eller værdipapiret samt den resterende periode indtil
hovedstolen kan inddrives ved krav (dvs. ved forfald).
d) Eksterne kreditvurderinger:
i.

Fonde, der er kvalificeret som pengemarkedsforeninger som defineret i forordningen, vil søge kun at eje
værdipapirer, som er vurderet A-1 eller højere af S&P, P-1 af Moody’s eller lignende vurdering fra anden
international anerkendt statistisk vurderingsorganisation.

ii.

Hvis der ikke er givet en kortsigtet vurdering, skal forvaltningsselskabet anse kreditkvaliteten for at svare til
sådanne vurderinger.

iii.

Der er ingen mekanisk overafhængighed af eksterne vurderinger.

Kreditkvalitetsvurderingsmetodens kvalitative og kvantitative input er af pålidelige og veldokumenterede. Det endelige
resultat af kreditkvalitetsvurderingsmetoden vil være en godkendt liste over kredit (“godkendt liste”), som kan anvendes
af pengemarkedsforeningerne. Når kredit efter behov fjernes fra den godkendte liste som følge af en ugunstig vurdering
af kreditten, reduceres eller afhændes positioner relateret til kreditten på så passende vis og så hurtigt, som det er
praktisk muligt, mens der tages højde for de gældende markedsforhold på det tidspunkt. Forvaltningsselskabet reviderer
kreditkvalitetsvurderingsmetoderne og den godkendte liste mindst én gang om året eller oftere, hvis det er nødvendigt.
I tilfælde af en væsentlig ændring som defineret i forordningen, som kan have indvirkning på den eksisterende vurdering
af et instrument, eller som kan have betydning for kreditkvalitetsmetoder, udføres en ny kreditkvalitetsvurdering, og/eller
kreditkvalitetsmetoderne opdateres.
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Appendiks C
Yderligere oplysninger
1.	Selskabet er et investeringsselskab med begrænset ansvar og er struktureret som et société anonyme i henhold til lovgivningen
i Luxembourg og er godkendt som et société d’investissement à capital variable. Selskabet blev indregistreret i Luxembourg
den 6. november 1990 for en ubestemt periode. Vedtægterne blev offentliggjort i Mémorial den 2. januar 1991. Ændringer
af vedtægterne blev offentliggjort i Mémorial den 25. oktober 1994, 4. november 1996, 22. maj 2000, 16. juni 2004 og
25. marts 2005. Selskabet er registreret hos Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg under nummer
B 35 177. Kopier af vedtægterne med senere ændringer ligger til gennemsyn hos Registre de Commerce et des Sociétés de
et à Luxembourg samt på forvaltningsselskabets hjemsted.
2. 	Selskabets minimumskapital er EUR 1.250.000 eller tilsvarende i USD.
3.	Selskabet kan ophæves efter beslutning derom på en ekstraordinær generalforsamling for selskabets aktionærer.
Hvis selskabets kapital falder til under to tredjedele af minimumskapitalen, skal bestyrelsen fremlægge spørgsmålet
om ophævelse af selskabet på en generalforsamling, hvor der ikke stilles krav om et beslutningsdygtigt antal, og hvor
beslutninger træffes ved almindeligt flertal for de investorer, der er til stede på generalforsamlingen. Hvis selskabets
kapital falder til under en fjerdedel af minimumskapitalen, skal bestyrelsen fremlægge spørgsmålet om ophævelse af
selskabet på en generalforsamling, hvor der ikke stilles krav om et beslutningsdygtigt antal. Ophævelse kan vedtages
af investorer, der ejer en fjerdedel af aktierne på generalforsamlingen. Hvis selskabet skal afvikles, sker dette i
overensstemmelse med bestemmelserne i Luxembourgs lovgivning, som angiver de foranstaltninger, der skal træffes, for
at give investorer mulighed for at tage del i udlodning(er) i forbindelse med selskabets afvikling, og som i den forbindelse
indeholder bestemmelser om indlån, der er deponeret hos Caisse de Consignation vedrørende beløb, som investorer
ikke øjeblikkeligt har påberåbt sig. Beløb, som der ikke er gjort krav på fra deponeringen i den foreskrevne periode, kan
hjemfaldes i overensstemmelse med bestemmelserne i Luxembourgs lovgivning. Ethvert beløb, der overføres til Caisse
de Consignation, er underlagt en “taxe de consignation”, og derfor refunderes det oprindelige beløb muligvis ikke.
4.	Bestyrelsen kan beslutte at afvikle en fond, hvis fondens nettoaktiver falder til under USD 50 millioner, eller hvis en
ændring af den økonomiske eller politiske situation, som vedrører den berørte fond, ville berettige en sådan afvikling,
eller hvis det kræves for at varetage fondens investorers interesser. Beslutningen om likvidationen offentliggøres eller
meddeles alt efter tilfældet af selskabet før likvidationen, og offentliggørelsen og/eller meddelelsen angiver årsagerne til
og procedurerne for likvidation. Medmindre bestyrelsen beslutter andet i henhold til investorernes interesse eller for at
sikre en lige behandling af investorerne, kan investorerne i den berørte fond fortsat anmode om salg eller ombytning af
deres aktier. Aktiver, der ikke kunne distribueres til de begunstigede parter efter ophør af afviklingsperioden for en fond,
deponeres hos Caisse de Consignation på vegne af de begunstigede parter. Ethvert beløb, der overføres til Caisse de
Consignation, er underlagt en “taxe de consignation”, og derfor refunderes det oprindelige beløb muligvis ikke.
Under alle andre omstændigheder, eller hvor bestyrelsen beslutter, at beslutningen skal fremlægges til investorernes
godkendelse, kan beslutningen om at afvikle en fond tages på en generalforsamling i den fond, der skal afvikles. På en
generalforsamling i fonden kræves der ikke et beslutningsdygtigt flertal, og afviklingsbeslutningen træffes ud fra et simpelt
flertal blandt de afgivne stemmer.
Enhver sammenlægning af en fond skal besluttes af bestyrelsen, medmindre bestyrelsen beslutter at fremlægge
beslutningen om en sammenlægning for en generalforsamling i den pågældende fond. Der kræves ikke et beslutningsdygtigt
flertal til denne generalforsamling, og beslutningen træffes med simpelt flertal af de afgivne stemmer.
I tilfælde af sammenlægning af en eller flere fonde, hvor selskabet som resultat ophører med at eksistere, skal
sammenlægningen vedtages på en generalforsamling, hvor denne beslutning ikke kræver et beslutningsdygtigt flertal, men
kan træffes ud fra et simpelt flertal blandt de afgivne stemmer. Desuden gælder bestemmelserne om sammenlægninger
af investeringsinstitutter, som det fremgår af loven af 17. december 2010 og alle implementerende forordninger (specielt
i forhold til underretningen af investorerne).
Desuden kan bestyrelsen under de omstændigheder, der fremgår ovenfor i første afsnit under punkt 4., beslutte at
omorganisere en fond ved at opdele denne i to eller flere adskilte fonde. I det omfang det kræves i henhold til loven i
Luxembourg, skal en sådan beslutning offentliggøres eller meddeles, alt efter tilfældet, og desuden skal offentliggørelse
eller meddelelse indeholde oplysninger vedrørende de fonde, der opstår som følge af omorganiseringen.
Foregående afsnit gælder også for en opdeling af aktier i en aktieklasse.
Under de omstændigheder, der er beskrevet ovenfor i første afsnit, og underlagt regulatorisk godkendelse (hvis dette kræves)
kan bestyrelsen desuden beslutte at konsolidere eller opdele aktieklasser i en fond. I det omfang det kræves i henhold til
loven i Luxembourg, skal en sådan beslutning offentliggøres eller meddeles, og offentliggørelsen eller meddelelsen skal
indeholde oplysninger om den foreslåede opdeling eller konsolidering. Bestyrelsen kan ydermere beslutte at fremlægge
spørgsmålet om konsolidering eller opdeling af en aktieklasse for et investormøde for aktieklassen. Der kræves ikke et
beslutningsdygtigt flertal til denne generalforsamling, og beslutningen træffes med simpelt flertal af de afgivne stemmer.
5.	Det er en del af forvaltningsselskabets politik, at man tilstræber at udøve de stemmerettigheder, der kan være forbundet
med selskabets forskellige investeringer i omsættelige værdipapirer. I dette omfang har forvaltningsselskabet uddelegeret
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stemmefuldmagter til stedfortrædere, som relaterer til de værdipapirporteføljer, der ejes af selskabet, til den relevante fonds
investeringsforvalter(e) og underinvesteringsforvalter(e), som kan være enheder i Franklin Templeton ej. Optegnelser over
afgivelse af stemmer ved fuldmagt kan rekvireres gratis efter anmodning på selskabets og forvaltningsselskabets hjemsted.
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Appendiks D
Beregning af aktiernes indre værdi
BEREGNING AF DEN INDRE VÆRDI
Den indre værdi pr. aktie for hver aktieklasse i hver fond udtrykkes i valutaen for den relevante fond eller den relevante klasse
som et beløb pr. aktie og fastlægges for en værdiansættelsesdag ved at dividere selskabets nettoaktiver, der svarer til hver
aktieklasse i hver fond, som er værdien af selskabets aktiver, der svarer til en sådan fond, minus forpligtelser, der tilskrives en
sådan fond, med antallet af aktuelt cirkulerende aktier og rundes op eller ned til to decimaler alt efter, hvad bestyrelsen måtte
bestemme.

