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TILBOÐ
um mismunandi hlutdeildarflokka með ekkert nafnvirði í Franklin Templeton Investment Funds („félaginu“) sem hver er tengdur
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Franklin Templeton Investment Funds – Mikilvægar
upplýsingar
Ef þú efast um efni þessarar útboðslýsingar
(„Útboðslýsingin“), ættir þú að ráðfæra þig við bankann þinn,
verðbréfasala, lögfræðing, bókara eða aðra fjárhagsráðgjafa.
Enginn hefur heimild til að veita upplýsingar aðrar en þær
sem gefnar eru upp í þessari útboðslýsingu eða þeim skjölum
sem vísað er í.

Félagið
Félagið er skráð í Lúxemborg, samkvæmt þeim lögum
sem gilda í Stórhertogadæminu Lúxemborg, sem société
anonyme og er fullgilt sem société d'investissement à capital
variable („SICAV“).
Félagið er skráð á opinberan lista fyrirtækja um sameiginlega
fjárfestingu í framseljanlegum verðbréfum samkvæmt
1. kafla landslaga í Lúxemborg frá 17. desember 2010
um fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu, með áorðnum
breytingum („lögunum frá 17. desember 2010“). Félagið
telst vera verðbréfasjóður („UCITS“) samkvæmt tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB frá 13. júlí 2009, með
áorðnum breytingum.
Félagið hefur skipað Franklin Templeton International
Services S.à r.l., société à responsabilité limitée, með skráða
skrifstofu við 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lúxemborg,
Stórhertogadæminu Lúxemborg, sem rekstrarfélag til
að veita félaginu fjárfestingarstýringar-, umsýslu- og
markaðssetningarþjónustu, með möguleika á að fela þriðju
aðilum þjónustuna alla eða hluta hennar.
Félagið hefur fengið viðurkenningu fyrir markaðssetningu
hlutdeildarskírteina sinna í ýmsum Evrópulöndum (auk
Stórhertogadæmisins Lúxemborgar): Austurríki, Belgía,
Kýpur, Tékkland, Danmörk, Eistland, Finnland, Frakkland,
Þýskaland, Gíbraltar, Grikkland, Ungverjaland, Írland,
Ítalía, Lettland, Litháen, Holland, Pólland, Portúgal,
Rúmenía, Slóvakía, Spánn, Svíþjóð og Bretlandi. Skráning
hlutdeildarskírteina félagsins í þessum lögsagnarumdæmum
er ekki háð samþykki yfirvalds á þessari útboðslýsingu eða
verðbréfasafni félagsins. Yfirlýsingar um hið gagnstæða eru
óleyfilegar og ólöglegar.
Dreifingu þessarar útboðslýsingar og útboð
hlutdeildarskírteinanna má takmarka í tilteknum öðrum
lögsagnarumdæmum. Það er á ábyrgð allra aðila sem óska
þess að sækja um hlutdeildarskírteini samkvæmt þessari
útboðslýsingu að kynna sér og fylgjast með öllum viðeigandi
lögum og reglum allra viðkomandi lögsagnarumdæma. Athygli
fjárfesta er einnig vakin á fastri fjárhæð sem söluaðilum,
greiðsluaðilum og stofnunum sem annast millibankaviðskipti
er heimilt að leggja á viðskipti í lögsagnarumdæmum á borð
við Ítalíu. Tilvonandi áskrifendur að hlutdeildarskírteinum
ættu að gera sér grein fyrir lagalegum kröfum varðandi slíka
umsókn og alla viðeigandi skatta í löndum þar sem þeir hafa
ríkisborgararétt, búsetu eða lögheimili.
Félagið er viðurkenndur sjóður um sameiginlega
fjárfestingu samkvæmt kafla 264 í bresku lögunum um
fjármálamarkaðsþjónustu frá 2000.
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Þessi útboðslýsing varðar sjóði sem lúta ekki nokkru eftirliti
eða samþykki Fjármálaeftirlits Dúbaí (Dubai Financial
Services Authority, „DFSA“) og sem er ekki beint að
„almennum fjárfestum“ samkvæmt skilgreiningu DFSA
(nema hvað varðar almenna útgreiðslu sjóða í gegnum
milliliði samkvæmt gildandi lögum). DFSA ber engin skylda
til að yfirfara eða staðfesta þessa útboðslýsingu eða
önnur skjöl sem tengjast sjóðunum. Þar af leiðandi hefur
DFSA ekki samþykkt þessa útboðslýsingu eða nokkur
önnur tilheyrandi skjöl, né gert nokkuð til að staðfesta
upplýsingarnar sem fram koma í þessari útboðslýsingu, og
ber því enga ábyrgð á þeim. Útboð hlutanna kann að vera
háð endursöluskilyrðum. Væntanlegir kaupendur skulu sjálfir
kanna áreiðanleika hlutdeildarskírteinanna og ættu að leita
ráða hjá viðurkenndum fjármálaráðgjöfum ef þeir skilja ekki
efni þessarar útboðslýsingar.
Félagið getur sótt um skráningu hlutdeildarskírteinanna í
ýmsum öðrum lögsagnarumdæmum um allan heim.
Félagið á engin óverðtryggð skuldabréf, lán, lántökur eða
skuldsetningar sem teljast til skuldaviðurkenninga eða
víxlakvóta, skuldbindinga um kaupleigu, ábyrgða eða annarra
efnislegra ábyrgðarskuldbindinga.
Félagið er ekki skráð í Bandaríkjunum samkvæmt lögum
um fjárfestingarfélög frá 1940. Hlutir félagsins hafa ekki
verið skráð í Bandaríkjunum samkvæmt verðbréfalögum frá
1933. Hlutdeildarskírteinin sem eru tiltæk samkvæmt þessu
tilboði, mega hvorki beint né óbeint bjóðast eða vera seld
í Bandaríkjunum, á yfirráðasvæðum þeirra, eignum eða
svæðum sem falla undir lögsögu þeirra eða til hagsbóta fyrir
ríkisborgara eða íbúa þeirra, nema samkvæmt undanþágu
frá skráningarkröfum samkvæmt bandarískum lögum,
viðeigandi lögum, reglu eða túlkun. Einstaklingar sem búa
(hafa lögheimili) í Bandaríkjunum eða aðrir bandarískir aðilar
(samkvæmt skilgreiningu á hverjum tíma í reglugerð S um
bandarísku verðbréfalögin frá 1933) (sem saman nefnast
„bandarískir aðilar“) geta ekki keypt hlutdeildarskírteini í
félaginu. Væntanlegir fjárfestar þurfa að lýsa því yfir að
þeir séu ekki bandarískir ríkisborgarar og sæki ekki um
hlutdeildarskírteini fyrir hönd bandarísks aðila. Ef ekki er
send skrifleg tilkynning til félagsins um hið gagnstæða
telst aðsetur væntanlegs fjárfestis utan Bandaríkjanna á
umsóknareyðublaðinu um fjárfestingu í félaginu vera fyrirsvar
og ábyrgð viðkomandi fjárfestis um að viðkomandi sé ekki
bandarískur aðili og að viðkomandi fjárfestir muni halda þeirri
stöðu þar til og nema félaginu sé tilkynnt um breytingu á
ríkisfangi fjárfestisins.
Hugtakið „bandarískur aðili“ merkir hverja manneskju sem
er með dvalarleyfi í Bandaríkjunum í skilningi reglugerðar S
samkvæmt bandarísku verðbréfalögunum frá 1933 eða eins
og skilgreint er af US Commodity Futures Trading Commission
í þessu skyni, þar sem skilgreiningin getur breyst á hverjum
tíma með lögum, reglum, reglugerðum eða túlkun dómstóla
eða stjórnsýsluyfirvalda.
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Félagið er ekki skráð í héraðs- eða svæðisbundinni lögsögu í
Kanada og hlutdeildarskírteini félagsins teljast ekki hæf til sölu
í kanadískri lögsögu samkvæmt gildandi verðbréfalögum.
Hlutdeildarskírteinin sem eru tiltæk samkvæmt þessu tilboði
mega hvorki beint né óbeint bjóðast eða vera seld í héraðseða svæðisbundnum lögsagnarumdæmum í Kanada eða
til hagsbóta fyrir íbúa þess, nema slíkur kanadískur íbúi
sé nú þegar og á meðan fjárfestingu stendur, „leyfilegur
viðskiptavinur“ eins og það hugtak er skilgreint í kanadískri
verðbréfalöggjöf. Væntanlegir fjárfestar gætu þurft að lýsa
því yfir að þeir séu ekki búsettir í Kanada og séu ekki að
sækja um hlutdeildarskírteini fyrir hönd kanadískra aðila.
Ef fjárfestir verður heimilisfastur í Kanada eftir kaup á
hlutdeildarskírteinum í félaginu mun fjárfestirinn ekki geta
keypt fleiri hlutdeildarskírteini í félaginu.
Yfirlýsingar í þessari útboðslýsingu byggjast á lögum og
verklagi sem nú er í gildi í Stórhertogadæminu Lúxemborg og
eru háðar breytingum á þeim lögum og starfsvenjum.
Þessi útboðslýsing er ekki tilboð til neins og stendur ekki til
boða neinum í hverskyns lögsögu þar sem slíkt tilboð eða
boð er ekki löglegt eða þar sem sá sem býður upp á slíkt
tilboð eða boð er ekki hæfur til að gera það.
Verð hlutdeildarskírteina í félaginu og tekjurnar af þeim geta
lækkað jafnt sem hækkað og fjárfestar endurheimta ef til vill
ekki fjárfestingu sína. Athygli fjárfesta er sérstaklega vakin
á þeirri staðreynd að fjárfesting félagsins, eins og hún er
skilgreind er hér á eftir, getur leitt til sérstakrar áhættu, eins
og nánar er lýst í kaflanum „Áhættumat“.
Nýjustu endurskoðaðir ársreikningar og óendurskoðaðar
hálfsársskýrslur félagsins, sem eru ókeypis að fenginni beiðni
á skrifstofu félagsins og rekstrarfélagsins, eru óaðskiljanlegur
hluti af þessari útboðslýsingu.
Fjárfestar sem óska eftir frekari upplýsingum um félagið
(þ.m.t. verklagsreglur varðandi meðferð kvartana, stefnunni
sem fylgt er eftir varðandi atkvæðisrétt félagsins, stefnu
um skipulagningu pantana til að stunda viðskipti fyrir hönd
félagsins með öðrum aðilum, bestu framkvæmdarstefnu og
fyrirkomulag varðandi gjald, þóknun eða ópeningalega umbun í
tengslum við fjárfestingarstjórnun og stjórnsýslu félagsins) eða
óska eftir að kvarta um rekstur félagsins skulu hafa samband
við þjónustudeild rekstrarfélagsins , 8A, rue Albert Borschette,
L-1246 Lúxemborg, eða þjónustuskrifstofu þess.
Félagið og rekstrarfélagið vekja athygli fjárfesta á því að
hver fjárfestir getur aðeins fullnýtt rétt sinn sem fjárfestir
í félaginu, einkum réttinn til að sitja almenna fundi
hlutdeildarskírteinishafa, ef fjárfestirinn er skráður sjálfur og í
eigin nafni á skrá yfir hlutdeildarskírteinishafa félagsins.
Ef fjárfestir fjárfestir í félaginu með tilstilli milliliðs sem
fjárfestir í félaginu í eigin nafni en fyrir hönd fjárfestisins
getur fjárfestirinn ef til vill ekki alltaf nýtt til tiltekin réttindi
sem hlutdeildarskírteinishafi gagnvart félaginu. Fjárfestum
er ráðlagt að kynna sér réttindi sín. Rekstrarfélagið, sem
er aðaldreifingaraðili félagsins („aðaldreifingaraðili“), mun
einnig skipuleggja og hafa umsjón með markaðssetningu
og dreifingu hlutdeildarskírteinanna. Aðaldreifingaraðilinn
kann að ráða undirdreifingaraðila, milliliði, miðlara og/eða
fagfjárfesta (sem kunna að vera hlutdeildarfélög Franklin
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Templeton og fá hluta árlegra umsýslugjalda, þjónustugjalda
og álíka þóknana).
Þar að auki ákvað rekstrarfélagið að þegar viðkomandi lög,
reglur og/eða skattaumhverfi í tilteknum löndum þar sem
hlutdeildarskírteini félagsins bjóðast eða munu bjóðast segja
til um slíkt kunni markaðssetning og yfirumsjón með dreifingu
hlutdeildarskírteinanna, eða dreifing hlutdeildarskírteinanna
sjálfra, sem nú er í höndum aðaldreifingaraðilans, að vera falin
slíkum aðilum (sem kunna að vera hlutdeildarfélög Franklin
Templeton) sem rekstrarfélagið skipar beint á hverjum tíma.
Með fyrirvara um ákvæði samninga við rekstrarfélagið geta
slíkir aðilar ráðið undirdreifingaraðila, milliliði, miðlara og/
eða fagfjárfesta (sem kunna að vera hlutdeildarfélög Franklin
Templeton). Þrátt fyrir framangreint mun rekstrarfélagið
einnig fylgjast með skipun og starfsemi undirdreifingaraðila,
milliliða, miðlara og/eða fagfjárfesta í starfsemi sinni sem
aðaldreifingaraðili.
Dreifingaraðilar, undirdreifingaraðilar, milliliðir og miðlarar/
sölumenn sem taka þátt í markaðssetningu og dreifingu
hlutdeildarskírteina skulu hlíta og framfylgja öllum skilmálum
þessarar útboðslýsingar, þar á meðal, eftir því sem við á,
skilmálum allra lögboðinna ákvæða í lúxemborgskum lögum
og reglugerðum um dreifingu hlutdeildarskírteinanna. Þeir
skulu einnig fylgja skilmálum allra laga og reglna sem gilda um
þá í því landi þar sem starfsemi þeirra fer fram, einkum hvað
varðar kröfur um að bera kennsl á og þekkja skjólstæðinga.
Þeir mega ekki starfa á nokkurn þann hátt sem er skaðlegur
eða íþyngjandi fyrir félagið og/eða rekstrarfélagið, einkum
með því að láta félagið og/eða rekstrarfélagið gangast undir
eftirlits-, fjármála- eða reikningsskilaupplýsingar sem hefðu
annars ekki átt við. Þeir mega ekki gefa sig út fyrir að vera
fulltrúar félagsins.
Til að taka af allan vafa mun félagið eða rekstrarfélagið ekki
innheimta aukaleg gjöld og þóknanir af fjárfestum sem kaupa
hlutdeildarskírteini eða fjárfesta í gegnum slíka þriðju aðila
(eða gegnum undirdreifingaraðila, milliliði, miðlara/söluaðila
og/eða fagfjárfesta sem ráðnir eru af slíkum þriðju aðilum).
Þegar við á skulu því allar vísanir til aðaldreifingaraðila í
þessari útboðslýsingu einnig eiga við um slíka þriðju aðila
sem rekstrarfélagið skipar.
Stjórnendur félagsins, sem nefndir eru í kaflanum
„Stjórnunarupplýsingar“, bera ábyrgð á upplýsingunum í
þessari útboðslýsingu. Að bestu vitund og trú stjórnarmanna
(sem hafa gert allar ráðstafanir til að tryggja að sú sé raunin)
eru upplýsingarnar í þessari útboðslýsingu í samræmi við
staðreyndir og engu er sleppt sem líklegt er að hafi áhrif
á mikilvægi slíkra upplýsinga. Stjórnin samþykkir að taka
ábyrgð til samræmis við það.