VÆRDIANSÆTTELSE
Selskabets aktiver skønnes at omfatte:
(a) alle kontante midler eller indlån, herunder påløbne renter,
(b)	alle fakturaer og anfordringsbeviser samt tilgodehavender (herunder provenu af værdipapirer, der er solgt, men ikke
leveret),
(c)	alle obligationer, time notes, aktier, selskabsobligationer, tegningsrettigheder, warrants, optioner og andre afledte
instrumenter, andele eller aktier i institutter for kollektiv investering samt andre investeringer og værdipapirer, som
selskabet ejer eller har påtaget sig,
(d)	alle aktier, aktieudbytter, kontantudbytter og kontantudlodninger, som selskabet modtager, og i det omfang selskabet
kender til disse (forudsat at selskabet kan foretage justeringer i forbindelse med udsving i kursværdien på værdipapirer,
hvor sådanne udsving er forårsaget af handel uden udbytte og uden tegningsrettigheder eller lignende praksis),
(e)	alle påløbne renter af rentebærende værdipapirer, som selskabet ejer, undtagen i det omfang, at de er omfattet eller
afspejlet i hovedstolen for sådanne værdipapirer,
(f)	selskabets stiftelsesudgifter, for så vidt at de ikke er blevet afskrevet, og
(g) alle andre aktiver af enhver art og karakter, herunder forudbetalte omkostninger.
Samlede forpligtelser omfatter:
(a) alle lån, fakturaer og kortfristet gæld,
(b)	alle påløbne eller skyldige administrative omkostninger (herunder forvaltningsselskabets gebyrer, honorarer til
investeringsforvaltere og/eller -rådgivere, depositarer og selskabsagenter),
(c)	alle kendte aktuelle og fremtidige forpligtelser, herunder alle forfaldne kontraktmæssige forpligtelser vedrørende betaling
af likvide midler eller ejendom, herunder ubetalt udbytte, som selskabet har erklæret, når værdiansættelsesdagen falder
på registreringsdatoen for beslutning vedrørende den person, der er berettiget til udbyttet, eller på en dato derefter,
(d)	passende hensættelser til fremtidige skatter baseret på kapital og indtægt til værdiansættelsesdagen, hvilke hensættelser
selskabet til enhver tid måtte beslutte, og andre eventuelle hensættelser, der er autoriseret og godkendt af bestyrelsen,
og som blandt andet dækker udgifter i forbindelse med likvidation,
(e)	selskabets øvrige forpligtelser af enhver art og karakter undtagen forpligtelser, der er repræsenteret af aktier i selskabet.
Ved bestemmelse af størrelsen af disse forpligtelser medregner selskabet alle selskabets relevante skyldige udgifter,
som omfatter stiftelsesudgifter, skyldige honorarer og udgifter ved kontiene, skyldige honorarer til forvaltningsselskabet
for dettes tjenesteydelser og for de tjenester ydet af investeringsforvalterne og/eller investeringsrådgivere, depositaren
og lokale betalingsagenter samt faste repræsentanter på registreringssteder og eventuelle andre agenter, som selskabet
benytter, advokat- og revisorsalærer, forsikringspræmier, omkostninger til udskrivning, rapportering og publikation,
herunder omkostninger i forbindelse med reklamering og/eller forberedelse og udskrivning af prospekter, dokumenter med
central investorinformation, uddybende memoer eller registreringserklæringer, investeringsanalysegebyrer, skatter eller
tilsynsmæssige gebyrer, alle øvrige driftsomkostninger, herunder omkostninger vedrørende køb og salg af aktiver, renter,
bankgebyrer og mæglerprovision samt udgifter til porto, telefon, telex og fax (eller andre lignende kommunikationsmidler).
Selskabet og/eller eventuelt administrationsselskabet kan beregne administrative og øvrige udgifter af regelmæssig eller
tilbagevendende art på grundlag af et estimeret tal for årlige eller andre perioder og opspare disse i lige dele over en periode.
Ved værdiansættelse af aktiver vil følgende regler gælde, medmindre andet er angivet i nedenstående afsnit “Specifikke
bestemmelser vedrørende beregning af indre værdi pr. aktie i fonde, der kvalificerer sig som pengemarkedsforeninger”, der
gælder for pengemarkedsforeninger.
Der kan anvendes valutaafdækning til fordel for afdækkede aktieklasser. Således skal omkostninger og relaterede forpligtelser
i forbindelse med og/eller udbytte af disse afdækningsaktiviteter kun tilskrives den pågældende klasse. Følgelig afspejles disse
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omkostninger og relaterede forpligtelser og/eller udbytte i den indre værdi pr. aktie for aktier i en sådan afdækket aktieklasse.
Valutaeksponeringen for aktiver i den relevante fond allokeres ikke separate klasser. Valutaafdækning må ikke anvendes til
spekulative formål. Selskabets periodiske rapporter angiver, hvordan afdækningstransaktioner er blevet anvendt.
Ved fastsættelse af selskabets nettoaktivværdi værdiansætter forvaltningsselskabet og/eller administrationsselskabet likvide midler
og tilgodehavender til deres realiserede beløb og registrerer renter som påløbet og udbytte på datoen for udbytte uden dividende.
Forvaltningsselskabet og/eller administrationsselskabet anvender generelt to uafhængige prissætningstjenester til at
bestemme en aktuel kursværdi for hvert værdipapir.
Hvis markedsnoteringerne er umiddelbart tilgængelige for værdipapirporteføljer, der er noteret eller handlet på en børs,
værdiansætter forvaltningsselskabet og/eller administrationsselskabet disse værdipapirer til den senest tilgængelige kurs
på den pågældende børs (henholdsvis den sidst handlede salgskurs eller officielle slutkurs på den pågældende dag), eller
inden for området for de seneste købs- og salgskurser, hvis der ikke er rapporteret et salg. Værdipapirer, der handles på et
organiseret marked, værdiansættes i videst muligt omfang på samme måde som er gældende for noterede værdipapirer.
Forvaltningsselskabet og/eller administrationsselskabet værdiansætter porteføljer af OTC-værdipapirer, der er købt
af en specifik fond, i overensstemmelse med investeringsrestriktionerne i appendiks B ovenfor, inden for området for de
seneste købs- og salgskurser. Hvis værdipapirporteføljer handles både på OTC-markedet og på en børs, værdiansætter
forvaltningsselskabet og/eller administrationsselskabet dem i henhold til det bredeste og mest repræsentative marked, som
bestyrelsen måtte bestemme.
Generelt afsluttes handel med erhvervsobligationer, statspapirer eller pengemarkedsinstrumenter i det store og hele hver dag
på forskellige tidspunkter, inden fondsbørsen i New York lukker. Værdien af disse værdipapirer, der anvendes til at beregne den
indre værdi pr. aktie, bestemmes på disse tidspunkter. Lejlighedsvis kan der indtræffe hændelser, der påvirker værdien af disse
værdipapirer, mellem de tidspunkter, hvor de bestemmes, og det tidspunkt, hvor fondsbørsen i New York lukker, hvor disse
hændelser ikke afspejles i beregningen af den indre værdi pr. aktie. Forvaltningsselskabet og/eller administrationsselskabet
henholder sig til tredjepartsleverandører af prissætning i forbindelse med overvågning af hændelser, der kan påvirke værdien
af disse værdipapirer væsentligt i løbet af perioden. Hvis der indtræffer en hændelse, forsyner tredjepartsleverandøren
forvaltningsselskabet og/eller administrationsselskabet med reviderede værdier.
For værdipapirer, der ikke er noteret eller handles på en børs eller et organiseret marked, og for værdipapirer, der er noteret
og handles på en sådan børs eller organiseret marked, men hvor der ikke er oplyst en noteringskurs, eller hvor den noterede
kurs ikke afspejler værdipapirernes rimelige børsværdi, fastsættes værdien af bestyrelsen eller i henhold til dennes instrukser.
Værdien af omsættelige værdipapirer med kort løbetid og pengemarkedsinstrumenter, der ikke handles på en reguleret børs,
opgøres sædvanligvis på amortiseret kostprisbasis.
Da selskabet i overensstemmelse med investeringsrestriktionerne i appendiks B ovenfor kan investere i værdipapirer, der er
begrænset, over-the-counter, ikke handles hyppigt eller handles i små mængder, eller som er relativt illikvide, kan der være
en forskel mellem de senest tilgængelige kursværdier for en eller flere af disse værdipapirer og de seneste indikationer for
kursværdierne for disse værdipapirer. Forvaltningsselskabet og/eller administrationsselskabet har procedurer til bestemmelse af
dagsværdien på individuelle værdipapirer og andre aktiver, for hvilke der ikke er umiddelbart tilgængelige kursværdier (som f.eks.
visse begrænsede eller unoterede værdipapirer og private placeringer), eller som muligvis ikke er pålideligt prissat (som f.eks. hvad
angår suspendering eller afbrydelse af handel, begrænsninger på prisbevægelser, der er fastsat af visse udenlandske markeder,
og værdipapirer, der handles i små mængder eller illikvide værdipapirer). Visse metoder til vurdering af disse værdipapirer
kan omfatte: grundlæggende analyse (kurs/indtjeningsforhold osv.), matrix-prissætning, rabatter fra kursværdier af lignende
værdipapirer eller gældende rabatter på grund af arten og varigheden af restriktioner vedrørende fordeling af værdipapirerne.
Anvendelsen af prissætningsprocedurer for dagsværdien repræsenterer en beslutning i god tro baseret på specifikt anvendte
procedurer. Der er ingen garanti for, at selskabet kan opnå den dagsværdi, der er tillagt et værdipapir, hvis værdipapiret kunne
sælges på omtrent det tidspunkt, hvor forvaltningsselskabet og/eller administrationsselskabet fastlægger den indre værdi pr. aktie.
Handel med værdipapirer på udenlandske børser og over-the-counter-markeder, som f.eks. i Europa og Asien, kan normalt
afsluttes, inden fondsbørsen i New York lukker hver dag, hvor fondsbørsen i New York er åben. Handel med værdipapirer fra
Europa eller Fjernøsten generelt eller i et eller flere bestemte lande må ikke finde sted hver værdiansættelsesdag. Desuden
må handel finde sted på forskellige udenlandske markeder på dage, der ikke er værdiansættelsesdage, og hvor fondens indre
værdi ikke beregnes. Derfor finder beregningen af aktiernes indre værdi ikke sted samtidig med fastlæggelsen af kurserne
på mange af de værdipapirporteføljer, der anvendes i beregningen, og hvis der indtræffer hændelser, der væsentligt påvirker
værdien af disse udenlandske værdipapirer, værdiansættes værdipapirerne til deres dagsværdi, som fastlægges og godkendes
i god tro af forvaltningsselskabet eller i henhold til dettes instrukser.
Specifikke bestemmelser vedrørende beregning af indre værdi pr. aktie i fonde, der kvalificerer sig som
pengemarkedsforeninger
Som undtagelse til ovenstående bestemmelser vil følgende værdiansættelsesprincipper gælde for fonde, der kvalificerer sig
som “pengemarkedsforeninger”, når aktiver værdiansættes:
(1)	Aktiver værdiansættes til mark-to-market eller mark-to-model, hvis brugen af mark-to-market ikke er mulig, eller
markedsdata er af utilstrækkelig kvalitet.
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(2)	Værdien af kontante midler eller indeståender og tilgodehavender, forudbetalte udgifter, kontante udbytter og renter,
som er angivet eller påløbet som ovenfor anført og endnu ikke modtaget, anses for at være det fulde beløb, medmindre
det er usandsynligt, at det bliver betalt eller modtaget fuldt ud, hvor værdien da skal opgøres konservativt ved hjælp af
mark-to-model.
(3)	Aktier eller andele i pengemarkedsforeninger værdiansættes til deres senest tilgængelige indre værdi som indberettet af
sådanne pengemarkedsforeninger.
(4)	Aktiver og passiver i andre valutaer end basisvalutaen konverteres ud fra den relevante spotkurs, der noteres af en bank
eller anden anerkendt finansiel institution.

JUSTERING AF SWING PRICING
En fond kan opleve en reduktion af den indre værdi pr. aktie på grund af investorer, der køber, sælger og/eller ombytter aktie
til og fra en fond til en kurs, der ikke afspejler de handelsomkostninger, der er forbundet med fondens porteføljehandler, som
foretages af investeringsforvalteren for at imødekomme indgående eller udgående pengestrømme.
Til at imødegå denne udvandingspåvirkning og for at beskytte investorernes interesser kan selskabet indføre en swing pricingmekanisme som en del af selskabets værdiansættelsespolitik.
Fonden benytter en swing pricing-mekanisme, der tages i anvendelse, når den samlede kapitalaktivitet (samlet indgående og
udgående) for en fond overstiger en forudbestemt tærskel, bestemt som en procentdel af nettoaktiverne i den pågældende
fond for værdiansættelsesdagen. Fondene kan benytte en fuld swing pricing-mekanisme, hvor tærsklen er sat til nul eller en
delvis swing pricing-mekanisme, hvor tærsklen ligger over nul.
Typisk øger disse justeringer den indre værdi pr. aktie, når der er nettotilstrømninger i fonden, og mindsker den indre værdi pr.
aktie, når der er nettoudstrømninger. Den indre værdi pr. aktie for hver aktieklasse i en fond beregnes separat, men eventuelle
justeringer påvirker i procent den indre værdi pr. aktie for hver aktieklasse i en fond identisk. Swing pricing tager ikke hensyn
til særlige omstændigheder om den enkelte investortransaktion.
Justeringerne vil søge at afspejle de forventede priser, som fonden vil købe og sælge aktiver for samt estimerede
transaktionsomkostninger.
Investorer oplyses om, at volatiliteten af fondens indre værdi muligvis ikke afspejler det sande resultat for porteføljen som følge
af anvendelsen af swing pricing.
Omfanget af justeringens indvirkning afgøres af faktorer som f.eks. omfanget af transaktioner, købs- eller salgskurserne for de
underliggende investeringer og den værdiansættelsesmetode, der anvendes til at beregne værdien af sådanne underliggende
investeringer i fonden.
Swing pricing-mekanismen kan anvendes på tværs af alle selskabets fonde. Omfanget af kursjusteringen justeres regelmæssigt
af selskabet for at afspejle en tilnærmelse af aktuelle handelsomkostninger og andre omkostninger. Disse justeringer kan
variere fra fond til fond og overstiger normalt ikke 2 % af den oprindelige indre værdi pr. aktie. Bestyrelsen kan godkende en
forhøjelse af denne grænse under ekstraordinære omstændigheder, usædvanligt stor aktionæraktivitet, og hvis det anses for
at være i aktionærernes interesse.
Forvaltningsselskabet bemyndiger tilsynsudvalget for swing pricing til at gennemføre og med jævne mellemrum gennemgå de
driftsmæssige beslutninger, der er forbundet med swing pricing. Dette udvalg er ansvarligt for beslutninger, der vedrører swing
pricing og den løbende godkendelse af swing-faktorer, der ligger til grund for forudbestemte stående instrukser.
Kursjusteringen kan rekvireres ved anmodning herom til forvaltningsselskabet på deres hjemsted.
På visse aktieklasser kan forvaltningsselskabet have ret til et performance fee, hvor dette er relevant, dette vil være baseret
på nettoaktivværdien uden swing-faktor.
Yderligere oplysninger om prisfastsættelse af swing pricing kan findes på: https://www.franklintempleton.lu/investor/resources/
investor-tools/swing-pricing.