Völd stjórnarinnar
Stjórnin ber ábyrgð á stjórnun og stjórnsýslu félagsins og hefur
falið daglegan rekstur og stjórn í hendur rekstrarfélagins í
samræmi við samþykktir og þjónustusamning rekstrarfélagsins.
Stjórnin ber ábyrgð á heildarfjárfestingarstefnu, markmiðum
og stjórnun félagsins og sjóða þess. Stjórnin gæti heimilað
stofnun viðbótarsjóða í framtíðinni með mismunandi
fjárfestingarmarkmiðum með fyrirvara um breytingar á þessari
útboðslýsingu.
franklintempleton.lu

Stjórnin getur ákveðið að bjóða eða gefa út, í öllum sjóðum,
alla fyrirliggjandi hlutdeildarflokka, en skilmálum þeirra er
nánar lýst í köflunum, „Hlutdeildarflokkar“ og „Þóknun fyrir
fjárfestingarstjórnun“. Þar á meðal eru flokkar í annarri mynt,
áhættuvarðir hlutdeildarflokkar og hlutdeildarflokkar með
öðrum arðgreiðslustefnum. Fjárfestar verða upplýstir um
útgáfu slíkra hlutdeildarskírteina við birtingu á innlausnarvirði
hlutdeildarskírteina í slíkum hlutdeildarflokki, eins og lýst er í
kaflanum „Birting á verði hlutdeildarskírteina“.
Ef heildarverðmæti hlutdeildarskírteina hvers sjóðs er einhvern
tíma undir 50 milljónum USD eða jafngildi þess í gjaldmiðli
viðkomandi sjóðs eða ef breyting á efnahagslegum eða
pólitískum aðstæðum er varða viðkomandi sjóð myndi réttlæta
slíka slitameðferð eða ef þess er krafist af hagsmunum
hluthafa viðkomandi sjóðs getur stjórnin ákveðið að innleysa
öll útistandandi hlutdeildarskírteini slíks sjóðs. Tilkynning um
slíka innlausn verður send til skráðra fjárfesta með pósti.
Verðið sem hlutdeildarskírteini verða innleyst á byggist á
verðgildi hreins eignahluta á hvern hlut í slíkum sjóðum sem
ákvarðast við innlausn allra eigna sem rekja má til slíks sjóðs.
Nánari upplýsingar er að finna í viðauka D.
Stjórnin áskilur sér rétt til þess hvenær sem er, án fyrirvara,
að hætta útgáfu eða sölu hlutdeildarskírteini samkvæmt
þessari útboðslýsingu.

Eignir hvers sjóðs er eingöngu í boði til þess að fullnægja
réttindum hluthafa og kröfuhafa sem hafa komið upp í
tengslum við stofnun, rekstur eða slit þess sjóðs. Hvað varðar
samskipti milli hluthafa telst hver sjóður vera sérstakur aðili.
Ákvörðun á verði hlutdeildarskírteina hvers sjóðs má fresta
á tímabili þegar viðskipti í viðkomandi kauphöll eru verulega
takmörkuð eða þegar aðrar sérstakar aðstæður eru til staðar
sem gera það ógerlegt að ráðstafa eða meta fjárfestingar
félagsins (sjá Viðauka D). Engin hlutdeildarskírteini má gefa
út, innleysa eða skipta á meðan á frestun stendur. Tilkynning
um frestun skal birt, ef við á, í slíkum dagblöðum sem stjórnin
og/eða rekstrarfélagið geta ákveðið á hverjum tíma.
Dreifing þessarar útboðslýsingar í sumum lögsagnarumdæmum
getur krafist þess að þessi útboðslýsing verði þýdd á þau
tungumál sem tilgreind eru af eftirlitsyfirvöldum þessara
lögsagnarumdæma. Ef ósamræmi er milli þýðingar og ensku
útgáfunnar af þessari útboðslýsingar skal enska útgáfan ráða
úrslitum.
Útboðslýsingin skal vera uppfærð reglulega og aðgengileg
á vefsíðunni www.franklintempleton.lu og vefsíðum
dreifingaraðila Franklin Templeton. Einnig er hægt að fá
hana án endurgjalds og að fenginni beiðni til aðalskrifstofu
félagsins og rekstrarfélagsins.

Boðin eða útgefin hlutdeildarskírteini í hinum ýmsu
sjóðum, flokkum og gjaldmiðlum er lýst nánar í kaflanum
„Hlutdeildarflokkar“.

franklintempleton.lu
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Skilgreiningar
„ABCP“ Eignavarin viðskiptabréf
„Aðaldreifingaraðili“ rekstrarfélagið starfar sem
aðaldreifingaraðili félagsins
„Aðallega“ vinsamlegast skoðaðu skilgreininguna „fyrst og
fremst“ hér fyrir neðan
„Áhættuvirðisaðferð (VaR)“ aðferð við að mæla áhættu
eða „heildaráhættu“ byggða á áhættuvirðisaðferð, eða VaR,
sem er mælikvarði á hámark mögulegs taps sem getur
komið upp á tilteknu öryggisstigi yfir tiltekið tímabil undir
venjulegum markaðsaðstæðum. VaR má gefa upp í algildum
heitum svo sem gjaldeyrisfjárhæð fyrir ákveðið eignasafn eða
sem hlutfall þegar gjaldmiðilsupphæð er deilt með hreinum
heildareignum. VaR má einnig gefa upp í hlutfallslegum
gildum þar sem VaR sjóðsins (gefið upp í prósentum) er
skipt með VaR af viðkomandi viðmiðunarmörkum (einnig
gefið upp í hundraðshlutum), sem myndar hlutfall sem kallast
hlutfallslegt VaR. Samkvæmt lögum Lúxemborgar eru algild
VaR-mörk nú 20% af hreinum heildareignum og hlutfallsleg
VaR-mörk eru nú tvöfalt eða 200% af viðmiðunarmörkum VaR
„Árlegur aðalfundur“ hluthafafundur félagsins
„Blandaður sjóður“ blandaður sjóður fjárfestir að
jafnaði í fleiri en einni tegund eigna, svo sem hlutabréfum
eða skuldaverðbréfum (þar á meðal, en ekki eingöngu,
skuldabréfum). Hlutfall fjárfestinga blandaðs sjóðs
(eignarúthlutun) er fast í sumum sjóðum en sveigjanlegt
í öðrum. Þar sem eignarúthlutunin er sveigjanleg mun
fjárfestingastjóri gera breytingar á fjárhæðinni sem fjárfest
er í hvers konar eign eftir því hver skoðun hans er á
framtíðarhorfum. Ef fjárfestingarstefna leyfir það getur
blandaður sjóður frá einum tíma til annars tekið á móti aðeins
einni tegund eignar miðað við markaðsaðstæður
„Bond Connect“ er gagnkvæmt markaðsaðgangskerfi
sem gerir erlendum fjárfestum kleift að eiga viðskipti með
skuldabréf sem eru í dreifingu á skuldabréfamarkaðinum í
Kína (CIBM)
„CPF“ Central Provident Fund
„CPF fjárfestir“ kaupandi hlutdeildarskírteina í félaginu sem
notar CPF sparnað sinn, með fyrirvara um þau skilyrði og
skilmála sem settir eru fram í útboðslýsingunni fyrir Singapúr
ásamt skilyrðum og skilmálum sem stjórn CPF gæti sett frá
einum tíma til annars
„CSSF“ Framkvæmdastjórn eftirlitsstofnunar fjármála umsjónar og eftirlitsyfirvald félagsins í Lúxemborg
„Dreifingaraðili“ aðili eða einstaklingur sem tilnefndur er af
rekstrarfélaginu til að sinna hlutverki aðaldreifingaraðila, til að
dreifa eða skipuleggja dreifingu hlutdeildarskírteina
„Dreifingarhlutur“ hlutdeildarskírteini sem vanalega greiðir
út hreinar fjárfestingartekjur nema annað sé tekið fram í
stefnu viðkomandi sjóðs
„Eftirstöðvatími“ sú tímalengd sem eftir er (í dögum) til
löglegs gjalddaga á verðbréfi eða eign
„Eignarhlutdeild“ hlutdeildarskírteini í tilteknum
hlutdeildarflokki í eignasafninu
franklintempleton.lu

„Eignasafn fjárfestis“ eða stundum nefnt „eignasafn“
safn eigna á nafni skráðs fjárfestis(a)
„Endurhverfir endurkaupasamningar“ framvirk viðskipti
á gjalddaga þar sem mótaðila (seljanda) ber skylda til að
endurkaupa selda eign og félaginu (kaupanda) skylda til að
skila þeim eignum sem keyptar eru samkvæmt viðskiptunum
„Endurkaupasamningar“ framvirk viðskipti á gjalddaga þar
sem félaginu (seljanda) ber skylda til að endurkaupa seldar
eignir og gagnaðila (kaupanda) skylda til að skila eignum sem
keyptar eru samkvæmt viðskiptunum.
„ESB“ Evrópusambandið
„ESTR“ Euro Short-Term Rate
„ETF“ sjóður í kauphöll
„Fagfjárfestir“ eins og hann er skilgreindur á hverjum
tíma samkvæmt viðmiðunarreglum eða tilmælum hæfs
eftirlitsyfirvalds Lúxemborgar í skilningi 174. gr. laga
frá 17. desember 2010. Vinsamlegast skoðið kaflann
„Hlutdeildarflokkar“ til að sjá lista yfir hæfa fagfjárfesta
„FATCA“ lög um skattlagningu vegna erlendra reikninga
„FCM“ Futures Commission Merchant, einstaklingur eða
stofnun sem gerir hvort tveggja: 1) leitast við eða samþykkir
tilboð til að kaupa eða selja framvirka samninga, valrétti
framvirkra samninga eða gjaldeyrisskiptasamninga og 2)
tekur við fé eða öðrum eignum frá viðskiptavinum til að styðja
við slík viðskipti
„Félag“ Franklin Templeton Investment Funds
„FFI“ erlend fjármálastofnun eins og skilgreint er í FATCA
„Fjárfestingarsjóður“, UCITS eða annar UCI sjóður
þar sem sjóðirnir geta fjárfest, eins og ákvarðað er í
fjárfestingarhömlum sem lýst er í viðauka B
„Fjárfestingarstjórar“ þau fyrirtæki sem skipuð
eru af rekstrarfélaginu og fara með daglega stjórnun
varðandi fjárfestingu og endurfjárfestingu eigna
sjóðsins. Þar sem rekstrarfélagið skipar ekki fulltrúa fyrir
fjárfestingarstjórnunaraðgerðir sínar í einum eða fleiri sjóðum
eins og fram kemur í hlutanum „Upplýsingar um sjóði, markmið
og fjárfestingarstefnur“ viðkomandi sjóðs(a), skulu tilvísanir
til fjárfestingarstjórans túlkuð sem tilvísanir í rekstrarfélagið
(einkum í tengslum við gjöld sem rekstrarfélagið leggur á vegna
frammistöðu fjárfestingarstjórnunaraðgerða fyrir viðkomandi
sjóð(i))
„Fjárfestir“ kaupandi hlutdeildarskírteina félagsins, annað
hvort beint eða gegnum tilnefndan aðila
„Franklin Templeton“ FRI og dótturfélög og hlutdeildarfélög
um allan heim
„Fjöleignasjóður“ Fjöleignasjóður fjárfestir oftast í mörgum
tegundum eigna, þar á meðal en ekki takmarkað við,
hlutabréfum, skuldabréfum, reiðufé, fasteignum, vörum
o.s.frv.. Hlutfall fjárfestinga fjöleignasjóðs í hverri tegund eigna
(eignaskipting) getur verið föst fyrir suma sjóði og sveigjanleg
fyrir aðra. Þar sem eignaskiptingin er sveigjanleg mun
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fjárfestingastjóri gera breytingar á fjárhæðinni sem fjárfest er
með í hverri eign samkvæmt mati á framtíðarhorfum
„Flokkunarreglugerð“ Reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2020/852 frá 18. júní 2020 um setningu ramma
til að auðvelda sjálfbærar fjárfestingar og um breytingu á
reglugerð (ESB) 2019/2088, eins og henni kann að verða
breytt hverju sinni
„Flokkur í annarri mynt“ hlutdeildarflokkur í öðrum gjaldmiðli
en grunngjaldmiðli sjóðsins
„FRI“ Franklin Resources Inc., One Franklin Parkway, San
Mateo, California, eignarhaldsfélag fyrir ýmis dótturfélög
sem saman eru nefnd Franklin Templeton
„Fyrst og fremst“, „aðallega“ eða „oft“ þegar
fjárfestingarstefna sjóðsins segir að fjárfestingar verði „fyrst og
fremst“, „aðallega“ eða „oft“ í tiltekinni tegund verðbréfa eða
í tilteknu landi, svæði eða iðnaði þýðir það að öllu jöfnu að
allavega tveir þriðju hlutar af hreinum eignum sjóðsins (án tillits
til viðbótarfjármunaeigna) verði fjárfestar í slíkum verðbréfum,
landi, svæði eða iðnaði
„Gangvirði“ mat á stöðum á tiltölulega tiltækum lokaverðum
sem eru sjálfstætt upprunnin, þ.m.t. gengisverð, skjáverð eða
tilboð frá nokkrum sjálfstæðum virtum verðbréfamiðlurum
„Greiðslur frá þriðja aðila“ sem berast frá eða eru gerðar
af/til annarra aðila en skráðs fjárfestis
„Hæft ríki“ er hvaða aðildarríki ESB sem er, hvaða aðildarríki
OECD sem er og öll önnur ríki sem stjórnin telur viðeigandi
„Handhafahlutir“ hlutdeildarskírteini sem félagið gaf áður
út á óskráðu formi. Handhafar slíkra skírteina hafa tilkall
til viðkomandi hlutdeildar. Félagið gefur ekki lengur út
handhafahluti
„Heildaráhætta“ vísar til mælikvarða á áhættuskuldbindingum
fyrir UCITS-undirsjóð sem tekur mið af markaðsáhættu
undirliggjandi fjárfestinga, auk stighækkandi
áhættuskuldbindinga markaðs og áhættuskuldbindinga í
tengslum við fjármálagerninga ef og hvar sem þeir koma
fyrir í eignasafninu. Samkvæmt reglugerð Lúxemborgar er
UCITS skylt að meta slíka áhættu með því að nota annaðhvort
„staðfestuaðferð“ eða „vágildisgreiningu“ – sjá aðgreindar
skilgreiningar fyrir þessi hugtök
„Hlutabréfasjóður“ Hlutabréfasjóðir eru aðallega eða
eingöngu með fjárfestingar eða áhættuskuldbindingar í
hlutabréfum fyrirtækja sem eru skráð og miðluð í kauphöll
(hlutabréf). Hlutabréfasjóðir geta annaðhvort fjárfest á
heimsvísu (alþjóðlegir hlutabréfasjóðir) eða í tilteknum löndum
(sjóðir bundnir við ákveðið land), landfræðilegum svæðum
(svæðisbundnir sjóðir) eða geirum (atvinnugreinasjóðir)
„Hlutdeildarflokkur“ flokkur hlutdeildar með tiltekið
þóknunarfyrirkomulag, gjaldmiðil og aðra sérstaka eiginleika
„Hlutdeildarskírteini“ hlutur í hlutdeildarflokki félagsins
„Hlutdeildarskírteinishafi“ eigandi hlutdeildarskírteina í
félaginu
„Huglæg summa“ mælikvarði á því hversu mikilli
skuldsetningu er gert ráð fyrir með því að taka saman
huglæga summu allra fjármálaafleiðusamninga sem sjóðurinn
hefur sett fram sem hlutfall af heildareignavirði sjóðsins.
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Heildaráhætta á undirliggjandi fjárfestingar (þ.e. 100% af
heildaráhættu settri fram af raunverulegum hreinum eignum)
er ekki innifalinn í útreikningnum. Aðeins er reiknað með
stigvaxandi heildaráhættu út frá fjármálaafleiðusamningum í
þeim tilgangi að reikna út huglæga summu
Þessi aðferðafræði:
- gerir ekki greinarmun á fjármálagerningum sem eru notaðar
til fjárfestingar eða áhættuvarna. Þess vegna munu áætlanir
sem miða að því að draga úr áhættu stuðla að aukinni
skuldsetningu sjóðsins;
- leyfir ekki jöfnun afleiðustaða. Þar af leiðandi geta afleiddar
afskriftir og áætlanir sem byggjast á samsetningu gnótt- og
skortstöðu stuðlað að mikilli aukningu á skuldsetningu þegar
þær hækka ekki eða valda eingöngu miðlungs aukningu á
heildaráhættu sjóðsins;
- tekur hvorki tillit til óstöðugleika í afleiddum undirliggjandi
eignum né greinir á milli eigna dagsettum til skamms tíma
eða langtíma;
- tekur ekki tillit til deltastuðuls valréttarsamninga svo það
er ekki leiðrétt fyrir líkunum á því að valréttarsamningur
sé nýttur. Af þeim sökum virðist sjóður sem hefur
valréttarsamninga sem líklegt er að ekki verði nýttir hafa
sömu vogun og sjóður með sambærilegar tölur þar sem
valréttarsamningar eru í gróða og líkur eru á að þeir verði
nýttir, jafnvel þótt möguleg vogunaráhrif valréttar hækki
gjarnan þegar virði undirliggjandi eignar nálgast lausnarverð
og minnki svo þegar virði undirliggjandi eignar hækkar enn
frekar og gróði af samningnum verður verulegur.
„Útreiknað virði“ hvaða mat sem er merkt, útreiknað eða á
annan hátt reiknað út frá einum eða fleiri markaðsaðföngum
„Innlausnarvirði hvers hlutdeildarskírteinis“ eða „NAV“
verðgildi hvers hlutar í öllum hlutdeildarflokkum sem ákvarðað
er í samræmi við viðeigandi ákvæði sem lýst er undir
fyrirsögninni „Ákvörðun á innlausnarvirði hlutdeildarskírteina“
eða, ef við á, undir undirliðnum „Sérstök ákvæði um útreikning
á innlausnarvirði hlutdeildarskírteina í sjóðum sem teljast
peningamarkaðssjóðir“ í viðauka D
„Interest Rate Differential“ eða „IRC“ vísar til mismunar
vaxta milli tveggja svipaðra vaxtaberandi gjaldmiðla
„ISIN númer“ Alþjóðlegt verðbréfaupplýsinganúmer sem
einkennir sjóð/hlutdeildarflokk
„Kaup“ þegar kynningarskjalið nefnir „kaup“ eða „hvernig
skal kaupa hlutdeildarskírteini“ vísar það almennt til áskriftar
á hlutdeildarskírteinum
„Kaupdagur“ verðmatsdagur sem er einnig viðskiptadagur.
Takmarkanir á kaupdegi, í hvaða lögsögu sem er, má nálgast
með beiðni
„KIID“ upplýsingaskjal fyrir lykilfjárfesta innan skilgreiningar
159. greinar laga frá 17. desember 2010
„Lagabálkur um verðbréfasjóði með hlutdeildarbréfum“
lög um heimildir og skráningar innlendra og erlendra sjóða í
Hong Kong
„Lög frá 17. desember 2010“ landslög í Lúxemborg frá 17.
desember 2010 um fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu,
með áorðnum breytingum
franklintempleton.lu