SUSPENSION AF BEREGNING AF DEN INDRE VÆRDI
1.	Selskabet kan udsætte fastlæggelsen af den indre værdi pr. aktie for en bestemt fond og køb og salg af aktierne samt
ombytning af aktier til og fra en sådan fond i løbet af:
(a) e
 n periode, hvor de primære børser eller markeder, hvor en væsentlig del af selskabets investeringer, der tilskrives
en sådan fond fra tid til anden er noteret, er lukket, eller hvor handel er begrænset eller suspenderet, eller
(b) e
 n nødsituation, som ville betyde, at afhændelse eller vurdering af selskabets aktier, der kan tilskrives en sådan fond,
ville være umulig, eller
(c) e
 t nedbrud af den kommunikation, der normalt anvendes til fastlæggelse af kursen eller værdien af investeringerne
for en bestemt fond eller den aktuelle kurs eller værdier på en børs eller et marked, eller
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(d) e
 n periode, hvor selskabet ikke er i stand til at hjemtage midler med henblik på at foretage betalinger, der skyldes
salg af sådanne aktier eller en periode, hvor overførslen af midler forbundet med realiseringen eller erhvervelsen af
investeringer eller betalinger, der skyldes salg af sådanne aktier, efter bestyrelsens skøn ikke kan ske til normale
valutakurser, eller
(e) en periode, hvor den indre værdi pr. aktie i en klasse i selskabet ikke kan fastsættes nøjagtigt, eller
(f)	i en periode, hvor der efter bestyrelsens skøn foreligger usædvanlige omstændigheder, hvor det ville være upraktisk
eller uretfærdigt over for investorerne at fortsætte handlen med aktierne i en fond, eller omstændigheder, hvor en
undladelse af dette kan resultere i, at investorerne eller en fond pådrager sig et skatteansvar eller lider en anden
finansiel ulempe eller anden ulempe, som investorerne eller en fond ellers ikke ville have lidt, eller
(g) h
 vis selskabet eller en fond bliver eller kan blive afviklet på eller efter den dato, hvor en sådan beslutning træffes
af bestyrelsen, eller der gives meddelelse til investorerne på en generalforsamling, hvor en beslutning om at afvikle
selskabet eller en fond foreslås, eller
(h) i tilfælde af en sammenlægning, hvis bestyrelsen mener, at det er berettiget for at beskytte investorerne, eller
(i)	ved en suspendering af beregningen af den indre værdi af en eller flere underliggende investeringsfonde, som en fond
har investeret en væsentlig del af aktiverne i.
2.	En eventuel suspendering skal offentliggøres af selskabet og meddeles til investorer, der anmoder selskabet om køb, salg
eller ombytning af deres aktier på tidspunktet for indsendelse af den uigenkaldelige skriftlige anmodning om køb, salg
eller ombytning.

ALLOKERING AF AKTIVER OG PASSIVER
Bestyrelsen skal oprette en aktivpulje for aktierne i hver fond på følgende måde:
1.

(a)

 rovenuet fra udstedelsen af aktier i hver klasse i hver fond skal registreres i selskabets regnskab for den aktivpulje,
P
der er oprettet for den pågældende fond, og de aktiver og passiver samt indtægter og udgifter, der kan tilskrives
dertil, skal gælde for en sådan pulje.

(b)

 vis et aktiv er afledt af et andet aktiv, skal et sådant afledt aktiv registreres i selskabets regnskab for den samme
H
pulje af aktier, som det er afledt fra, og for hver omvurdering af et aktiv skal stigningen eller faldet i værdien gælde
for den relevante pulje.

(c)

 vor selskabet pådrager sig en forpligtelse, som vedrører et aktiv fra en bestemt pulje eller en handling, der er taget
H
i forbindelse med et aktiv i en bestemt pulje, skal en sådan forpligtelse allokeres til den relevante pulje.

(d)

I tilfælde, hvor et af selskabets aktiver eller passiver ikke kan betragtes som tilskrevet en bestemt pulje, skal aktivet
eller passivet fordeles ligeligt mellem alle puljerne, eller for så vidt som beløbene berettiger, skal de allokeres til
puljerne i forhold til den indre værdi for den relevante pulje.

(e)

 fter registreringsdatoen for fastlæggelse af den person, der er berettiget til udbytte af aktierne i hver klasse i en
E
fond, skal den indre værdi pr. aktie i fonden reduceres med den erklærede udbyttesum.

2.	Hvis der i en fond er blevet oprettet to eller flere aktieklasser, gælder de allokeringsregler, der er anført ovenfor med de
modifikationer, der følger af forskellene i forholdets natur for sådanne klasser.
3.	Med henblik på beregning af ovennævnte indre værdi, vurdering og allokering skal selskabets aktier, der skal indløses,
behandles som eksisterende og medregnes indtil umiddelbart efter forretningsophør på værdiansættelsesdagen og skal
dermed til enhver tid, indtil kursen derfor er betalt, anses for at være et passiv i selskabet. Alle investeringer, likvid kapital
og andre aktiver i selskabet, der er udtrykt i andre valutaer end den relevante fonds valuta, skal værdiansættes efter
medregning af de(n) markedsvalutakurs(er), der gælder på datoen og tidspunktet for fastlæggelsen af den indre værdi
pr. aktie, og køb og salg af værdipapirer, som selskabet har påtaget sig på en værdiansættelsesdag, skal så vidt muligt
træde i kraft på en sådan værdiansættelsesdag.

franklintempleton.lu

Franklin Templeton Investeringsfonde

191

Appendiks E
Franklin Templeton Investment Funds gebyrer, honorarer
og udgifter
1. INDTRÆDELSESGEBYR OG UDSKUDT SALGSGEBYR
Indtrædelsesgebyr
Klasser:
•
A
•
AX

Klasser:
•
C
•
F
•
G

Klasse:
•
N

Klasser:
•
S
•
EB
•
W**
•
Z**

Klasser:
•
I
•
J
•
X
•
Y

Investorkategori

Detail og
Institutionel

Detail og
Institutionel

Detail og
Institutionel

Detail og
Institutionel

Institutionel

For aktiefonde, balancerede
fonde, alternative fonde og
Multi-Asset Funds

Op til 5,75 %*

Se nedenstående
tabel over udskudte
salgsgebyrer

Op til 3,00 %

Nej

Nej

For fastforrentede fonde

Op til 5,00 %

Se nedenstående
tabel over udskudte
salgsgebyrer

Op til 3,00 %

Nej

Nej

For pengemarkedsforeninger Op til 1,50 %

Se nedenstående
tabel over udskudte
salgsgebyrer

Op til 3,00 %

Nej

Nej

Oversigt over aktieklasser

* Bortset fra Franklin Diversified Conservative Fund, hvor indtrædelsesgebyret er op til 5,00 %.
** Formidlere eller distributører, der sælger aktier i klasse W eller Z, kan anvende deres egne salgsgebyrer, men disse må ikke overstige 5,75 %.

Udskudt salgsgebyr
Det udskudte salgsgebyr beregnes ved at multiplicere de procentdele, der er angivet i følgende diagram, med den indre værdi
for aktierne ved køb, eller den indre værdi ved salg, alt efter hvad der måtte finde anvendelse.
Udskudt salgsgebyr for klasse
A- og klasse AX-aktier ved
kvalificerede investeringer på
USD 1 mio. eller mere

Udskudt salgsgebyr for
klasse B-aktier

Udskudt salgsgebyr for klasse
C-aktier

Udskudt salgsgebyr for klasse
F- og G-aktier

Tid siden køb

Tid siden køb

Tid siden køb

Tid siden køb

Under 18
måneder

18 måneder
eller mere

Procent

Under ét år
Op til 1 %

0%

Procent
4%

Et år eller mere,
men under to år

3%

To år eller
mere, men
under tre år

2%

Tre år eller
mere, men
under fire år

1%

Fire år eller
mere

Under
12 måneder

12 måneder
eller mere

Procent
1%

Procent

Under ét år

3%

Et år eller mere,
men under to år

2%

To år eller mere,
men under tre år

1%

Tre år eller mere

0%

0%

0%

2. ÅRLIGT FORVALTNINGSGEBYR (P.A.)
Da aktier i klasse X og i klasse Y bl.a. er beregnet til at imødekomme en alternativ gebyrstruktur, hvor investoren er kunde
hos Franklin Templeton, og hvor de årlige forvaltningsgebyrer opkræves direkte af Franklin Templeton, skal der ikke betales et
årligt forvaltningsgebyr for aktier i klasse X og i klasse Y af den pågældende fonds nettoaktiver.
Følgende forvaltningsgebyr gælder for de aktier, der er angivet nedenfor:
Fondens navn

Klasse A Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse
og F
AS
AX
B
C
G
N
Z
I og W.
S
J og EB

Franklin Biotechnology Discovery
Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 %

Franklin Disruptive Commerce
Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 %

Ikke 2,08 % 1,10 % op til 1,00 % 0,70 % op til
op til
relevant
2,25 %
0,70 % 0,70 %

Franklin Diversified Balanced Fund

1,25 % 1,25 % 1,35 %

Ikke 1,93 % 0,95 % op til 0,85 % 0,55 % op til
op til
relevant
2,05 %
0,55 % 0,55 %
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op til
0,70 % 0,70 %
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Fondens navn

Klasse A Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse
og F
AS
AX
B
C
G
N
Z
I og W.
S
J og EB

Franklin Diversified Conservative
Fund

1,10 % 1,20 % 1,30 %

Ikke 1,88 % 0,90 % op til 0,80 % 0,50 % op til
op til
relevant
2,00 %
0,50 % 0,50 %

Franklin Diversified Dynamic Fund

1,40 % 1,30 % 1,40 %

Ikke 1,98 % 1,00 % op til 0,90 % 0,60 % op til
op til
relevant
2,15 %
0,60 % 0,60 %

Franklin Emerging Market Corporate 1,40 % 1,30 % 1,40 % Ikke 1,98 % 1,00 % 1,90 % 0,90 % 0,60 % op til
op til
Debt Fund
relevant
0,60 % 0,60 %
Franklin Emerging Market Sovereign Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke 0,90 % 0,40 % op til
op til
Debt Hard Currency Fund
relevant relevant relevant relevant relevant relevant relevant
0,40 % 0,40 %
Franklin Emerging Markets Debt
Opportunities Hard Currency Fund

1,40 % 1,30 % 1,40 %

Ikke 1,98 % 1,00 % 1,90 % 0,90 % 0,60 % op til
op til
relevant
0,60 % 0,60 %

Franklin Euro Government Bond
Fund

0,55 % 0,75 % 0,85 %

Ikke 1,43 % 0,45 % 1,10 % 0,35 % 0,30 % op til
op til
relevant
0,30 % 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 %

Franklin Euro Short Duration Bond
Fund

0,50 % 0,70 % 0,80 %

Ikke 1,38 % 0,40 % 1,05 % 0,30 % 0,25 % op til
op til
relevant
0,25 % 0,25 %

Franklin European Corporate Bond
Fund

0,75 % 0,85 % 0,95 %

Ikke 1,53 % 0,55 % 1,45 % 0,35 % 0,40 % op til
op til
relevant
0,40 % 0,40 %

Franklin European Social Leaders
Bond Fund

0,55 %

Franklin European Total Return
Fund

0,70 % 0,80 % 0,90 %

Ikke 1,48 % 0,50 % 1,40 % 0,40 % 0,35 % op til
op til
relevant
0,35 % 0,35 %

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

1,15 % 1,15 % 1,25 %

Ikke 1,83 % 0,85 % 1,75 % 0,75 % 0,35 % op til
op til
relevant
0,35 % 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 %

Franklin Genomic Advancements
Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 %

Ikke 2,08 % 1,10 % op til 1,00 % 0,70 % op til
op til
relevant
2,25 %
0,70 % 0,70 %

Franklin Global Aggregate Bond
Fund

0,95 % 1,05 % 1,15 %

Ikke 1,73 % 0,75 % 1,65 % 0,65 % 0,40 % op til
op til
relevant
0,40 % 0,40 %

Franklin Global Convertible
Securities Fund

1,25 % 1,15 % 1,25 %

Ikke 1,83 % 0,85 % 2,00 % 0,75 % 0,60 % op til
op til
relevant
0,60 % 0,60 %

Franklin Global Corporate
Investment Grade Bond Fund

0,95 % 1,05 % 1,15 %

Ikke 1,73 % 0,75 % 1,65 % 0,65 % 0,40 % op til
op til
relevant
0,40 % 0,40 %

Franklin Global Fundamental
Strategies Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 %

Ikke 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 % op til
op til
relevant
0,70 % 0,70 %

Franklin Global Green Bond Fund

0,70 %

Franklin Global Growth Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 %

Ikke 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 % op til
op til
relevant
0,70 % 0,70 %

Franklin Global Income Fund

1,35 % 1,25 % 1,35 %

Ikke 1,93 % 0,95 % 1,85 % 0,85 % 0,60 % op til
op til
relevant
0,60 % 0,60 %

Franklin Global Managed Income
Fund

1,35 % 1,25 % 1,35 %

Ikke 1,93 % 0,95 % 1,85 % 0,85 % 0,60 % op til
op til
relevant
0,60 % 0,60 %

Franklin Global Multi-Asset Income
Fund

1,35 % 1,25 % 1,35 %

Ikke 1,93 % 0,95 % 1,85 % 0,85 % 0,60 % op til
op til
relevant
0,60 % 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 %

Franklin Gold and Precious Metals
Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 %