„Lokaafgreiðslutími“ sá tími sem fyrirskipun um viðskipti
verður að berast fyrir til þess að viðskiptin fari fram á
grundvelli verðmæti hreinnar eignar á þeim degi, eins og lýst
er í viðauka A í þessari útboðslýsingu
„Matsdagur“ eða „Verðmatsdagur“ allir dagar þar sem
Kauphöllin í New York („NYSE“) er opin eða allir heilir dagar
þar sem bankar í Lúxemborg eru opnir fyrir eðlileg viðskipti
(önnur en við stöðvun venjulegra viðskipta) Að því er varðar
Franklin Japan Fund, Templeton All China Equity Fund og
Templeton China A-Shares Fund kann rekstrarfélagið einnig
að taka tillit til þess hvort lokað sé fyrir viðskipti í viðkomandi
kauphöllum og/eða skipulögðum mörkuðum sem eru
meginmarkaður eða markaðir verulegs hluta fjárfestinga
á vegum Franklin Japan Fund, Templeton All China Equity
Fund og Templeton China A-Shares Fund, og gæti kosið að
líta á slíkar lokanir sem daga utan verðmats fyrir þessa sjóði.
Frekari upplýsingar um innlausnardaga sjóðanna má finna á
vefsíðunni http://www.franklintempleton.lu
„Meðalbinditími“ sú meðal tímalengd til löglegs gjalddaga eða,
ef styttri, í næstu endursetningu vaxta á peningamarkaðsgengi
af öllum undirliggjandi eignum í peningamarkaðssjóðnum sem
endurspeglar hlutfallslega eignarhluti í hverri eign
„Miðlari/söluaðili“ verðbréfamiðlari eða ráðgjafi
„Milliríkjanefnd um loftslagsbreytingar“ var stofnuð af
Sameinuðu þjóðunum til að veita reglubundið vísindalegt mat
á loftslagsbreytingum, áhrifum þeirra og hugsanlegri áhættu
í framtíðinni auk þess að leggja fram tillögur að aðlögun og
mildun
„Númer eignasafns fjárfestis“ persónulegt númer sem
eignasafni fjárfestis er gefið við staðfestingu umsóknar
„OECD“ Efnahags- og framfarastofnunin
„Óhefðbundinn sjóður“ eignum óhefðbundins sjóðs er
úthlutað samkvæmt óhefðbundnum aðferðum sem almennt
tengjast fjárfestingum í óhefðbundnum eignaflokkum eða
óhefðbundnum fjárfestingaraðferðum, þ.m.t. gnótt- og
skortstöðu, sérstökum tilvikum, hlutfallslegu virði og „global
macro“ aðferðum.
„Omnibus“ stofnun sem heldur eignum innan eignasafns
eða eignarhalds fyrir fjölda undirliggjandi fjárfesta
„Parísarsamningurinn“ er tímamótasamningur um
umhverfismál og var undirritaður af nánast öllum löndum árið
2015 til að bregðast við loftslagsbreytingum og neikvæðum
áhrifum slíkra breytinga. Markmið samningsins er að draga
verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda til að halda hækkun
á meðalhitastigi jarðar vel innan við 2 °C frá því það sem
það var fyrir iðnbyltingu, jafnframt því sem leitast er við að
takmarka hækkun hitastigs við 1,5 °C frá því það sem það
var fyrir iðnbyltingu.

„Persónuverndarfulltrúi“ einstaklingur skipaður af
rekstrarfélaginu sem fulltrúi gagnaverndar í samræmi við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27.
apríl 2016 um verndun einstaklinga að því er varðar vinnslu
persónuupplýsinga og frjálsan flutning slíkra upplýsinga og
niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB
„QFI“ Verðbréfasafn erlends fagfjárfestis (þar á meðal
erlendra fagfjárfesta („QFII“) og erlendra Renminbi-fagfjárfesta
(„RQFII“) með leyfi frá kínversku verðbréfaeftirlitsstofnuninni
til að fjárfesta á verðbréfamörkuðum á meginlandi Kína
„Reglugerð um peningamarkaðssjóði“ eða „MMFR“
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1131 frá 14.
júní 2017 um peningamarkaðssjóði með áorðnum breytingum
og viðbótum
„Rekstrarfélag“ Franklin Templeton International Services
S.à rl eða ef við á, meðlimir stjórnar rekstrarfélagsins
„RMB“ Opinber gjaldmiðill meginlands Kína - skal lesast sem
tilvísun til Renminbi á meginlandinu (CNY) og/eða Renminbi
utan meginlandsins (CNH) efir því hvert samhengið er
„Sala“ eða „að selja“ þegar útboðslýsingin nefnir « sölu »
hluta eða « hvernig skal selja hluti » vísar það almennt til
innlausnar hlutdeildarskírteina
„Samningsskýring“ sjá undirkaflann „Samningsskýring“ í
hlutanum Almennar upplýsingar fyrir fjárfesta
„Samþykktir“ stofnsamþykktir félagsins sem eru uppfærðar
öðru hverju
„SARON“ Swiss Average Rate Overnight
„Sértryggð skuldabréf“ sértryggð skuldabréf eru
skuldayfirlýsingar gefnar út af lánastofnunum og tryggð með
aðgreindu eignasafni („tryggingasafn“ eða „tryggingaeignir“)
sem eigendur skuldabréfa hafa beinan aðgang að sem
forgangslánardrottnar. Eigendur skuldabréfa eiga jafnframt
rétt til kröfu gagnvart útgefanda eða tengdum aðila útgefanda
sem venjulegir kröfuhafar vegna hvers kyns afgangsupphæða
sem ekki er fullnægt með gjaldþrotaskiptum eigna og gefur
þeim í raun tvöfalda kröfu eða „tvíhliða endurkröfu“
„SFDR“ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 2019/2088 frá
27. nóvember 2019 um upplýsingagjöf tengda sjálfbærni á
sviði fjármálaþjónustu
„SICAV“ Société d'Investissement à Capital Variable

„Peningamarkaðsgerningar“ gerningar eins og þeir eru
skilgreindir í 2.(1) gr. UCITS tilskipunarinnar og eins og um
getur í 3. gr. tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 2007/16/EB

„Sjóður með fasta ávöxtun“ sjóðir með fasta ávöxtun
eru aðallega eða eingöngu með fjárfestingar eða
áhættuskuldbindingar í skuldabréfum með föstum eða
breytilegum vöxtum og sem eru gefin út af fyrirtækjum, ríkiseða sveitarstjórnum og/eða alþjóðastofnunum sem margar
ríkisstjórnir styðja (svo sem Alþjóðabankanum). Sjóðir með
fasta ávöxtun gætu fjárfest á heimsvísu eða lagt áherslu á
landfræðilegt svæði eða land og gætu fjárfest í skuldabréfum
útgefnum af mismunandi útgefendum eða einblínt á aðeins
einn (svo sem ríkisstjórnir)

„Peningamarkaðssjóður“ hvaða sjóður sem er hæfur
sem peningamarkaðssjóður samkvæmt reglugerðinni um
peningamarkaðssjóði

„Sjóður“ sérstakt safn eigna og skulda innan félagsins, sem
einkennist einkum af sérstakri fjárfestingarstefnu og markmiði
sem skapað er frá einum tíma til annars

franklintempleton.lu
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„Skammtímabundin peningamarkaðssjóður“
peningamarkaðssjóður sem (i) fjárfestir í
peningamarkaðsgerningum sem um getur í 1. mgr. 10. gr.
MMFR, (ii) er háður eignasafnsreglunum sem settar eru fram
í 24. gr. MMFR og (iii) uppfyllir sérstakar kröfur sem mælt er
fyrir um í 29., 30. og 33. gr. MMFR
„Skipulegur markaður“ markaður í skilningi 21. liðar) 4. gr.
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/EB frá 15. maí
2014 um markaði í fjármálagerningum eða öðrum skipulegum
verðbréfamarkaði sem starfar reglulega og er viðurkenndur
og opinn almenningi í viðurkenndu ríki
„Skráningar- og flutningsaðili“ Virtus Partners Fund Services
Luxembourg S.à r.l, sem rekstrarfélagið mun framselja til, með
fyrirvara um samþykki CSSF og með gildistöku 3. október
2022 eða eins fljótt og mögulegt er eftir það, skráningar- og
flutningsskrifstofuþjónustu í tengslum við félagið
„SOFR“ Secured Overnight Financing Rate
„SONIA“ Sterling Overnight Index Average
„Staðfestuaðferð“ leið til að mæla áhættu eða
„heildaráhættu“ sem tekur mið af markaðsáhættu fjárfestinga
í UCITS-undirsjóði, þ.m.t. áhættu í tengslum við hverskyns
fjármálagerninga sem nást með því að breyta fjárhagslegum
afleiðum í jafngildar stöður í undirliggjandi eignum
þessara afleiða (stundum nefnt „huglæg áhætta“), eftir
nettó- og áhættuvarnarfyrirkomulag þar sem markaðsvirði
undirliggjandi áhættuvarna má vega upp á móti með
öðrum skuldbindingum sem tengjast sömu undirliggjandi
stöðum. Heildaráhætta með staðfestuaðferð er sýnd sem
hlutfall heildareignar. Samkvæmt lögum Lúxemborgar má
heildaráhætta tengd eingöngu fjárhagslegum afleiðum
ekki fara yfir 100% af hreinum heildareignum og áhætta á
heimsvísu í heild (þar á meðal markaðsáhætta í tengslum við
undirliggjandi fjárfestingar undirsjóða, sem skv. skilgreiningu
eru 100% af hreinum heildareignum) má ekki fara yfir 200%
af hreinum heildareignum (fyrir utan 10% sem USCITS getur
lánað tímabundið sem skammtímalausafé)
„Stjórn CPF“ Central Provident Fund Board, lögskipaður
hlutabréfaaðili í Singapúr og útnefndur undir lögum Central
Provident Fund
„Stjórn“ stjórnarmenn félagsins
„Stjórnarmenn“ Meðlimir stjórnarinnar
„Stofnun sem annast millibankaviðskipti“ banki sem sér
um viðskipti í heimalandi sínu fyrir hönd banka sem staðsettur
er í öðru landi
„Tilnefndur aðili“ stofnun sem kaupir og heldur
hutdeildarskírteinum í eigin nafni og fyrir hönd fjárfesta
„TONAR“ Tokyo Overnight Average Rate
„UCI“ eða „önnur UCI“ Skuldbinding á sameiginlegri
fjárfestingu í skilningi 2. mgr. 1. gr., punktar a) og b) af
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB frá 13. júlí
2009 eins og henni er breytt

„UCITS“ Skuldbinding um sameiginlega fjárfestingu í
framseljanlegum verðbréfum sem er heimiluð samkvæmt
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB frá 13. júlí
2009, með áorðnum breytingum
„Umsýsluaðili“ Útibú J.P. Morgan Bank SE í Lúxemborg
(löglegur arftaki J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.), sem
rekstrarfélagið hefur falið hluta umsýsluþjónustunnar hvað
félagið varðar
„Uppsöfnunarhlutdeild“ hlutdeild þar sem tekjurnar safnast
upp og virði hlutdeildarskírteinisins eykst sem því nemur
„USA“ eða „US“ Bandaríkin
„Væntanlegt stig skuldsetningar“ sjóðir sem mæla
alþjóðlega áhættu með því að nota vágildisgreiningu (VaR)
til að lýsa væntanlegu stigi skuldsetningar sinnar. Væntanlegt
stig skuldsetningar er ekki viðmiðunarmark og ætti aðeins
að nota til leiðbeiningar. Stig skuldsetningar í sjóðnum getur
verið hærra eða lægra en þetta væntanlega stig hvenær sem
er, svo lengi sem sjóðurinn er í samræmi við áhættusniðið og
samræmist hlutfallslegum VaR mörkum sínum. Ársskýrslan
mun sýna raunverulegt stig skuldsetningar á fyrri tímabilum
og frekari skýringar á þessari upphæð. Skuldsetningin er
mælikvarði á samanlagða afleidda notkun og tekur því ekki
tillit til annarra efnislegra eigna sem eru beint í eignasafni
viðkomandi sjóðs. Væntanlegt skuldsetningarstig er mælt
sem huglæg summa (sjá skilgreiningu á huglægri summu)
„Vegið meðaltal“ meðal tímalengd til löglegs gjalddaga
allra undirliggjandi eigna í peningamarkaðssjóðnum sem
endurspeglar hlutfallslega eignarhluti í hverri eign
„Verðbréfalán“ viðskipti þar sem verðbréf eru færð
tímabundið frá lánveitanda til lántaka með þeim síðarnefnda
skylt að skila verðbréfunum annaðhvort eftir kröfu eða í lok
tiltekins tímabils
„Viðskiptadagur“ dagur þar sem bankarnir í viðkomandi
lögsagnarumdæmi eru venjulega opnir fyrir viðskipti
„Viðvarandi frestað sölugjald“ eða „CDSC“ gjald sem
sett er á þegar hlutdeildarskírteini eru seld, vanalega á fyrstu
árum eignarhalds
„Vörsluaðili“ Útibú J.P. Morgan Bank SE í Lúxemborg
(löglegur arftaki J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.),
banki í Lúxemborg, hefur verið skipaður af félaginu sem
fjárvörslubanki félagsins.
„Þriðja land“ aðildarlönd efnahags og framfarastofnunarinnar
(„OECD“) sem uppfylla kröfur um lánshæfismat
fjárfestingarstefnu sjóðanna sem eru gjaldgengir sem
peningamarkaðssjóðir
Allar vísanir hér í tíma eru í Mið-Evrópu tíma (CET) nema
annað sé tekið fram.
Orð sem tákna eintölu skulu þar sem samhengið leyfir,
innihalda fleirtölu og öfugt.

„UCITS tilskipun“ stendur fyrir tilskipun 2009/65/EB um
samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um fyrirtæki
um sameiginlega fjárfestingu í framseljanlegum verðbréfum
(UCITS) eins og henni var breytt með tilskipun 2014/91/ESB
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Upplýsingar um stjórn fyrirtækisins
Stjórn félagsins
Stjórnarformaður:
Gregory E. Johnson
Framkvæmdastjóri
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
Bandaríkin

William Jackson
Forstjóri
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED
5 Morrison Street
Edinborg EH3 8BH
Bretland

Stjórn:
Mark G. Holowesko
Forstjóri
HOLOWESKO PARTNERS LTD.
Shipston House
P.O. Box N-7776
West Bay Street, Lyford Cay
Nassau
Bahamaeyjar

Gwen Shaneyfelt
Varaforstjóri, Global Accounting and Taxation
FRANKLIN TEMPLETON COMPANIES, LLC
One Franklin Parkway
San Mateo
CA 94403-1906
Bandaríki Norður Ameríku

James J.K. Hung
Forseti og forstjóri
ASIA SECURITIES GLOBAL LTD.
2704, Block B, Parkway Court, No. 4
Parkway Road
Hong Kong
William Lockwood
Poste restante
Avenue du Général de Gaulle
57570 Cattenom
Frakkland
Jed A. Plafker
Aðstoðaframkvæmdastjóri, Global Alliances og New Business
Strategies
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
Bandaríkin

Rekstrarfélag
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Lúxemborg
Stórhertogadæmið Lúxemborg

Stjórn rekstrarfélagsins
A. Craig Blair
Framkvæmdastjóri
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Lúxemborg
Stórhertogadæmið Lúxemborg
Bérengère Blaszczyk
Dreifingarstjóri, Frakkland, Belgía, Holland og Lúxemborg
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Lúxemborg
Stórhertogadæmið Lúxemborg
Martin Dobbins
(óháður stjórnandi)
Forstjóri
SAGE ADVISORY S.Á.R.L.
49 Rue de Luxembourg
L-3392 Roedgen
Stórhertogadæmið Lúxemborg
franklintempleton.lu

Jane Trust
Varaforstjóri
Legg Mason & Co., LLC
100 International Drive, Baltimore, MD 21202
Bandaríki Norður Ameríku
Ed Venner
Rekstrarstjóri - Dreifing
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED
Cannon Place,
78 Cannon Street,
London, EC4N 6HL
Bretland

Framkvæmdastjórar rekstrarfélagsins:
Eric Bedell
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Lúxemborg
Stórhertogadæmið Lúxemborg
A. Craig Blair
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Lúxemborg
Stórhertogadæmið Lúxemborg
John Hosie
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Lúxemborg
Stórhertogadæmið Lúxemborg
Daniel Klingelmeier
Framkvæmdastjóri
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Lúxemborg
Stórhertogadæmið Lúxemborg
Rafal Kwasny
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Lúxemborg
Stórhertogadæmið Lúxemborg
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Maxime Lina
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Lúxemborg
Stórhertogadæmið Lúxemborg
José Luis Perez
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Lúxemborg
Stórhertogadæmið Lúxemborg
Marc Stoffels
Framkvæmdastjóri
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Lúxemborg
Stórhertogadæmið Lúxemborg
Gregory Surply
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Lúxemborg
Stórhertogadæmið Lúxemborg

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

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6HL
Bretland
K2/D&S MANAGEMENT CO., L.L.C.
300 Atlantic Street, 12th Floor
Stamford, CT 06901
Bandaríkin
MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LTD
20 Castle Terrace
Edinburgh EH1 2 ES, Midlothian
Bretland
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
7 Temasek Boulevard
#38-03 Suntec Tower One
Singapúr 038987
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
P.O. Box N-7759
Lyford Cay
Nassau
Bahamaeyjar
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC
300 S.E. 2nd Street
Fort Lauderdale, FL 33301
Bandaríkin

Aðalumsýsluaðili
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Lúxemborg
Stórhertogadæmið Lúxemborg

Umsýsluaðili
LÚXEMBORGARÚTIBÚ J.P. MORGAN SE
European Bank & Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Stórhertogadæmið Lúxemborg
Skráningar- og flutningsaðili
(með fyrirvara um samþykki CSSF, sem tekur gildi 3. október
2022 eða eins fljótt og mögulegt er eftir það)
VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES LUXEMBOURG
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Lúxemborg
Stórhertogadæmið Lúxemborg

Aðaldreifingaraðili

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.
200 King Street West, Suite 1500,
Toronto, Ontario M5H 3T4
Kanada

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

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED
The Gate, East Wing, Level 2
Dubai International Financial Centre
P.O. Box 506613, Dubai
Sameinuðu arabísku furstadæmin

Dreifingaraðilar, umboðsmenn og ráðgjafar
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FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l., FRENCH BRANCH
55, avenue Hoche
75008 París
Frakkland

franklintempleton.lu

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6HL
Bretland
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l., GERMAN BRANCH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Þýskaland
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST
MANAGEMENT CO, LTD.
3rd Floor, CCMM Building
12 Youido-Dong, Youngdungpo-Gu
Seoul
Kóreu 150-968
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED
17/F, Chater House
8 Connaught Road Central
Hong Kong
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l., ITALIAN BRANCH
Corso Italia, 1
20122 Milano
Ítalía
FRANKLIN/TEMPLETON SECURITIES INVESTMENT
CONSULTING (SINOAM) INC. (RÁÐGJAFI)
8F, #87, Sec. 4
Chung Hsiao E. Road
Taipei
Taiwan, R.O.C.
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD.
Stockerstrasse 38
8002 Zurich
Sviss
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
Bahamaeyjar

Vörsluaðili
LÚXEMBORGARÚTIBÚ J.P. MORGAN SE
European Bank & Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Stórhertogadæmið Lúxemborg

Endurskoðendur
PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Lúxemborg
Stórhertogadæmið Lúxemborg

franklintempleton.lu

Lögfræðingar
ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme
2, Place Winston Churchill
B.P 425
L-2014 Lúxemborg
Stórhertogadæmið Lúxemborg

Skráningaraðili
LÚXEMBORGARÚTIBÚ J.P. MORGAN SE
European Bank & Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Stórhertogadæmið Lúxemborg

Staðbundnir greiðsluaðilar
í Austurríki:
UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz 1
1020 Vín
í Belgíu:
RBC Investor Services Belgium SA
20th floor, Zenith Building
Boulevard du Roi Albert II, n°37
1030 Brussel
á Kýpur:
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, Kýpur
Eurobank Cyprus Ltd
Banking Institution
41, Arch. Makarios III Avenue,
P.C. 1065 Nicosia, Kýpur
og
Piraeus Bank (Cyprus) LTD
1 Spyrou Kyprianou
1065 Nicosia, Kýpur
í Tékklandi:
Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2b
14078 Prag 4
í Danmörku:
Skandinaviska Enskilda Banken AB
GTS Custody Services
SEB Merchant Banking
Bernstorffsgade 50
1577 Kaupmannahöfn V
í Frakklandi:
CACEIS Bank
1-3, place Valhubert
75013 París
í Þýskalandi:
J.P. Morgan SE
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
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í Grikklandi:
Eurobank Ergasias S.A.
10, Stadiou Street
105 64 Aþena
Piraeus Bank S.A.
4, Amerikis Street
105 64 Aþena
HSBC Bank PLC, Greek Branch
109-111 Messoghion Ave.
115 26 Aþena
National Bank of Greece
86 Eolou street
10232 Aþena
Investment Bank of Greece S.A.
32 Aigialeias street and Paradissou
151 25 Maroussi
og
Alpha Bank S.A.
40 Stadiou Street
102 52 Aþena
í Ítalíu:
Allfunds Bank S.p.A.
Via Bocchetto, 6
20123 Mílanó
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.
Milan Branch
Piazza Lina Bo Bardi no. 3
20124 Mílanó
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est
S.p.A.
Via Segantini 5
38122 Trento
CACEIS Bank, ítalskt útibú
Piazza Cavour 2
20121 Mílanó
Iccrea Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana,
41/47
00178, Rome
RBC Investor Services Bank S.A. útibú í Mílanó
Via Vittor Pisani, 26
20124 Mílanó
Societe Generale Securities Services S.p.A.
Via Benigno Crespi 19/A, MAC2
20159 Mílanó
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og
State Street Bank GmbH - ítalskt útibú
Via Ferrante Aporti 10
20125 Mílanó
í Liechtenstein:
Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44
Postfach 384
9490 Vaduz
í Póllandi:
Citibank Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
í Portúgal:
Banco Comercial Português SA
Praça D.João I, 28
4000-295 Oporto
í Slóveníu:
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniska Ulica 14
6502 Koper Capodistria
í Svíþjóð:
SE Banken
Sergels Torg 2
10640 Stockholm
í Sviss:
BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurich

Staðbundnir fjármálaráðgjafar:
á Írlandi:
J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 RK57

Fasteignaaðilar:
í Bretlandi:
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6HL
Bretland

SKRÁÐ SKRIFSTOFA:
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Lúxemborg
Stórhertogadæmið Lúxemborg

Upplýsingar um tengilið:
Sími: +352 46 66 67 212 Fax: +352 46 66 76
Netfang: lucs@franklintempleton.com
Vefsíða: http://www.franklintempleton.lu

franklintempleton.lu

Upplýsingar um sjóðinn, markmið og fjárfestingastefnur
Félagið stefnir að því að veita fjárfestum kost á sjóðum sem
fjárfesta í fjölmörgum framseljanlegum verðbréfum og öðrum
gjaldgengum eignum um allan heim og eru með fjölbreytt
úrval af fjárfestingarmarkmiðum þ.m.t. höfuðstólsaukningu
og tekjuöflun. Heildarmarkmið félagsins er að leitast við að
lágmarka áhættuskuldbindingar í fjárfestingum með fjölbreytni
og veita fjárfestum kost á eignasafni sem rekið er af aðilum
Franklin Templeton samkvæmt árangursríkum þaulprófuðum
aðferðum í fjárfestingarvali.
Eins og nánar er lýst í viðauka D skal sjóðurinn eingöngu
vera ábyrgur fyrir eigin eignum og skuldum.
Innan marka fjárfestingarhamlana félagsins, eins og nánar lýst
er í viðauka B, mega sjóðirnir (nema peningamarkaðssjóðir
sem falla undir sérstakar takmarkanir sem eru tilgreindar í 5.
lið í viðauka B) fjárfesta í „þegar útgefið er“ verðbréfum, lána
verðbréf eignasafns síns og fá lánað fé.
Ennfremur, með fyrirvara um þau mörk sem sett eru fram í
fjárfestingarhömlum, getur félagið fjárfest í afleiðusamningum
með hliðsjón af hverjum sjóði í þeim tilgangi að tryggja skilvirka
eignastýringu (að undanskildum peningamarkaðssjóðum)
og/eða til þess að verjast áhættum á markaði eða tengdum
gjaldmiðli.
Að auki getur félagið leitast við að vernda og auka eignaverðmæti
mismunandi sjóða með því að velja áhættuvarnir í samræmi
við fjárfestingarmarkmið sjóðsins með því að nýta til dæmis
gjaldeyrisviðskipti, framvirka samninga og framtíðarsamninga.
Að því marki sem leyfilegt er samkvæmt gildandi lögum og
reglugerðum skulu þeir undirliggjandi fjármálagerningar,
sem sjóðirnir geta notað fyrir hvaða tilgang sem er, aðeins
samanstanda af gildum gerningum, fjármagnsvísitölum,
vöxtum, gengi gjaldmiðla eða mynta, þar sem sjóðirnir mega
fjárfesta, í samræmi við sérstök fjárfestingarmarkmið sín og
stefnu og fjárfestingarhömlur sem gilda um þá.
Til að taka af allan vafa, geta peningamarkaðssjóðir aðeins
fjárfest í fjármálaafleiðugerningum til að verja vaxtahlutfall sitt
eða gengisáhættu.
Þegar fjárfestingarstefna sjóðsins segir að fjárfestingar
verði „fyrst og fremst“, „aðallega“ eða „oft“ í tiltekinni tegund
verðbréfa, eða í tilteknu landi, svæði eða iðnaði, þýðir það
yfirleitt að a.m.k. tvo þriðju hluta hreinnar eignar þessa sjóðs
(án þess að taka tillit til aukalegs haldbærs fjár) skuli fjárfesta
í slíkum verðbréfum, landi, svæði eða iðnaði.
Hver sjóður getur að auki haldið lausafjárstöðu þegar
fjárfestingarstjóri telur að það bjóði upp á betra tækifæri
eða sem tímabundna varúðarráðstöfun vegna neikvæðra
markaðs-, efnahagslegra, pólitískra eða annarra
aðstæðna, eða til að mæta lausafjárstöðu, innlausn og
skammtímafjárfestingarþörf. Við sérstakar markaðsaðstæður
og aðeins tímabundið er heimilt að fjárfesta 100% af hreinni
eign sjóðsins í lausafjáreign með tilliti til meginreglunnar um
dreifingu áhættu. Slíkum eignum má halda í formi innstæðna
í reiðufé eða í Peningamarkaðsgerningum.
Þegar sjóði er heimilt að fjárfesta í heildarskiptasamningum
eða öðrum afleiðum með svipuð einkenni er undirliggjandi
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eignum og fjárfestingaraðferðum við áhættuskuldbindingar
lýst í fjárfestingarstefnu viðkomandi sjóðs.
Fjárfestingarmarkmið og stefnur sem lýst er hér að neðan
eru bindandi fyrir bæði rekstrarfélagið og viðkomandi
fjárfestingarstjóra sjóðsins.
Sjálfbærar fjárfestingar
Rekstrarfélagið hefur mótað stefnu er varðar samþættingu
sjálfbærniáhættu við ákvarðanatöku sína við fjárfestingar.
Rekstrarfélagið og/eða fjárfestingastjórinn/-stjórarnir
samþætta sjálfbærniáhættu og tækifæri í rannsóknum sínum,
greiningu og ákvarðanatöku við fjárfestingar.
Sjálfbærniáhætta eins og henni er frekar lýst í kaflanum
„Áhættumat“, á við um hugsanlegt tilvik eða ástand varðandi
umhverfislegt, félagslegt eða stjórnunarlegt atvik eða ástand
hefur eða kynni að hafa neikvæð efnahagsleg áhrif á virði
tiltekinnar fjárfestingar sjóðsins. Sjálfbærniáhætta táknar
annaðhvort sérstaka áhættu eða áhrif á aðrar áhættur og kann
að stuðla að verulegum áhættum, svo sem markaðsáhættu,
rekstraráhættu, greiðsluhæfisáhættu og mótaðilaáhættu.
Sjálfbærniáhætta er mikilvægur þáttur sem taka verður mið
af til að auka leiðrétta langtímaávöxtun fjárfesta og móta
sértækar áhættur sjóðsins hvað varðar áætlanir og tækifæri.
Allir sjóðir félagsins taka tillit til sjálfbærniáhættu við val á
fjárfestingarkostum. Samþætting sjálfbærniáhættu kann að
vera breytileg miðað við stefnu, eignir og/eða samsetningu
eignasafns sjóðsins. Rekstrarfélagið og/eða viðkomandi
fjárfestingastjórar nota tiltekna aðferðarfræði og gagnagrunna
sem innihalda gögn varðandi umhverfislega, félagslega og
stjórnunarlega (UFS) þætti frá ytri rannsóknarfyrirtækjum,
auk eigin rannsóknarniðurstaðna. Mat á sjálfbærniáhættu er
flókið og kann að byggjast á UFS-gögnum sem erfitt er að
nálgast og eru ófullnægjandi, áætluð, úrelt eða að öðru leiti
efnislega ónákvæm. Jafnvel þegar slík gögn eru auðkennd er
engin trygging fyrir því að rétt mat verði lagt á slík gögn.
Að því marki sem sjálfbærniáhætta verður eða slík áhætta
verður á máta sem rekstrarfélagið og/eða viðeigandi
fjárfestingastjóri / líkön fjárfestingastjóra sáu ekki fyrir
gætu orðið skyndileg, efnahagslega neikvæð áhrif á
fjárfestingarvirði og þar af leiðandi á hreint eignavirði sjóðsins.
Að undanskildum þeim tilvikum er sjálfbærniáhætta er ekki
talin varða tiltekinn sjóð, þar sem frekari útskýringu er að
finna í tilteknum kafla sjóðsins, gætu slík neikvæð áhrif valdið
virðistapi allrar viðeigandi fjárfestingar/fjárfestinga og kann að
hafa jafngild neikvæð áhrif á hreint eignavirði sjóðsins.
Flokkunarreglugerðin takmarkast við beitingu sína í upphafi við
aðeins tvö af sex umhverfismarkmiðum – loftslagsbreytingum
og aðlögun að loftslagsbreytingum, eins og þau eru skilgreind
í flokkunarreglugerðinni.
Nema annað sé tekið fram í sérstökum upplýsingaundirkafla
sjóðs hér að neðan, taka fjárfestingar sem liggja að baki
sjóðnum ekki tillit til viðmiða ESB um umhverfislega
sjálfbæra atvinnustarfsemi, þar með talið virkjunar- eða
umskiptastarfsemi, í skilningi flokkunarreglugerðarinnar.
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Nákvæmari upplýsingar um framkvæmd SFDR og UFSaðferðir fyrir hvern sjóð samkvæmt 8. eða 9. gr. SFDR má finna í
„SFDR-upplýsingum“ fyrir viðkomandi sjóð á vefsvæðinu www.
franklintempleton.lu/our-funds/investment-topics-in-focus/
sustainable-finance-disclosure-regulations.