Franklin High Yield Fund

1,20 % 1,20 % 1,30 % 1,55 % 1,88 % 0,90 % 1,80 % 0,80 % 0,60 %

op til
op til
0,60 % 0,60 %

Franklin Income Fund

1,35 % 1,25 % 1,35 % 1,60 % 1,93 % 0,95 % 1,85 % 0,85 % 0,60 %

op til
op til
0,60 % 0,60 %

Franklin India Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 %

op til
op til
0,70 % 0,70 %

Franklin Innovation Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 %
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op til
op til
0,60 % 0,60 %

Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke 1,10 % Ikke 0,30 % Ikke
Ikke
relevant relevant relevant relevant relevant
relevant
relevant relevant

op til
op til
0,55 % 0,55 %

Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke 1,40 % Ikke 0,35 % op til
Ikke
relevant relevant relevant relevant relevant
relevant
0,35 % relevant

op til
op til
0,70 % 0,70 %

Ikke 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 % op til
op til
relevant
0,70 % 0,70 %

Ikke 2,08 % 1,10 % op til 1,00 % 0,70 % op til
op til
relevant
2,25 %
0,70 % 0,70 %
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Fondens navn

Klasse A Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse
og F
AS
AX
B
C
G
N
Z
I og W.
S
J og EB

Franklin Intelligent Machines Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 %

Ikke 2,08 % 1,10 % op til 1,00 % 0,70 % op til
op til
relevant
2,25 %
0,70 % 0,70 %

Franklin Japan Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 %

Ikke 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 % op til
op til
relevant
0,70 % 0,70 %

Franklin K2 Alternative Strategies
Fund

2,55 %* 2,45 %* 2,55 %*

Ikke 3,13 %* 2,15 %* 3,30 %* 2,05 %* 1,75 %* op til
op til
relevant
1,70 % 1,75 %

Franklin MENA Fund

2,00 % 1,90 % 2,00 % 2,25 % 2,58 % 1,60 % 2,50 % 1,50 % 1,05 %

op til
op til
1,05 % 1,05 %

Franklin Mutual European Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 %

op til
op til
0,70 % 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 %

op til
op til
0,70 % 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 %

op til
op til
0,70 % 0,70 %

Franklin Natural Resources Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 %

op til
op til
0,70 % 0,70 %

Franklin NextStep Balanced Growth 1,25 % 1,25 % 1,35 % Ikke 1,93 % 0,95 % 2,05 % 0,85 % Ikke
Ikke
Ikke
Fund
relevant
relevant relevant relevant
Franklin NextStep Conservative
Fund

1,10 % 1,20 % 1,30 %

Ikke 1,88 % 0,90 % 2,00 % 0,80 % 0,60 % Ikke
Ikke
relevant
relevant relevant

Franklin NextStep Dynamic Growth
Fund

1,35 % 1,25 % 1,35 %

Ikke 1,93 % 0,95 % 2,10 % 0,85 % Ikke
Ikke
Ikke
relevant
relevant relevant relevant

Franklin NextStep Growth Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 %

Ikke 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 % Ikke
Ikke
relevant
relevant relevant

Franklin NextStep Moderate Fund

1,35 % 1,35 % 1,45 %

Ikke 2,03 % 1,05 % 2,15 % 0,95 % 0,65 % Ikke
Ikke
relevant
relevant relevant

Franklin NextStep Stable Growth
Fund

1,10 % 1,20 % 1,30 %

Ikke 1,88 % 0,90 % 2,00 % 0,80 % Ikke
Ikke
Ikke
relevant
relevant relevant relevant

Franklin Systematic Style Premia
Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 %

Ikke 2,08 % 1,10 % op til 1,00 % 0,75 % op til
op til
relevant
2,25 %
0,75 % 0,75 %

Franklin Strategic Income Fund

1,25 % 1,15 % 1,25 % 1,50 % 1,83 % 0,85 % 1,75 % 0,75 % 0,55 %

op til
op til
0,55 % 0,55 %

Franklin Technology Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 %

op til
op til
0,70 % 0,70 %

Franklin UK Equity Income Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 %

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 %

op til
op til
0,20 % 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 %

op til
op til
0,40 % 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 %

op til
op til
0,40 % 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 %

op til
op til
0,60 % 0,70 %

Templeton All China Equity Fund

1,65 % 1,55 % 1,65 %

Ikke 2,23 % 1,25 % 2,15 % 1,15 % 1,00 % op til
op til
relevant
1,00 % 1,00 %

Templeton Asia Equity Total Return
Fund

1,60 % 1,50 % 1,60 %

Ikke 2,18 % 1,20 % 2,10 % 1,10 % 0,80 % op til
op til
relevant
0,80 % 0,80 %

Templeton Asian Bond Fund

1,05 % 1,15 % 1,25 % 1,50 % 1,83 % 0,85 % 1,75 % 0,75 % 0,55 %

op til
op til
0,55 % 0,55 %

Templeton Asian Growth Fund

1,85 % 1,75 % 1,85 % 2,10 % 2,43 % 1,45 % 2,35 % 1,35 % 0,90 %

op til
op til
0,90 % 0,90 %

Templeton Asian Smaller
Companies Fund

1,85 % 1,75 % 1,85 % 2,10 % 2,43 % 1,45 % 2,35 % 1,35 % 0,90 %

op til
op til
0,90 % 0,90 %

Templeton BRIC Fund

2,10 % 2,00 % 2,10 % 2,35 % 2,68 % 1,70 % 2,60 % 1,60 % 1,10 %

op til
op til
1,10 % 1,10 %

Templeton China A-Shares Fund

1,65 % 1,55 % 1,65 %
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Ikke 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,45 % op til
op til
relevant
0,45 % 0,45 %

Ikke 2,23 % 1,25 % 2,15 % 1,15 % op til
op til
op til
relevant
1,00 % 1,00 % 1,00 %
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Fondens navn

Klasse A Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse
og F
AS
AX
B
C
G
N
Z
I og W.
S
J og EB

Templeton China Fund

2,10 % 2,00 % 2,10 % 2,35 % 2,68 % 1,70 % 2,60 % 1,60 % 1,10 %

op til
op til
1,10 % 1,10 %

Templeton Eastern Europe Fund

2,10 % 2,00 % 2,10 % 2,35 % 2,68 % 1,70 % 2,60 % 1,60 % 1,10 %

op til
op til
1,10 % 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 %

op til
op til
0,70 % 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 %

op til
op til
0,75 % 0,75 %

Templeton Emerging Markets Fund

1,65 % 1,55 % 1,65 % 1,90 % 2,23 % 1,25 % 2,15 % 1,15 % 1,00 %

op til
op til
1,00 % 1,00 %

Templeton Emerging Markets Local
Currency Bond Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 %

Ikke 2,08 % 1,10 % 2,00 % 1,00 % 0,70 % op til
op til
relevant
0,70 % 0,70 %

Templeton Emerging Markets
Smaller Companies Fund

2,10 % 2,00 % 2,10 %

Ikke 2,68 % 1,70 % 2,60 % 1,60 % 1,10 % op til
op til
relevant
1,10 % 1,10 %

Templeton Emerging Markets
Sustainability Fund

1,55 % 1,45 % 1,55 %

Ikke 2,13 % 1,15 % 2,05 % 1,05 % 0,85 % op til
op til
relevant
0,85 % 0,85 %

Templeton Euroland Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 %

Templeton European Dividend
Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 %

Ikke 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 % op til
op til
relevant
0,70 % 0,70 %

Templeton European Opportunities
Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 %

Ikke 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 % op til
op til
relevant
0,70 % 0,70 %

op til
op til
0,70 % 0,70 %

Templeton European Small-Mid Cap 1,50 % 1,40 % 1,50 % Ikke 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 % op til
op til
Fund
relevant
0,70 % 0,70 %
Templeton Frontier Markets Fund