Sjóðurinn notast líka við sérstakar UFS-útilokanir og
fjárfestir ekki í fyrirtækjum sem, samkvæmt greiningu
fjárfestingarstjóra:

Við ákvörðunarferli fjárfestinga tekur Franklin Templeton tillit
til helstu neikvæðu áhrifanna á UFS-þætti hverrar fjárfestingar
þegar um er að ræða sjóði sem lúta 8. eða 9. gr. SFDR.
Frekari upplýsingar um áhrif helstu neikvæðu áhrifanna
má finna í skjalinu „Sustainable Investing: Principles and
Policies“ á vefsvæðinu https://www.franklintempleton.lu/
about-us/sustainable-investing.

• Hafa meira en 10% tekna sinna frá framleiðslu og/eða
dreifingu vopna;

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir aðallega í
hlutabréfum í líftæknifyrirtækjum og rannsóknafyrirtækjum
(þ.m.t. litlum og meðalstórum fyrirtækjum) staðsettum
í Bandaríkjunum og öðrum löndum, og í minna mæli í
skuldabréfum hverskonar frá útgefendum um allan heim.
Fyrir fjárfestingarmarkmið sjóðsins, telst líftæknifyrirtæki vera
fyrirtæki sem aflar að minnsta kosti 50% af tekjum sínum
vegna líftækni eða ver að minnsta kosti 50% af hreinni
eign sinni til slíkrar starfsemi miðað við nýjasta reikningsár
félagsins. Líftæknilegar aðgerðir teljast vera rannsóknir, þróun,
framleiðsla og dreifing ýmissa líftæknilegra eða líffræðilegra
vara, þjónustu og verkferla. Þetta gæti falið í sér fyrirtæki sem
taka þátt í erfðafræði, erfðatækni og genameðferð. Það felur
einnig í sér fyrirtæki sem taka þátt í aðgerðaáætlunum og
þróun líftækni á sviðum eins og heilbrigðisþjónustu, lyfjafræði
og í landbúnaði.
Þar sem fjárfestingarstjóri telur umhverfislega, félagslega og
stjórnunarlega þætti (UFS) geta haft veruleg áhrif á núverandi
og verðandi virði fyrirtækisins eru UFS-þættir mikilvægur
hluti af grunnfjárfestingarannsóknum og ákvörðunarferli
sjóðsins. Fjárfestingarstjóri notast við sérstaka bindandi UFSaðferðafræði sem er notuð fyrir minnst 90% af eignasafni
sjóðsins til að ákvarða stöðu fyrirtækja hvað varðar tiltekna
umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþætti. Fjárfestingastjóri
metur fyrirtæki sem sjóðurinn kann að fjárfesta í
(„fjárfestingarumhverfi sjóðsins“) og gefur þeim heildar-UFSeinkunn á grundvelli megindlegra og eigindlegra þátta svo
sem verðlagningu/verði lyfja, kynjajafnrétti, ánægju starfsfólks
og umhverfisáhrifa / losunar gróðurhúsalofttegunda.
Fjárfestingastjóri gefur útgefendum einhverja af fjórum
einkunnum á grundvelli UFS-aðferðafræðinnar: AAA (best
í sínum flokki / mjög gott), AA (gott), A (sæmilegt) og B
(þarfnast umbóta). UFS-nálgun fjárfestingarstjóra felur í
sér regluleg samskipti við fyrirtæki til að fylgjast með UFSmálefnum og fyrirkomulagi atkvæðagreiðslna. Fyrirtæki sem
fá einkunnina „B“ eða fá ekki einkunn vegna þess að þau
uppfylla ekki grunnskilyrði fjárfestingastjóra eru útilokuð frá
eignasafni sjóðsins.

• Brjóta alvarlega gegn hnattrænu samkomulagi Sameinuðu
þjóðanna (hafa ekki jákvæða afstöðu);

• Taka þátt í framleiðslu, dreifingu eða heildsölu bannaðra
vopna eða lykilíhluta þeirra 1 (þ.e. vopna á borð við
jarðsprengjur, lífefna- og efnavopn og klasasprengjur);
• Framleiða tóbak eða tóbaksvörur eða afla tekna af slíkum
vörum umfram 5%;
• Hafa meira en 10% tekna sinna frá kolavinnslu eða
orkuframleiðslu úr kolum.
Þar að auki fjárfestir sjóðurinn ekki í útgáfum ríkisstjórna sem
hafa ófullnægjandi einkunn frá Freedom House2.
Vegna áðurnefndrar UFS-aðferðafræði og útilokana er
vegin meðal-UFS-einkunn eignasafns sjóðsins hærri
en grunnmeðal-UFS-einkunnin í fjárfestingaumhverfi
sjóðsins. UFS-einkunn fyrir hvert fyrirtæki í eignasafninu er
endurskoðuð og uppfærð minnst árlega.
Að því marki sem sjóðurinn fjárfestir í skuldabréfum, kaupir
hann almennt verðbréf sem eru metin í fjárfestingarflokki
eða óflokkuð verðbréf sem hann telur vera í sambærilegum
gæðum. Skuldabréf í fjárfestingarflokki eru metin í efstu fjórum
flokkunum af sjálfstæðum matsfyrirtækjum eins og Standard
& Poor's Corporation eða Moody's Investors Service, Inc.
Sjóðurinn gerir ráð fyrir að hann muni undir venjulegum
kringumstæðum fjárfesta meira af hreinni eign sinni í
bandarískum verðbréfum en í öðrum löndum, þó að sjóðurinn
gæti hafi meira en 50% af hreinni eign sinni í verðbréfum utan
Bandaríkjanna.
Sjóðurinn kann einnig að fjárfesta, í samræmi við
fjárfestingartakmarkanir, (i) allt að 5% hreinna eigna sinna í
verðbréfum einkafyrirtækja og fjárfestingum í opinberu hlutafé
(PIPE) og (ii) allt að 5% hreinna eigna sinna í sérstökum
yfirtökufélögum (SPAC) að því tilskildu að viðkomandi PIPEog SPAC-bréf teljist til framseljanlegra verðbréfa samkvæmt
1. eða 2. mgr. 41. gr. laganna frá 17. desember 2010.
Fjárfestingarstjóri gæti tekið tímabundna varnarstöðu í
reiðufé þegar hann telur að verðbréfaviðskiptamarkaðir
eða hagkerfi landa þar sem sjóðurinn fjárfestir er að upplifa
of miklar sveiflur, langvarandi almenna hnignun eða önnur
skaðleg skilyrði.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 22% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
(a) Vopn samkvæmt skilgreiningu (i) samnings um bann við notkun,
birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla og um
eyðingu þeirra og (ii) samnings um klasasprengjur og (b) vopn í B- eða
C-flokki samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um lífefnavopn og
samningi Sameinuðu þjóðanna um efnavopn.
1

2
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• fjárfesta í sjóði sem samræmist 8. grein SFDR
• ná fram verðmætisaukningu með fjárfestingu í hlutabréfum
• fjárfesta í líftæknigeiranum í Bandaríkjunum og um allan
heim
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Flokkunarreglugerð Í samræmi við ESG aðferðafræði
sína stuðlar sjóðurinn að góðum umhverfis-, félagslegum og
stjórnarháttum. Þrátt fyrir að sjóðurinn skuldbindi sig ekki til
að fjárfesta í flokkunarsamræmdri sjálfbærri starfsemi sem
stuðlar að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga, er ekki hægt að útiloka að undirliggjandi
fjárfestingar sjóðsins geti af hendingu falið í sér fjárfestingar
sem miða að því að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með
áherslu þeirra á að draga úr loftslagsbreytingum og
aðlögun loftslagsbreytinga og sem kunna að vera en eru
ekki endilega flokkunarsamræmd. Fjárfestar ættu að hafa í
huga að meginreglan um „ekki verulegan skaða“ samkvæmt
flokkunarreglugerðinni á aðeins við um þær fjárfestingar sem
liggja að baki sjóðnum sem taka mið af viðmiðum ESB um
umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi. Þær fjárfestingar
sem liggja að baki sjóðnum sem eru ekki í flokkunarsamræmdri
umhverfislega sjálfbærri starfsemi taka ekki tillit til viðmiða
ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi í skilningi
flokkunarreglugerðarinnar.
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Uppsöfnunaráhætta
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Mótaðilaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Hlutabréfaáhætta
• Lausafjáráhætta
• PIPE-áhætta
• Einkafyrirtækjaáhætta
• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
• SPAC-áhætta
• Sjálfbærniáhætta

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst
í hlutabréfum fyrirtækja sem tengjast fjárfestingarþema
sjóðsins, sem er upplausnarviðskipti (e. disruptive
commerce). Að jafnaði veita hlutabréf handhafa rétt til
hlutdeildar í almennri rekstrarafkomu félags. Þótt sjóðurinn
fjárfesti fyrst og fremst í almennum hlutabréfum kann hann
einnig að fjárfesta í forgangshlutabréfum, breytanlegum
verðbréfum og valréttum á verðbréf.
Fyrirtæki sem teljast varða fjárfestingarþema sjóðsins,
upplausnarviðskipti, eru fyrirtæki sem fjárfestingastjóri telur að
einbeiti sér að verulegu leyti og/eða býst við að hagnist verulega
á rafrænni verslun, uppboðum, deilihagkerfinu, rafrænni
greiðslugetu („rafrænum greiðslum“), stöðusölusendingum,
beinni markaðssetningu eða umtalsverðum lækkunum á
flutnings- og afhendingarkostnaði, en allt þetta er til þess
fallið að veita viðskiptavinum sérhæfðara, öruggara og
fljótlegra kaupferli. Á meðal slíkra fyrirtækja eru smásalar,
greiðslufyrirtæki, flutningafyrirtæki, hugbúnaðarfyrirtæki sem
einbeita sér að fjölþættum lausnum og fyrirtæki sem notast
við nýstárlegar markaðssetningaraðferðir.
Fjárfestingastjóri getur, í samræmi við fjárfestingarþema
sjóðsins, fjárfest í fyrirtækjum í hvaða atvinnuvegi og
með hvaða markaðsvirði sem er, jafnt innan sem utan
Bandaríkjanna, þar á meðal á nýmörkuðum. Þótt sjóðurinn
kunni að fjárfesta í ýmsum atvinnugreinum einbeitir hann
sér að fjárfestingum í greinum sem tengjast munaðarvörum.
Sjóðurinn er „ódreifður“, sem þýðir að hann fjárfestir að jafnaði
stærri hluta eigna sinna í verðbréfum eins eða fleiri útgefenda
og fjárfestir í heildina í færri útgefendum en dreifður sjóður.
Þótt sjóðurinn fjárfesti, við eðlilegar markaðsaðstæður,
minnst 80% hreinna eigna sinna í hlutabréfum getur hann
leitað fjárfestingartækifæra í annars konar verðbréfum,
svo sem skuldabréfum og verðbréfum með föstum tekjum
(þar á meðal öllum tegundum verðbréfa með föstum eða
breytilegum vöxtum með hvaða gjalddaga og af hvaða
gæðum útgefanda sem er um allan heim), auk þess að
fjárfesta allt að 10% hreinna eigna í opnum eða lokuðum UCIsjóðum (þar á meðal kauphallarsjóðum). Fjárfestingarstjóri
gæti tekið tímabundna varnarstöðu í reiðufé þegar hann telur
að verðbréfaviðskiptamarkaðir eða hagkerfi landa þar sem
sjóðurinn fjárfestir er að upplifa of miklar sveiflur, langvarandi
almenna hnignun eða önnur skaðleg skilyrði.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:

Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

• auka höfuðstól með því að fjárfesta í hlutabréfum fyrirtækja
sem veita viðskiptavinum sérhæfðara, öruggara og
fljótlegra kaupferli

Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.

• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma

Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

Eignaflokkur Hlutabréfasjóður

Áhættumat Áhættan sem talin eru upp hér að neðan eru
helstu áhættur sjóðsins. Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir
um að önnur áhætta gæti einnig haft áhrif á þennan sjóð
frá einum tíma til annars. Vinsamlegast skoðið kaflann
„Áhættumat“ til að fá fulla lýsingu á þessum áhættum.

Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)

Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:

Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.

• Uppsöfnunaráhætta

FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND
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• Markaðsáhætta
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• Áhætta vegna þemafjárfestingar
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta á nýmörkuðum
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
• Áhætta vegna ábyrgða
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND
Eignaflokkur Fjöleignasjóður
Grunngjaldmiðill Evra (EUR)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að
ná samblandi af tekjum og langtímafjáraukningu og miða
að 3,5% árlegu meðaltali á ávöxtunarkröfu (að frádregnum
gjöldum) umfram þá vexti sem Euro Interbank (EURIBOR)
býður yfir þriggja ára rúllandi tímabil. Sjóðurinn stefnir að því
að ná markmiði sínu með árlegum sveiflum, undir venjulegum
markaðsaðstæðum, á milli 5% og 8%. Það er engin trygging
fyrir því að sjóðurinn nái endurgjaldsmarkmiði sínu, né heldur
hvort hann verði áfram innan þessa markhóps.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn hyggst ná markmiði sínu með
því að stjórna bæði beinum og óbeinum áhættuskuldbindingum
í hlutabréfum, verðbréfum með fastar tekjur, sjóðum um
sameiginlega fjárfestingu, reiðufé og ígildi reiðufjár og óbeinum
„óhefðbundnum“ fjárfestingum.

heildarverðmæti langra og stuttra áhættuskuldbindinga á
öllum hlutabréfamörkuðum. Heildaráhætta hlutabréfa getur
því farið yfir 75%.
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættuvarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingartilgangi.
Þessir fjármálagerningar fela í sér en takmarkast
ekki við skiptasamninga (s.s. skuldatryggingar eða
heildarskiptasamninga á eigin fé, föstum tekjum,
gjaldeyrisviðskiptum eða hrávöruvísitölum), framvirka
samninga, framtíðarsamninga (þ.m.t. framtíðarsamningar
á hlutabréfavísitölur og ríkisverðbréf), auk valkosta (þ.m.t.
varðar vilnanir). Í þessu sambandi getur sjóðurinn leitast
eftir áhættuskuldbindingum í, meðal annars, hrávöru eða
fasteignum með því að nota afleiður gagnvart viðkomandi
fjármálavísitölum. Sjóðurinn getur einnig fjárfest í verðbréfum,
sérhönnuðum afurðum sem gerðar eru upp í handbæru fé
eða verðbréfaviðskiptum þar sem verðbréfið er tengt við eða
fær virði sitt frá öðru verðbréfi, vísitölu eða gjaldmiðli einhvers
lands.
Sameiginlegir fjárfestingarsjóðir sem sjóðurinn kann að
fjárfesta í (takmarkast við 10% af hreinni eign sjóðsins)
eru ýmist undir stjórn Franklin Templeton eða annarrar
fjárfestingastýringar.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 70% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 120%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• miðlungs til langtíma fjármögnun og tekjur með miðlungs
óstöðugleika

Sjóðurinn fjárfestir beint eða óbeint (í gegnum sameiginleg
fjárfestingarkerfi, fjármálaafleiðugerninga og samsettar
afurðir) í verðbréfum útgefenda hverskyns markaðsvirðis
sem eru staðsettir hvar sem er í heiminum, þar á meðal á
nýmörkuðum. Sjóðurinn getur haft allt að 75% nettó beinar
eða óbeinar langtímaáhættuskuldbindingar í hlutabréfum og
hlutabréfatengdum verðbréfum. Eftirstandandi hreinar eignir
eru að jafnaði fjárfestar beint eða óbeint í skuldabréfum
(þ.m.t. verðbréfum með lægri einkunn eða óverðtryggð
verðbréf, skuldabréfum í vanskilum og breytanlegum eða
skilyrtum breytanlegum verðbréfum ásamt skuldabréfum í
vanskilum) og allt að 10% í „óhefðbundnum" eignaflokkum
eins og fasteignum, innviðum og hrávörum. Fjárfestingar í
skilyrtum breytanlegum verðbréfum eru takmörkuð við 5% af
hreinni eign sjóðsins.