2,10 % 2,00 % 2,10 %

Templeton Global Balanced Fund

1,30 % 1,20 % 1,30 % 1,55 % 1,88 % 0,90 % 1,80 % 0,80 % 0,60 %

Templeton Global Bond (Euro)
Fund

1,05 % 1,15 % 1,25 %

Templeton Global Bond Fund

1,05 % 1,15 % 1,25 % 1,50 % 1,83 % 0,85 % 1,75 % 0,75 % 0,55 %

Templeton Global Climate Change
Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 %

Templeton Global Equity Income
Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 %

op til
op til
0,70 % 0,70 %

Templeton Global Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 %

op til
op til
0,70 % 0,70 %

Templeton Global High Yield Fund

1,35 % 1,25 % 1,35 %

Templeton Global Income Fund

1,35 % 1,25 % 1,35 % 1,60 % 1,93 % 0,95 % 1,85 % 0,85 % 0,60 %

op til
op til
0,60 % 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 %

op til
op til
0,70 % 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 %

op til
op til
0,55 % 0,55 %

Templeton Global Total Return II
Fund

1,05 % 1,15 % 1,25 %

Templeton Growth (Euro) Fund

1,50 % 1,40 % 1,50 % 1,75 % 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 %

op til
op til
0,70 % 0,70 %

Templeton Latin America Fund

1,90 % 1,80 % 1,90 % 2,15 % 2,48 % 1,50 % 2,40 % 1,40 % 1,00 %

op til
op til
1,00 % 1,00 %

franklintempleton.lu

Ikke 2,68 % 1,70 % 2,60 % 1,60 % 1,10 % op til
op til
relevant
1,10 % 1,10 %
op til
op til
0,60 % 0,60 %

Ikke 1,83 % 0,85 % 1,75 % 0,75 % 0,55 % op til
op til
relevant
0,55 % 0,55 %
op til
op til
0,55 % 0,55 %

Ikke 2,08 % 1,10 % 2,25 % 1,00 % 0,70 % op til
op til
relevant
0,70 % 0,70 %

Ikke 1,93 % 0,95 % 1,85 % 0,85 % 0,60 % op til
op til
relevant
0,60 % 0,60 %

Ikke 1,83 % 0,85 % 1,75 % 0,75 % 0,55 % op til
op til
relevant
0,55 % 0,55 %
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* Følgende årlige forvaltningsgebyr gælder for de PF-aktier, der er angivet nedenfor:
Fondens navn

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Klasse A PF

Klasse I PF og W PF

Klasse S PF

Klasse W PF

1,80 %

1,20 %

op til 1,20 %

1,20 %

3. SERVICEGEBYRER
Klasse B-aktier
Der gælder et servicegebyr på 1,06 % p.a. for den gennemsnitlige indre værdi af klasse B-aktier.
Klasse F- og G-aktier
Der gælder et servicegebyr på 1,00 % p.a. for den gennemsnitlige indre værdi af klasse F- og G-aktier.
4. RESULTATBETINGEDE HONORARER
Følgende investeringsforvaltningshonorarer gælder for PF-aktierne som anført nedenfor:
Fondens navn

Franklin K2 Alternative Strategies
Fund

Aktiens valuta*

Resultatbetinget
honorar

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)

Benchmark*

* I relation til en afdækket aktieklasse, vil det relevante benchmark, der anvendes til beregning af det resultatbetingede
honorar, være det repræsentative benchmark for den valuta, som den afdækkede aktieklasse er afdækket i.
5. HONORARER TIL FORVALTNINGSSELSKAB OG DEPOSITAR
Honorar til forvaltningsselskabet: Ud over det årlige forvaltningsgebyr, der er angivet i punkt 2. i dette appendiks E, modtager
forvaltningsselskabet for sit arbejde som aktiebogfører og overførselsagent, selskabs- og hjemstedsagent og for administrative
funktioner for selskabet op til 0,20 % af nettoaktivværdien for den pågældende aktieklasse. Et yderligere beløb (bestående af
en fast og variabel komponent) pr. investorbeholdning på det relevante klasseniveau i hver ét (1) års-periode og et fast årligt
beløb til dækning af en del af selskabets organisationsmæssige udgifter, der er nærmere beskrevet i afsnittet “Vederlag til
forvaltningsselskabet”.
Depositarhonorar: Fra 0,01 % til 0,14 % af nettoaktivværdierne for de forskellige fonde, med eventuelle højere årlige
depositarhonorarer for visse fonde, som nærmere beskrevet i afsnittet “Andre selskabsgebyrer og -udgifter”.
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Appendiks F
Benchmarkoplysninger
Aktionærer bør bemærke, at disse benchmarks23 kan ændre sig efterhånden, og at prospektet opdateres i overensstemmelse
hermed. Den aktuelle liste over benchmarks, der gælder for fondene, kan findes på webstedet: www.franklintempleton.lu.
For fonde, der bruger VaR-metoden udtrykt i relative vendinger (relativ VaR) til at beregne deres globale eksponering,
anvendes benchmarks som grundlag for beregning af relativ VaR. Sådanne fonde forvaltes aktivt og skal ikke eje nogen af
benchmarkkomponenterne og kan investere op til 100 % af deres nettoaktiver uden for deres benchmarks.
– Franklin Diversified Balanced Fund
Benchmark: Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) 3-Month Index
Brug af benchmark og lighed med det: Fonden forvaltes aktivt. Benchmark er valgt, fordi målet for fonden er at opnå et
afkast, der overstiger benchmarkets afkast. Selv om investeringsforvalteren er begrænset af benchmarket hvad angår måling
af resultat, er fonden ikke forpligtet til at besidde benchmarkkomponenterne og kan faktisk investere op til 100 % af sine
nettoaktiver uden for benchmarket.
– Franklin Diversified Conservative Fund
Benchmark: Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) 3-Month Index
Brug af benchmark og lighed med det: Fonden forvaltes aktivt. Benchmark er valgt, fordi målet for fonden er at opnå et
afkast, der overstiger benchmarkets afkast. Selv om investeringsforvalteren er begrænset af benchmarket hvad angår måling
af resultat, er fonden ikke forpligtet til at besidde benchmarkkomponenterne og kan faktisk investere op til 100 % af sine
nettoaktiver uden for benchmarket.
– Franklin Diversified Dynamic Fund
Benchmark: Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) 3-Month Index
Brug af benchmark og lighed med det: Fonden forvaltes aktivt. Benchmark er valgt, fordi målet for fonden er at opnå et
afkast, der overstiger benchmarkets afkast. Selv om investeringsforvalteren er begrænset af benchmarket hvad angår måling
af resultat, er fonden ikke forpligtet til at besidde benchmarkkomponenterne og kan faktisk investere op til 100 % af sine
nettoaktiver uden for benchmarket.
– Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund
Benchmark: J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Index
Brug af benchmark og lighed med det: Fonden forvaltes aktivt, og benchmarket benyttes som et univers til at udvælge
investeringer. Selv om investeringsforvalteren er begrænset af benchmarket hvad angår porteføljepositionering/sammensætning, er fonden ikke forpligtet til at besidde benchmarkkomponenterne og kan investere op til 20 % af sine
nettoaktiver uden for benchmarket. Det er helt op til investeringsforvalterens skøn at afvige fra benchmarkets vægtninger.
– Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Benchmark: FTSE 3-Month US Treasury Bill Index
Brug af benchmark og lighed med det: Fonden forvaltes aktivt. Benchmark er valgt, fordi målet for fonden er at opnå et
afkast, der overstiger benchmarkets afkast. Selv om investeringsforvalteren er begrænset af benchmarket hvad angår måling
af resultat, er fonden ikke forpligtet til at besidde benchmarkkomponenterne og kan faktisk investere op til 100 % af sine
nettoaktiver uden for benchmarket.
– Franklin Global Managed Income Fund
Benchmarks:
• MSCI All Country World Index (til måling af volatilitet)
• 50 % MSCI ACWI High Dividend Yield (EUR) + 25 % Bloomberg Global Aggregate (EUR hedged) + 25 % ICE BofA
Global Corporate & High Yield Index (EUR hedged) (til sammenligning af resultat)
Brug af benchmark og lighed med det: Fonden forvaltes aktivt. Benchmarks bruges udelukkende til måling af volatilitet og
som en reference, der kan benyttes af investorerne til at sammenligne med fondens resultater. Fonden skal ikke eje nogen af
benchmarkkomponenterne og kan investere op til 100 % af deres nettoaktiver uden for disse benchmarks.