• tiltölulega varlega nálgun á vaxtarmöguleikum sem í
boði eru í fjárfestingum í hlutabréfum, skuldabréfum og
peningum

Áhætta fyrir eignaflokka, svo sem hlutabréf, verður
ákvörðuð á nettó grundvelli með því að taka saman

• Áhætta vegna kínverskra markaða
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Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna fjárfestinga í hrávöru
franklintempleton.lu

• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna verðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta á nýmörkuðum
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna efnislegra eigna
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna verðbréfunar
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Áhætta vegna skiptasamninga
• Undirliggjandi áhætta fjárfestingasjóða
Heildaráhætta Vágildisgreining (algert VaR) er notuð til þess
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
Væntanlegt stig vogunar fyrir sjóðinn skal nema 300%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.
Fjárfestingastjóri/Fjárfestingastjórar Franklin Templeton
International Services S.à r.l. and Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND
Eignaflokkur Fjöleignasjóður
Grunngjaldmiðill Evra (EUR)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að
ná samblandi af tekjum og langtímafjáraukningu og miða
að 2% árlegu meðaltali á ávöxtunarkröfu (að frádregnum
gjöldum) umfram þá vexti sem Euro Interbank (EURIBOR)
býður yfir þriggja ára rúllandi tímabil. Sjóðurinn stefnir að því
að ná markmiði sínu með árlegum sveiflum, undir venjulegum
markaðsaðstæðum, á milli 3% og 5%. Það er engin trygging
fyrir því að sjóðurinn nái endurgjaldsmarkmiði sínu, né heldur
hvort hann verði áfram innan þessa markhóps.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn hyggst ná markmiði
sínu með því að stjórna bæði beinum og óbeinum
áhættuskuldbindingum í hlutabréfum, verðbréfum með fastar
tekjur, sjóðum um sameiginlega fjárfestingu, reiðufé og ígildi
reiðufjár og óbeinum „óhefðbundnum“ fjárfestingum.
Sjóðurinn fjárfestir beint eða óbeint (í gegnum sameiginleg
fjárfestingarkerfi, fjármálaafleiðugerninga og samsettar
afurðir) í verðbréfum útgefenda hverskyns markaðsvirðis
sem eru staðsettir hvar sem er í heiminum, þar á meðal á
nýmörkuðum. Sjóðurinn getur haft allt að 40% nettó beinar
eða óbeinar langtímaáhættuskuldbindingar í hlutabréfum og
hlutabréfatengdum verðbréfum. Eftirstandandi hreinar eignir
eru að jafnaði fjárfestar beint eða óbeint í skuldabréfum (þ.m.t.
verðbréfum með lægri einkunn eða óverðtryggð verðbréf,
skuldabréfum í vanskilum og breytanlegum eða skilyrtum
franklintempleton.lu

breytanlegum verðbréfum ásamt skuldabréfum í vanskilum)
og allt að 10% í „óhefðbundnum" eignaflokkum eins og
fasteignum, innviðum og hrávörum. Fjárfestingar í skilyrtum
breytanlegum verðbréfum eru takmörkuð við 5% af hreinni
eign sjóðsins. Áhætta fyrir eignaflokka, svo sem hlutabréf,
verður ákvörðuð á nettó grundvelli með því að taka saman
heildarverðmæti langra og stuttra áhættuskuldbindinga á
öllum hlutabréfamörkuðum. Heildaráhætta hlutabréfa getur
því farið yfir 40%.
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættuvarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingartilgangi.
Þessir fjármálagerningar fela í sér en takmarkast
ekki við skiptasamninga (s.s. skuldatryggingar eða
heildarskiptasamninga á eigin fé, föstum tekjum,
gjaldeyrisviðskiptum eða hrávöruvísitölum), framvirka
samninga, framtíðarsamninga (þ.m.t. framtíðarsamningar
á hlutabréfavísitölur og ríkisverðbréf), auk valkosta (þ.m.t.
varðar vilnanir). Í þessu sambandi getur sjóðurinn leitast
eftir áhættuskuldbindingum í, meðal annars, hrávöru eða
fasteignum með því að nota afleiður gagnvart viðkomandi
fjármálavísitölum. Sjóðurinn getur einnig fjárfest í verðbréfum,
sérhönnuðum afurðum sem gerðar eru upp í handbæru fé
eða verðbréfaviðskiptum þar sem verðbréfið er tengt við eða
fær virði sitt frá öðru verðbréfi, vísitölu eða gjaldmiðli einhvers
lands.
Sameiginlegir fjárfestingarsjóðir sem sjóðurinn kann að
fjárfesta í (takmarkast við 10% af hreinni eign sjóðsins)
eru ýmist undir stjórn Franklin Templeton eða annarrar
fjárfestingastýringar.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 70% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 120%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• langtímafjármagnshækkun og tekjur með litlar sveiflur
• takmörkuð áhrif á vaxtarmöguleika í boði með fjárfestingu
í hlutabréfum
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta

Franklin Templeton Investment Funds

19

Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhætta vegna fjárfestinga í hrávöru
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna verðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta á nýmörkuðum
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna efnislegra eigna
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna verðbréfunar
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Áhætta vegna skiptasamninga
• Undirliggjandi áhætta fjárfestingasjóða
Heildaráhætta Vágildisgreining (algert VaR) er notuð til þess
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
Væntanlegt stig vogunar fyrir sjóðinn skal nema 300%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.
Fjárfestingastjóri(ar) Franklin Templeton International
Services S.à r.l. og Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC FUND
Eignaflokkur Fjöleignasjóður
Grunngjaldmiðill Evra (EUR)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að
ná langtímafjáraukningu sem nemur 5% árlegu meðaltali á
ávöxtunarkröfu (að frádregnum gjöldum) umfram þá vexti
sem Euro Interbank (EURIBOR) býður yfir þriggja ára rúllandi
tímabil. Sjóðurinn stefnir að því að ná markmiði sínu með
árlegum sveiflum, undir venjulegum markaðsaðstæðum, á
milli 8% og 11%. Það er engin trygging fyrir því að sjóðurinn
nái endurgjaldsmarkmiði sínu, né heldur hvort hann verði
áfram innan þessa markhóps.

verðbréfum með lægri einkunn eða óverðtryggð verðbréf,
skuldabréfum í vanskilum og breytanlegum eða skilyrtum
breytanlegum verðbréfum ásamt skuldabréfum í vanskilum)
og allt að 10% í „óhefðbundnum" eignaflokkum eins og
fasteignum, innviðum og hrávörum. Fjárfestingar í skilyrtum
breytanlegum verðbréfum eru takmörkuð við 5% af hreinni
eign sjóðsins. Áhætta fyrir eignaflokka, svo sem hlutabréf,
verður ákvörðuð á nettó grundvelli með því að taka saman
heildarverðmæti langra og stuttra áhættuskuldbindinga á
öllum hlutabréfamörkuðum. Heildaráhætta hlutabréfa getur
því farið yfir 100%.
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættuvarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingartilgangi. Þessir
fjármálagerningar fela í sér en takmarkast ekki við skiptasamninga
(s.s. skuldatryggingar eða heildarskiptasamninga á eigin fé,
föstum tekjum, gjaldeyrisviðskiptum eða hrávöruvísitölum),
framvirka samninga, framtíðarsamninga (þ.m.t.
framtíðarsamningar á hlutabréfavísitölur og ríkisverðbréf), auk
valkosta (þ.m.t. varðar vilnanir). Í þessu sambandi getur sjóðurinn
leitast eftir áhættuskuldbindingum í, meðal annars, hrávöru
eða fasteignum með því að nota afleiður gagnvart viðkomandi
fjármálavísitölum. Sjóðurinn getur einnig fjárfest í verðbréfum,
sérhönnuðum afurðum sem gerðar eru upp í handbæru fé eða
verðbréfaviðskiptum þar sem verðbréfið er tengt við eða fær
virði sitt frá öðru verðbréfi, vísitölu eða gjaldmiðli einhvers lands.
Sameiginlegir fjárfestingarsjóðir sem sjóðurinn kann að
fjárfesta í (takmarkast við 10% af hreinni eign sjóðsins)
eru ýmist undir stjórn Franklin Templeton eða annarrar
fjárfestingastýringar.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt stig
áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 70% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 120%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• langtímafjáraukningu
• meiri sveiflur til að hámarka langtímaávöxtun
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn hyggst ná markmiði
sínu með því að stjórna bæði beinum og óbeinum
áhættuskuldbindingum í hlutabréfum, verðbréfum með fastar
tekjur, sjóðum um sameiginlega fjárfestingu, reiðufé og ígildi
reiðufjár og óbeinum „óhefðbundnum“ fjárfestingum.

• Mótaðilaáhætta

Sjóðurinn fjárfestir beint eða óbeint (í gegnum sameiginleg
fjárfestingarkerfi, fjármálaafleiðugerninga og samsettar
afurðir) í verðbréfum útgefenda hverskyns markaðsvirðis
sem eru staðsettir hvar sem er í heiminum, þar á meðal á
nýmörkuðum. Sjóðurinn getur haft allt að 100% nettó beinar
eða óbeinar langtímaáhættuskuldbindingar í hlutabréfum og
hlutabréfatengdum verðbréfum. Eftirstandandi hreinar eignir
eru að jafnaði fjárfestar beint eða óbeint í skuldabréfum (þ.m.t.

• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
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• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhætta vegna fjárfestinga í hrávöru
franklintempleton.lu

• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna verðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta á nýmörkuðum
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna efnislegra eigna
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna verðbréfunar
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Áhætta vegna skiptasamninga
• Undirliggjandi áhætta fjárfestingasjóða
Heildaráhætta Vágildisgreining (algert VaR) er notuð til þess
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
Væntanlegt stig vogunar fyrir sjóðinn skal nema 300%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.
Fjárfestingastjóri(ar) Franklin Templeton International
Services S.à r.l. og Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT
FUND

auk valrétta. Sjóðurinn getur einnig, í samræmi við
fjárfestingarhömlur, fjárfest í verðbréfum eða samsettum
afurðum þar sem verðbréf tengist eða fær verðmæti af öðru
verðbréfi eða tengist eignum eða gjaldmiðlum hvaða þróunareða nýmarkaðsríkis sem er.
Sjóðurinn kann einnig að fjárfesta allt að 20% af hreinum
eignum sínum í skuldabréfum í vandræðum (þ.e. (i) sem
minnst tvö matsfyrirtæki gefa einkunnina CCC eða lægra,
eða ómetnum bréfum af sambærilegum gæðum og (ii) sem
hafa vaxtaálag sem nemur meira en 1.000 grunnstigum).
Oftast myndi slík áhættuskuldbinding þó vera afleiðing
af aðstæðum sem leiða til álags á verðbréf, t.d. almenns
samdráttar eða annarra óhagstæðra markaðs-, efnahagseða stjórnmálaaðstæðna. Að því er varðar fjárfestingarstefnu
sjóðsins ætti að skilja verðbréf í vandræðum sem (i)
skuldabréf í vanskilum og (ii) verðbréf fyrirtækja sem
eru að gangast undir, eða eru í þann mund að gangast
undir, endurskipulagningu eða gjaldþrot. Fjárfestingar í
skuldabréfum í vanskilum myndu venjulega ekki nema meira
en 15% af hreinum eignum sjóðsins. Sjóðurinn getur keypt
verðbréf með föstum tekjum og fjárskuldbindingar í hvaða
gjaldmiðli sem er og kann að eiga hlutabréf, þar á meðal
skuldabréf með valrétti, að því marki sem slík verðbréf eru
afleiðing af umbreytingu eða skiptum á forgangshlutabréfum
eða fjárskuldbindingu. Auk þess kann sjóðurinn að fjárfesta
í breytanlegum verðbréfum og skilyrtum breytanlegum
verðbréfum (fjárfestingar í skilyrtum breytanlegum verðbréfum
fara ekki yfir 5% af hreinum eignum sjóðsins). Sjóðurinn getur
fjárfest allt að 20% af hreinni eign sinni á meginlandi Kína
með Bond Connect eða beint (einnig nefnt CIBM beint).
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:

Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun

• ávöxtun og langtímafjáraukningu með því að fjárfesta í
hvers kyns fjárskuldbindingum á nýmörkuðum

Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)

• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma

Fjárfestingarmarkmið Markmið sjóðsins er að ná góðri
ávöxtun og verðmætaaukningu til langs tíma.

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná
fjárfestingarmarkmiði sínu með því að fjárfesta fyrst
og fremst í skuldabréfum með föstum og breytilegum
vöxtum og fjárskuldbindingum með hvaða gjalddaga og
lánshæfismati sem er (sem kunna að vera, fyrst og fremst
eða jafnvel eingöngu, verðbréf utan fjárfestingarflokks,
með lágt lánshæfismat og/eða ómetin verðbréf) útgefnum
af (i) fyrirtækjum og (ii) ríkistengdum aðilum (þar á meðal
en ekki eingöngu fyrirtækjum sem eru í meirihlutaeigu ríkis
eða sveitarfélags eða alþjóðastofnunum sem reknar eru af
mörgum ríkisstjórnum, þ. á m. landsbundnum og alþjóðlegum
þróunarbönkum) í nýmarkaðsríkjum og/eða sem stunda
verulegan hluta reksturs síns í þróunar- eða nýmarkaðsríkjum.
Sjóðurinn kann einnig að fjárfesta í peningamarkaðsbréfum.
Sjóðurinn kann að nota afleiður til áhættuvarna og/eða
til að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti. Sjóðurinn
getur einnig, þess utan, notað afleiður í fjárfestingaskyni.
Viðskipti með þessar afleiður geta ýmist verið innan eða
utan skipulegs markaðar og m.a. falið í sér skiptasamninga
(svo sem skuldatryggingar), framvirka samninga,
framvirka gjaldmiðlasamninga og framtíðarsamninga,
franklintempleton.lu

• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna verðbréfa í vanskilum
• Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja
Franklin Templeton Investment Funds
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• Áhætta vegna skiptasamninga
• Áhætta vegna ábyrgða
Vogun Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út heildaráhættu
sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investment
Management Limited og Franklin Templeton Investments (ME)
Limited.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN EMERGING MARKET SOVEREIGN DEBT
HARD CURRENCY FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Grunngjaldmiðill USD
Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og
verðmætaaukningu til langs tíma.

Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni
í hlutdeildarbréfum verðbréfasjóða (UCITS) og annarra UCIsjóða (þar á meðal kauphallarsjóðum).
Sjóðurinn er undir virkri stjórn og viðmiðið er notað sem
umhverfi til að velja fjárfestingar. Þótt fjárfestingastjóri sé
háður viðmiðinu við staðsetningu/samsetningu eignasafnsins
er sjóðnum ekki skylt að fylgja neinum þáttum viðmiðsins og
kann raunar að fjárfesta allt að 20% af hreinum eignum, fyrir
utan handbært fé, utan viðmiðsins. Fjárfestingastjórinn hefur
fulla heimild til að víkja frá vægi viðmiðsins.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• langtímaverðmætaaukningu með því að fjárfesta í
verðbréfaþáttum J. P. Morgan Emerging Market Bond
Index Global Diversified Index (aðallega skuldabréf og
skuldaveðbréf nýmarkaðsríkja fullvalda og hálf-fullvalda
útgefenda)

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir að minnsta kosti 80%
af hreinum eignum sínum, fyrir utan handbært fé, í hlutum J.
P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Index („Viðmiðið“) og mun einbeita sér að tækifærum fyrir
viðmiðunarbundin skuldabréf og skuldabréf fullvalda og
hálf-fullvalda útgefenda nýmarkaðsríkja. Sjóðurinn fjárfestir
aðallega í skuldabréfum með föstum og breytilegum vöxtum
og skuldabréfum gefnum út af ríkisstjórnum og útgefendum
tengdum þeim auk yfirþjóðlegra aðila sem eru skipulögð
eða studd af nokkrum ríkisstjórnum sem endurspeglast
í viðmiðinu. Sjóðurinn getur einnig fjárfest í útgefendum
fyrirtækja sem eru staðsettir í nýmarkaðsríkjum og hafa
verulegan hluta af atvinnustarfsemi sinni frá þróunarríkjum
eða nýmarkaðsríkjum, þar með talið meginlandi Kína í
gegnum Bond Connect eða beint (einnig kallað CIBM beint).
Fjárfestingar á meginlandi Kína verða ekki meiri en 10% af
hreinum eignum sjóðsins. Þessi verðbréf verða tilgreind í
föstum gjaldmiðlum (þ.e. gjaldmiðlum þróaðra hagkerfa þar á
meðal en ekki takmarkað við EUR, GBP, USD, JPY og CHF).

• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma

Sjóðurinn getur einnig notað afleiður til áhættavarna, til að
stýra eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni.
Þessa fjármálaafleiðugerninga má höndla með annaðhvort
á skipulegum verðbréfamörkuðum eða eingöngu gegnum
miðlara, og geta m.a. verið skiptasamningar (svo sem
skuldatryggingasamningar, vaxtaskiptasamningar og
gjaldeyrisskiptasamningar), framvirkir samningar og framvirkir
gjaldmiðlasamningar, framtíðarsamningar og valréttir.

• Áhættuflokkur áhættuvarna

Sjóðurinn getur einnig fjárfest í verðbréfum eða verðtryggðum
(þ.m.t. verðbólgutengdum) verðbréfum og samsettum
afurðum (svo sem veðsettum skuldbindingum) þar sem
verðbréf er tengt við eða fær gildi annars verðbréfs eða
tengist eignum eða einum af ofangreindum gjaldmiðlum.
Sjóðnum er heimilt að eiga viðbótarhlutabréf, þar á meðal
kauprétti (vegna endurfjármögnunar eða að því marki
sem slík verðbréf stafa af skuldbreytingu tekna vegna
endurskipulagningar eða gjaldþrots) og skilyrt breytanleg
verðbréf (fjárfestingar í skilyrtum breytanlegum verðbréfum
verða ekki meiri en sem nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins).
Sjóðurinn kann einnig að fjárfesta í peningamarkaðsbréfum.
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Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
• Áhætta vegna verðbréfunar
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta á vaxtamörkuðum
• Stjórnmálaleg og efnahagsleg áhætta
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Áhætta vegna skiptasamninga
• Áhætta vegna ábyrgða
Vogun Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investment
Management Limited
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

franklintempleton.lu

FRANKLIN EMERGING MARKETS DEBT
OPPORTUNITIES HARD CURRENCY FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Grunngjaldmiðill USD
Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og
verðmætaaukningu til langs tíma.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná
fjárfestingarmarkmiðum sínum með því að fjárfesta aðallega
í dreifðu eignasafni fasts og fljótandi gengis skuldabréfa og
skuldbindinga sem eru gefin út af ríkisstjórnum og útgefendum
tengdum þeim auk skipulegra yfirþjóðlegra stofnana eða
studd af nokkrum ríkisstjórnum og útgefendum fyrirtækja
sem eru staðsettir í nýmarkaðslöndum og afla verulegs hluta
af efnahagsstarfsemi sinni frá löndum með þróunar- eða
vaxtamarkaði, þ.m.t. meginlandi Kína. Þessi verðbréf verða
tilgreind í föstum gjaldmiðlum (þ.e. gjaldmiðlum þróaðra
hagkerfa þar á meðal en ekki takmarkað við EUR, GBP, USD,
JPY og CHF).
Allar fjárfestingar í skuldabréfum verða, á kaupdegi,
metnar sem B mínus eða hærri af Standard & Poor's eða
sambærilegu ef þær eru metnar af öðrum matsfyrirtækjum. Í
þessu sambandi, ef tvær mismunandi einkunnir eru notaðar,
verður aðeins sú minni til umfjöllunar og ef þrjár mismunandi
einkunnir eru notaðar þá mun sú lægsta af tveimur betri
einkunnum vera notuð. Ef óskráð er, skal verðbréfum vera
lýst af sambærilegum gæðum af fjárfestingarstjóra.
Sjóðurinn getur einnig notað afleiður til áhættuvarna og
til að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti. Þessa
fjármálaafleiðugerninga má höndla með annaðhvort á
skipulegum verðbréfamörkuðum eða eingöngu gegnum
miðlara, og geta m.a. verið skiptasamningar (svo sem
skuldatryggingasamningar, vaxtaskiptasamningar og
gjaldeyrisskiptasamningar), framvirkir samningar og framvirkir
gjaldmiðlasamningar, framtíðarsamningar og valréttir.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest í skuldatengdum verðbréfum eða
sérhönnuðum afurðum (svo sem veðsettum skuldbindingum)
þar sem verðbréf er tengt við eða fær gildi annars verðbréfs
eða tengist eignum eða einum af ofangreindum gjaldmiðlum.
Sjóðnum er heimilt að eiga viðbótarhlutabréf, þar á
meðal kauprétti (vegna endurfjármögnunar eða að því
marki sem slík verðbréf stafa af skuldbreytingu tekna
vegna endurskipulagningar eða gjaldþrots) og skilyrt
breytanleg verðbréf (fjárfestingar í skilyrtum breytanlegum
verðbréfum verða ekki meiri en sem nemur 5% af hreinum
eignum sjóðsins). Sjóðurinn kann einnig að fjárfesta í
peningamarkaðsbréfum.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• ávöxtun og langtímafjáraukningu með því að fjárfesta
í fjárskuldbindingum á nýmörkuðum, að fráskildum
verðbréfum með einkunn undir B mínus
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
franklintempleton.lu

• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
• Áhætta vegna verðbréfunar
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta á vaxtamörkuðum
• Stjórnmálaleg og efnahagsleg áhætta
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Áhætta vegna skiptasamninga
• Áhætta vegna ábyrgða
Vogun Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investment
Management Limited
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Grunngjaldmiðill Evra (EUR)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að
hámarka, í samræmi við skynsamlega fjárfestingarstjórnun,
heildarávöxtun sem samanstendur af samsetningu
vaxtatekna eiginfjáraukningar.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir aðallega í
skuldabréfum í fjárfestingaflokki gefnum út af ríkisstjórnum
og útgefendum tengdum ríkisstjórnum og fjölþjóðlegum
stofnunum í Myntbandalagi Evrópu (Evrusvæðinu).
Að auki, í samræmi við fjárfestingarhömlur, getur sjóðurinn
fjárfest í fjárskuldbindingum ríkisstjórna, fjölþjóðlegra aðila
og útgefenda tengdum ríkisstjórnum um allan heim (þ.m.t.
verðbréf utan fjárfestingarflokks) með samanlagt 15%
hámark verðbréfa sem eru gefin út af (i) útgefendum utan
Myntbandalags Evrópu og (ii) útgefendum með einkunn undir
BB+ eða Ba1.
Sjóðurinn getur auk þess fjárfest í skuldatengdum
verðbréfum og samsettum afurðum (svo sem fasteignaveðog eignatryggðum verðbréfum, m.a. skuldavafningum) sem
fá virði sitt frá vísitölum, verðbréfum eða gjaldmiðli.
Sjóðurinn notar sérstaka einkunnagjöf um umhverfislegar,
félagslegar og stjórnunarlegar viðmiðanir (UFS) í því skyni
að forðast fjárfestingar hjá útgefendum sem seinir til að skipa
yfir í lágkolefnahagkerfi. Einkunnagjöf um umhverfislegar,
Franklin Templeton Investment Funds
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félagslegar og stjórnunarlegar viðmiðanir (UFS) er notuð við
a.m.k. 90% af eignasafni sjóðsins.
Hvað varðar útgefendur ríkisskuldabréfa, útgefendur
hálfgildings-ríkisstofnana og ríkisstofnanir notar sjóðurinn
sambland gagnaílags til að ákvarða „frammistöðu í
umskiptum vegna loftslagsbreytinga“ (þ.e. að því marki sem
útgefandinn bregst við hættu vegna loftslagsbreytinga, t.d.
með því að beita samsetningu af afkolun vara og þjónustu,
koma á fót innviðum með lága eða enga losun og draga
úr eða fjarlægja þörf fyrir jarðefnaeldsneyti, þ.m.t. tekjur af
jarðefnaeldsneyti), meðal annars stefnu varðandi beina losun
í samanburði við jafningja, skipti yfir í lágkolefni, stjórnun
áhættu varðandi loftslagsbreytingar, heildarstigagjöf varðandi
loftslagsbreytingar, stjórnun orkulinda, stjórnun á ytri þáttum
loftslagsbreytinga og stjórnun orkuöryggis.
Fjárfestingastjórnunarteymið notar þessi ílög til að meta
„frammistöðu í umskiptum vegna loftslagsbreytinga“ hvers
útgefanda fyrir sig og sjóðnum er bannað að fjárfesta hjá
útgefendum sem standa sig verst samkvæmt þessum
mælikvarða. Hér er um bindandi takmörkun að ræða, sem er
útfærð með því að leggja reglufylgnitakmarkanir á útgefendur
sem teljast vera of hægfara auk stöðugs ferlis sem felur í
sér ársfjórðungslegt mat á stöðubreytingum. Þar af leiðandi
undanskilur sjóðurinn frá eignasafni sínu alla útgefendur sem
eru í neðstu 20 prósentunum í fjárfestingaumhverfinu.

að fjárfesta í flokkunarsamræmdri sjálfbærri starfsemi sem
stuðlar að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga, er ekki hægt að útiloka að undirliggjandi
fjárfestingar sjóðsins geti af hendingu falið í sér fjárfestingar
sem miða að því að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með
áherslu þeirra á að draga úr loftslagsbreytingum og
aðlögun loftslagsbreytinga og sem kunna að vera en eru
ekki endilega flokkunarsamræmd. Fjárfestar ættu að hafa í
huga að meginreglan um „ekki verulegan skaða“ samkvæmt
flokkunarreglugerðinni á aðeins við um þær fjárfestingar sem
liggja að baki sjóðnum sem taka mið af viðmiðum ESB um
umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi. Þær fjárfestingar
sem liggja að baki sjóðnum sem eru ekki í flokkunarsamræmdri
umhverfislega sjálfbærri starfsemi taka ekki tillit til viðmiða
ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi í skilningi
flokkunarreglugerðarinnar.
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

Þar að auki er sjóðnum ekki heimilt að fjárfesta í
ríkisskuldabréfum gefnum út af löndum með ófullnægjandi
stigagjöf samkvæmt Freedom House Index, né löndum með
UFS-einkunnina CCC samkvæmt MSCI.

• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu

Sjóðurinn getur einnig notað afleiður til áhættuvarna og
til að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti. Þessa
fjármálagerninga má höndla með á annaðhvort (i) skipulegum
mörkuðum, svo sem framvirka samninga (þar á meðal um
ríkisverðbréf), auk valkosta eða (ii) utan verðbréfamarkaðar,
svo skiptasamninga og framvirka samninga um gjaldmiðla,
og gengi og vexti.

• Áhætta vegna verðbréfunar

Slíkar skuldbindingar skulu vera í eða áhættuvarðar í evru.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.

Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjárfesta í sjóði sem samræmist 8. grein SFDR
• hámarka heildarávöxtun sem samanstendur af vaxtatekjum
og eiginfjáraukningu með því að fjárfesta í skuldabréfum
ríkisstjórna og ríkistengdum útgefendum frá aðildarríkjum
Myntbandalags Evrópu.
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Flokkunarreglugerð Í samræmi við UFS-aðferðafræði
sína stuðlar sjóðurinn að góðum umhverfis-, félagslegum og
stjórnarháttum. Þrátt fyrir að sjóðurinn skuldbindi sig ekki til
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• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Sjálfbærniáhætta
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investment
Management Limited og Franklin Advisers, Inc.

FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Grunngjaldmiðill Evra (EUR)
Fjárfestingarmarkmið Meginfjárfestingarmarkmið sjóðsins
er að afla mikilla núverandi tekna. Sem annað markmið,
leitast sjóðurinn við að hækka eigið fé, en aðeins þegar það
er í samræmi við meginmarkmið sitt.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiðum
sínum með því að fjárfesta aðallega, annaðhvort beint eða
með því að nota fjármálaafleiðugerninga, í skuldabréfum frá
evrópskum eða erlendum útgefendum. Sjóðurinn ráðstafar
minnst 75% til verðbréfa með föstum tekjum Þessar afleiður
(sem neðangreind UFS-einkunnagjöf gildir ekki um) geta
m.a. falið í sér skiptasamninga, svo sem skuldatryggingar
eða heildarskiptasamninga með föstum tekjum, framvirka
samninga, framtíðarsamninga og valrétt um slíka samninga,
annaðhvort á skipulegum markaði eða utan verðbréfamarkaðar.
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættavarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni.
franklintempleton.lu

Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst í skuldabréfum með
fastri ávöxtun utan fjárfestingaflokks, eða jafngildi þeirra ef
bréfin eru óflokkuð, í evrum eða skuldabréfum utan evru
sem eru áhættuvarin í evrum. Fjárfestingarstjórar reyna
að koma í veg fyrir mikla áhættu með því að framkvæma
sjálfstætt lánshæfismat á útgefendum og með því að dreifa
fjárfestingum sjóðsins milli mismunandi útgefenda.
Sjóðurinn notast við sérstaka einkunnagjöf fyrir umhverfislega,
félagslega og stjórnunarlega þætti (UFS) til að meta verðbréf
sem sjóðurinn kann að fjárfesta í („fjárfestingarumhverfi“
sjóðsins) og notast við sérstakar takmarkanir, eins og frekar
er getið hér á eftir. UFS-einkunnagjöfin er notuð fyrir a.m.k.
100% af útgefendum í eignasafni sjóðsins og er bindandi
hvað varðar samsetningu eignasafnsins.
UFS-þættir eru mikilvægur hluti af rannsóknum sjóðsins
á lánshæfi fyrirtækja, þar sem fer saman ítarleg
lánshæfisgreining og rannsókn á efnislegum UFS-þáttum til
að fá heildrænt mat á styrkleikum, veikleikum og mögulegum
hættum í lánshæfi. Greinendur fjárfestingastjóra kunna að
vinna með útgefendum með tiltekin kolefnislosunarvandamál
í þeim tilgangi að bæta áhættustjórnun þeirra á þessum
sviðum.
Hvað varðar eignasafnið allt3 skal sjóðurinn ekki fjárfesta í
útgefendum sem:
• Brjóta ítrekað og alvarlega gegn meginreglum hnattræns
samkomulags Sameinuðu þjóðanna, til dæmis
• Vernd alþjóðlegra mannréttinda
• Engin hlutdeild í mannréttindabrotum
• Félagafrelsi og réttur til gerðar kjarasamninga
• Afnám nauðungarvinnu
• Afnám barnaþrælkunar
• Afnám mismununar varðandi vinnu og starf
• Reglur um varúðarráðstafanir til að bregðast við
umhverfisvandamálum / nálgun við að takast á við
áskoranir í umhverfismálum
• Efla vitund um umhverfismál/-ábyrgð
• Þróun og dreifing/útbreiðsla á umhverfisvænni tækni
• Vinna/berjast gegn spillingu í hvaða formi sem er
• Framleiða kjarnorkuvopn eða umdeild vopn á borð við
jarðsprengjur eða lífefna- og efnavopn, eða fyrirtæki sem
framleiða íhluti sem ætlaðir eru í slík vopn.
• Framleiða hefðbundin vopn eða afla tekna af slíkum vörum
umfram viðmið fjárfestingastjóra (5%);
• Framleiða tóbak eða tóbaksvörur eða afla tekna af slíkum
vörum umfram viðmið fjárfestingastjóra (5%);
• Eru á sérstaka listanum yfir fjárhættuspilafyrirtæki,
samkvæmt sérstöku stefnunni um fjárhættuspil;
• Hafa meira en 5% tekna sinna frá kolavinnslu;
• Eru með UFS-einkunnina CCC samkvæmt MSCI;
5% vikmörk gilda um fjárfestingar í fyrirtækjum sem uppfylla ekki þessi
skilyrði.
3