Yderligere oplysninger om de benchmarks, der er oplyst i dette bilag (f.eks. beregning som nettoudbytte i forhold til bruttoudbytte) findes i de centrale
investorinformationer og salgsmaterialet for selskabet, som findes på hjemmesiden: http://www.franklintempleton.lu.
23
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– Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Benchmarks:
• MSCI All Country World Index (til måling af volatilitet)
• 50 % Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50 % MSCI All Country World Index (til sammenligning af resultat)
Brug af benchmark og lighed med det: Fonden forvaltes aktivt. Benchmarks bruges udelukkende til måling af volatilitet og
som en reference, der kan benyttes af investorerne til at sammenligne med fondens resultater. Fonden skal ikke eje nogen af
benchmarkkomponenterne og kan investere op til 100 % af deres nettoaktiver uden for disse benchmarks.
– Franklin Global Real Estate Fund:
Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Brug af benchmark og lighed med det: Fonden forvaltes aktivt. Selv om fonden ikke har til hensigt at følge benchmarkets
resultater, benyttes den med henblik på sammenligning. I betragtning af det begrænsede investeringsunivers i den børsnoterede
ejendomssektor er de fleste af fondens aktiver sandsynligvis komponenter i benchmarket. Selvom investeringsforvalteren har
frie hænder i sin aktive forvaltning af fonden og har absolut skønsbeføjelse til at investere i virksomheder, der ikke er omfattet
af benchmarket, kan fondens resultater fra tid til anden udvise nære ligheder med det.
– Franklin K2 Alternative Strategies Fund:
Benchmarks:
• Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (anvendes til beregning af resultatbetinget honorar)
• Euro Short-Term Rate (ESTR) (anvendes til beregning af resultatbetinget honorar)
• Swiss Average Rate Overnight (SARON) (anvendes til beregning af resultatbetinget honorar)
• Sterling Overnight Index Average (SONIA) (anvendes til beregning af resultatbetinget honorar)
• Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) (anvendes til beregning af resultatbetinget honorar)
• HFRX Global Hedge Fund Index (til sammenligning af resultat)
• ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (til sammenligning af resultat)
Brug af benchmark og lighed med det: Fonden forvaltes aktivt. Disse benchmarks bruges hverken som en begrænsning
for, hvordan fondens portefølje skal sammensættes, eller sættes som et mål for, hvad fondens resultater skal slå. Fonden skal
ikke eje nogen af benchmarkkomponenterne og kan investere op til 100 % af deres nettoaktiver uden for disse benchmarks.
– Franklin UK Equity Income Fund
Benchmark: FTSE All-Share Index
Brug af benchmark og lighed med det: Fonden forvaltes aktivt. Benchmarket er valgt, fordi målet for fonden er at generere
en indtægt, der overstiger benchmarkets indtægt. Selvom mange af fondens egenkapitalinstrumenter sandsynligvis vil
være repræsenteret i benchmarket, har investeringsforvalteren bred skønsbeføjelse til at afvige, endog væsentligt, fra dets
sammensætning og vægtninger.
– Templeton Asian Smaller Companies Fund
Benchmark: MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index
Brug af benchmark og lighed med det: Fonden forvaltes aktivt. Fonden bruger et benchmark-indeks til at definere
markedsværdier, som small cap-virksomheder skal ligge indenfor ved det første køb, og også som en reference, som
investorerne kan sammenligne fondenes resultater med. Fonden skal ikke eje nogen af benchmarkkomponenterne og kan
investere op til 100 % af sine nettoaktiver uden for disse benchmarks.
– Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Benchmark: MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Index)
Brug af benchmark og lighed med det: Fonden forvaltes aktivt. Fonden bruger et benchmark-indeks til at definere
markedsværdier, som small cap-virksomheder skal ligge indenfor ved det første køb, og også som en reference, som
investorerne kan sammenligne fondenes resultater med. Fonden skal ikke eje nogen af benchmarkkomponenterne og kan
investere op til 100 % af sine nettoaktiver uden for disse benchmarks.
– Templeton Global Climate Change Fund
Benchmarks:
• MSCI All Country World Index (til sammenligning af resultater - bruges hverken som en begrænsning for, hvordan
fondens portefølje skal sammensættes, eller sættes som et mål for, hvad fondens resultater skal slå).
• MSCI ACWI Climate Change Index (til at måle fondens mål for bæredygtige investeringer)
Brug af benchmark og lighed med det: Fonden forvaltes aktivt. Fonden skal ikke eje nogen af benchmarkkomponenterne
og kan afvige væsentligt fra sammensætningen af disse benchmarks.
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– Templeton Global Smaller Companies Fund
Benchmark: MSCI All Country World Small Cap Index
Brug af benchmark og lighed med det: Fonden forvaltes aktivt. Fonden bruger et benchmark-indeks til at definere
markedsværdier, som small cap-virksomheder skal ligge indenfor ved det første køb, og også som en reference, som
investorerne kan sammenligne fondenes resultater med. Fonden skal ikke eje nogen af benchmarkkomponenterne og kan
investere op til 100 % af sine nettoaktiver uden for disse benchmarks.
Med undtagelse af ovennævnte fonde bruges alle nedenstående benchmarks udelukkende som en reference, der kan benyttes
af investorerne til at sammenligne med fondens resultater, og disse benchmarks bruges hverken som en begrænsning for,
hvordan fondens portefølje skal sammensættes, eller sættes som et mål for, hvad fondens resultater skal slå. Franklin Global
Fundamental Strategies Fund forvaltes ikke i forhold til et benchmark. Alle fonde forvaltes aktivt:
–

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: Sammensat af 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: Sammensat af 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 loft ved 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: Sammensat af 30 % Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 30 % MSCI
AC Asia Pacific Ex-Japan + 30 % MSCI ACWI + 10 % JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index

–

Franklin NextStep Conservative Fund: Sammensat af 75 % Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25 % MSCI
ACWI

–

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund: Sammensat af 40 % MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan + 35 % MSCI ACWI +
20 % Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 5 % JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
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–

Franklin NextStep Growth Fund: Sammensat af 75 % MSCI ACWI + 25 % Bloomberg Multiverse (hedged to USD)

–

Franklin NextStep Moderate Fund: Sammensat af 60 % MSCI ACWI + 40 % Bloomberg Multiverse (hedged to USD)

–

Franklin NextStep Stable Growth Fund: Sammensat af 60 % Bloomberg Multiverse (hedged to 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 betragtes som fondens primære benchmark, fordi det
består af vækstinstrumenter, der er tilpasset investeringsforvalterens fokus på vækstinstrumenter. S&P 500-indekset
er medtaget, fordi det betragtes som en repræsentant for det amerikanske aktiemarked.

–

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: Sammensat af 50 % MSCI Emerging Markets + 50 % JP 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: Tilpasset 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: Tilpasset 50 % JP Morgan Global High Yield + 50 % JP Morgan EMBI Global Index

–

Templeton Global Income Fund: Sammensat af 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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