franklintempleton.lu

• Eru rauðmerkt fyrir að vera samfélagslega umdeild.
Merkingin er fengin frá undirkvarðanum með lægstu
einkunnina (viðskiptavinir, mannréttindi og samfélag,
og réttindi launþega og aðfangakeðja) innan
samfélagskvarðans.
Vegna áðurnefndrar UFS-aðferðafræði og útilokana er vegin
meðal-UFS-einkunn eignasafns sjóðsins hærri en grunnmeðalUFS-einkunnin í fjárfestingaumhverfi sjóðsins. UFS-einkunn
fyrir hvert fyrirtæki í eignasafninu er endurskoðuð og uppfærð
minnst árlega.
Þar sem líklegra er að fjárfestingarmarkmiði verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf,
getur sjóðurinn einnig tímabundið eða að auki leitað að
fjárfestingartækifærum í öðrum gerðum verðbréfa í evrum,
svo sem ríkisverðbréfum, völdum hlutabréfum, almennum
hlutabréfum og öðrum eignatengdum verðbréfum, ábyrgðum
og verðbréfum og skuldabréfum sem hægt er að breyta í
almenn hlutabréf. Sjóðurinn getur fjárfest allt að 10% af hreinum
eignum sínum í lánatengdum bréfum sem fjárfestingarstjórar
geta notað til að fjárfesta hraðar og skilvirkar í tilteknum
hlutum hávaxtaskulda, bankalána og skuldamörkuðum í
fjárfestingarflokki. Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt að 10%
af hreinni eign sinni í verðbréfum í vanskilum. Þar að auki
kann sjóðurinn að fjárfesta í breytanlegum verðbréfum og
skilyrtum breytanlegum verðbréfum (fjárfestingar í skilyrtum
breytanlegum verðbréfum fara ekki yfir 5% af hreinum eignum
sjóðsins).
Nafn sjóðsins endurspeglar grunngjaldmiðil sjóðsins í
evrum og þýðir ekki endilega að tiltekið hlutfall af hreinum
fjárfestingareignum sjóðsins séu í evrum.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjárfesta í sjóði sem samræmist 8. grein SFDR
• vinna sér inn mikla tekjur og að minnsta kosti nokkra
fjármagnsaukningu í sjóðnum sem hefur evru sem
grundvallarmynt og fjárfestir í eignaverðbréfum með mikla
ávöxtun í evrum
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Flokkunarreglugerð Í samræmi við ESG aðferðafræði
sína stuðlar sjóðurinn að góðum umhverfis-, félagslegum og
stjórnarháttum. Þrátt fyrir að sjóðurinn skuldbindi sig ekki til
að fjárfesta í flokkunarsamræmdri sjálfbærri starfsemi sem
stuðlar að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga, er ekki hægt að útiloka að undirliggjandi
fjárfestingar sjóðsins geti af hendingu falið í sér fjárfestingar
sem miða að því að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með
áherslu þeirra á að draga úr loftslagsbreytingum og
aðlögun loftslagsbreytinga og sem kunna að vera en eru
Franklin Templeton Investment Funds
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ekki endilega flokkunarsamræmd. Fjárfestar ættu að hafa í
huga að meginreglan um „ekki verulegan skaða“ samkvæmt
flokkunarreglugerðinni á aðeins við um þær fjárfestingar sem
liggja að baki sjóðnum sem taka mið af viðmiðum ESB um
umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi. Þær fjárfestingar
sem liggja að baki sjóðnum sem eru ekki í flokkunarsamræmdri
umhverfislega sjálfbærri starfsemi taka ekki tillit til viðmiða
ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi í skilningi
flokkunarreglugerðarinnar.
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingastefnu sjóðsins:
• Uppsöfnunaráhætta
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta fyrirtækjafjárfestingar með fljótandi vöxtum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna verðbréfunar
• Sjálfbærniáhætta
• Áhætta vegna skiptasamninga
• Áhætta vegna ábyrgða

fjárfestingarflokks eða skuldabréfum í vanskilum eða ef
óflokkuð, af sambærilegum gæðum.
Sjóðurinn getur auk þess fjárfest í skuldatengdum verðbréfum
og sérhönnuðum afurðum (svo sem fasteignaveð- og
eignatryggðum verðbréfum, m.a. skulda- og lánavafningum)
sem fá virði sitt frá vísitölum, verðbréfum eða gjaldmiðli.
Sjóðurinn notar sérstaka einkunnagjöf um umhverfislegar,
félagslegar og stjórnunarlegar viðmiðanir (UFS) í því skyni
að forðast fjárfestingar hjá útgefendum sem seinir til að skipa
yfir í lágkolefnahagkerfi. Einkunnagjöf um umhverfislegar,
félagslegar og stjórnunarlegar viðmiðanir (UFS) er notuð
fyrir a.m.k. 90% af útgefendum í eignasafni sjóðsins og er
bindandi fyrir skipan eignasafnsins.
Hvað varðar fyrirtækjaútgefendur notar sjóðurinn sambland
gagnaílags til að ákvarða „frammistöðu í umskiptum vegna
loftslagsbreytinga“ (þ.e. að því marki sem útgefandinn
bregst við hættu vegna loftslagsbreytinga, t.d. með því að
beita samsetningu af afkolun vara og þjónustu, koma á fót
innviðum með lága eða enga losun og draga úr eða fjarlægja
þörf fyrir jarðefnaeldsneyti, þ.m.t. tekjur af jarðefnaeldsneyti),
meðal annars stefnu varðandi beina losun í samanburði við
jafningja, afkolun eignarsafns vara og þjónustu og mat á
tækifærum í umhverfisvænni tækni og orku.
Hvað útgefendur ríkisskuldabréfa varðar notar sjóðurinn
sambland gagnaílaga til að meta „frammistöðu í umskiptum
vegna loftslagsbreytinga“, meðal annars umhverfisáhættu
og umhverfisáhættustýringu útgefanda. Slík gögn varða
m.a. stjórnun orkuauðlinda, varðveislu auðlinda, stjórnun
vatnsauðlinda, frammistöðu í umhverfismálum, stjórnun á
ytri þáttum loftslagsbreytinga, stjórnun orkuöryggis, landi
til fæðuframleiðslu og verðmætum jarðefnum, varnarleysi
gagnvart umhverfisviðburðum og ytri umhverfisþáttum. Þar að
auki er sjóðnum ekki heimilt að fjárfesta í ríkisskuldabréfum
gefnum út af löndum með ófullnægjandi stigagjöf samkvæmt
Freedom House Index, né löndum með UFS-einkunnina CCC
samkvæmt MSCI.

Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

UFS-þættir eru mikilvægur hluti af rannsóknum sjóðsins
á lánshæfi fyrirtækja, þar sem fer saman ítarleg
lánshæfisgreining og rannsókn á efnislegum UFS-þáttum til
að fá heildrænt mat á styrkleikum, veikleikum og mögulegum
hættum í lánshæfi. Greinendur fjárfestingastjóra kunna að
vinna með útgefendum með tiltekin kolefnislosunar-, vatnsog skólpvandamál í þeim tilgangi að bæta áhættustjórnun
þeirra á þessum sviðum.
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Hvað varðar eignasafnið allt4 skal sjóðurinn ekki fjárfesta í
fyrirtækjum sem:

Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investment
Management Limited og Franklin Advisers, Inc.

Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Grunngjaldmiðill Evra (EUR)

• Brjóta ítrekað og alvarlega gegn meginreglum hnattræns
samkomulags Sameinuðu þjóðanna, til dæmis

Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
að viðhalda mikilli fjármagnsaukningu og lausafjárstöðu og
hámarka heildararðsemi og ávöxtun.

• Vernd alþjóðlegra mannréttinda

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná
markmiðum sínum með því að fjárfesta fyrst og fremst
í skammtímaskuldabréfum og -skuldaviðurkenningum
evrópskra ríkja og fyrirtækja sem og evruskuldum fyrirtækja
utan Evrópu sem eru í fjárfestingarflokki eða, ef þær eru án
lánshæfismats, af sambærilegum gæðum. Sjóðurinn getur
haldið að hámarki 10% í lágt flokkuðum skuldabréfum, utan

• Félagafrelsi og réttur til gerðar kjarasamninga
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• Engin hlutdeild í mannréttindabrotum
• Afnám nauðungarvinnu
• Afnám barnaþrælkunar
5% vikmörk eru leyfileg fyrir fjárfestingar í fyrirtækjum sem myndu ekki
uppfylla þessi skilyrði
4
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• Afnám mismununar varðandi vinnu og starf
• Reglur um varúðarráðstafanir til að bregðast við
umhverfisvandamálum / nálgun við að takast á við
áskoranir í umhverfismálum

Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjárfesta í sjóði sem samræmist 8. grein SFDR

• Efla vitund um umhverfismál/-ábyrgð

• viðhalda lausafjárstöðu, hámarka heildarávöxtun og tekjur

• Þróun og dreifing/útbreiðsla á umhverfisvænni tækni

• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma

• Vinna/berjast gegn spillingu í hvaða formi sem er

Flokkunarreglugerð Í samræmi við ESG aðferðafræði
sína stuðlar sjóðurinn að góðum umhverfis-, félagslegum og
stjórnarháttum. Þrátt fyrir að sjóðurinn skuldbindi sig ekki til
að fjárfesta í flokkunarsamræmdri sjálfbærri starfsemi sem
stuðlar að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga, er ekki hægt að útiloka að undirliggjandi
fjárfestingar sjóðsins geti af hendingu falið í sér fjárfestingar
sem miða að því að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með
áherslu þeirra á að draga úr loftslagsbreytingum og
aðlögun loftslagsbreytinga og sem kunna að vera en eru
ekki endilega flokkunarsamræmd. Fjárfestar ættu að hafa í
huga að meginreglan um „ekki verulegan skaða“ samkvæmt
flokkunarreglugerðinni á aðeins við um þær fjárfestingar sem
liggja að baki sjóðnum sem taka mið af viðmiðum ESB um
umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi. Þær fjárfestingar
sem liggja að baki sjóðnum sem eru ekki í flokkunarsamræmdri
umhverfislega sjálfbærri starfsemi taka ekki tillit til viðmiða
ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi í skilningi
flokkunarreglugerðarinnar.

• Ófullnægjandi einkunnir samkvæmt Freedom House Index
fyrir ríkisútgefendur (https://freedomhouse.org/countries/
freedom-world/scores)
• Framleiða herbúnað og/eða umdeild vopn, þ.e. vopn sem
teljast hönnuð til að valda ótakmörkuðum skaða, eða
framleiða íhluti í slík vopn.
• Framleiða tóbak eða tóbaksvörur eða afla tekna af slíkum
vörum umfram viðmið fjárfestingastjóra (5%).
• Afla tekna umfram viðmið af mengandi jarðefnaeldsneyti.
• Eru undir viðmiðum fjárfestingastjóra um notkun á
jarðefnaeldsneyti með minni kolefnisútblæstri.
• Eru yfir viðmiðum okkar um jarðefnaeldsneyti til
rafmagnsframleiðslu.
• UFS-einkunn er CCC.
Þar af leiðandi beitir sjóðurinn valkvæðri nálgun til að
undanskilja frá eignarsafni sínu alla útgefendur sem eru í
neðstu 20% í hverju fjárfestingarumhverfi fyrir sig.
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættavarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni.
Viðskipti með þessar afleiður eru ýmist á skipulögðum
mörkuðum eða utan verðbréfamarkaðar og þær geta m.a.
verið skiptasamningar (svo sem vaxtaskiptasamningar,
gjaldeyrisskiptasamningar og heildarskiptasamningar um
fastar tekjur, þ.m.t. lánskjaravísitölur), framvirkir samningar
og framvirkir gjaldmiðlasamningar, auk valrétta um slíka
gerninga.
Auk þess kann sjóðurinn að fjárfesta í breytanlegum
verðbréfum og skilyrtum breytanlegum verðbréfum
(fjárfestingar í skilyrtum breytanlegum verðbréfum fara ekki
yfir 5% af hreinum eignum sjóðsins).
Sjóðurinn hyggst kaupa verðbréf á föstum og fljótandi vöxtum
með skuldbindingar í evrum og að hámarki 10% í erlendum
gjaldmiðlum.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 5% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 10%.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.

franklintempleton.lu

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingastefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna verðbréfunar
• Sjálfbærniáhætta
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investment
Management Limited og Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.
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FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Grunngjaldmiðill Evra (EUR)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að
hámarka, í samræmi við skynsamlega fjárfestingarstjórnun,
heildarávöxtunarkröfu með samsetningu vaxtatekna og
eiginfjáraukningar.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiðum
sínum með því að fjárfesta fyrst og fremst í skuldabréfum
evrópskra fyrirtækja í fjárfestingarflokki með föstum eða
fljótandi vöxtum og evruskuldabréfum fyrirtækja utan Evrópu.
Sjóðurinn notar sérstaka einkunnagjöf um umhverfislegar,
félagslegar og stjórnunarlegar viðmiðanir (UFS) í því skyni að
forðast fjárfestingar hjá útgefendum sem seinir til að skipa yfir
í lágkolefnahagkerfi. UFS-einkunnir gefnar fyrir allt eignasafnið
og eru bindandi hvað varðar samsetningu þess.

• Reglur um varúðarráðstafanir til að bregðast við
umhverfisvandamálum / nálgun við að takast á við
áskoranir í umhverfismálum
• Efla vitund um umhverfismál/-ábyrgð
• Þróun og dreifing/útbreiðsla á umhverfisvænni tækni
• Vinna/berjast gegn spillingu í hvaða formi sem er
• Framleiða herbúnað og/eða umdeild vopn, þ.e. vopn sem
teljast hönnuð til að valda ótakmörkuðum skaða, eða
framleiða íhluti í slík vopn;
• Framleiða hefðbundin vopn eða afla tekna af slíkum vörum
umfram viðmið fjárfestingastjóra (5%);
• Framleiða tóbak eða tóbaksvörur eða afla tekna af slíkum
vörum umfram viðmið fjárfestingastjóra (5%);
• Hafa meira en 5% tekna sinna af fjárhættuspilum eða
afþreyingu fyrir fullorðna;

Sjóðurinn notar sambland gagnaílags til að ákvarða
„frammistöðu í umskiptum vegna loftslagsbreytinga“ fyrir
hvern útgefanda (þ.e. að hvaða marki útgefandinn bregst
við hættu vegna loftslagsbreytinga, t.d. með því að beita
samsetningu af afkolun vara og þjónustu, koma á fót innviðum
með lága eða enga losun og draga úr eða fjarlægja þörf fyrir
jarðefnaeldsneyti, þ.m.t. tekjur af jarðefnaeldsneyti). Þetta
getur meðal annars falist í stefnu varðandi beina losun í
samanburði við sambærileg fyrirtæki, skipti yfir í lágkolefni,
stjórnun áhættu varðandi loftslagsbreytingar, heildarstigagjöf
varðandi loftslagsbreytingar, stjórnun orkulinda, stjórnun á ytri
þáttum loftslagsbreytinga og stjórnun orkuöryggis.

• Afla tekna umfram viðmið um tekjur af mengandi
jarðefnaeldsneyti;

Sjóðnum er bannað að fjárfesta hjá útgefendum sem
standa sig verst samkvæmt þessum mælikvarða. Hér er
um bindandi takmörkun að ræða, sem er útfærð með því að
leggja reglufylgnitakmarkanir á útgefendur sem teljast vera of
hægfara. Þar af leiðandi undanskilur sjóðurinn frá eignasafni
sínu alla útgefendur sem eru í neðstu 20 prósentunum í
fjárfestingaumhverfinu.

Sjóðurinn getur einnig notað tilteknar afleiður til áhættuvarna,
til að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti og í
fjárfestingarskyni. Þessar afleiður (sem áðurnefnd UFSeinkunnagjöf gildir ekki um) geta ýmist verið innan eða
utan skipulegs markaðar og m.a. falið í sér skiptasamninga
(svo sem skuldatryggingar eða heildarskiptasamninga
með föstum tekjum, þ. á m. lánskjaravísitölur), framvirka
samninga og framtíðarsamninga, auk valrétta. Notkun
þessara fjármálagerninga getur leitt til neikvæðrar
áhættuskuldbindingar fyrir tiltekna ávöxtunarferla/
tímalengdir og gjaldmiðla. Sjóðurinn getur auk þess, í
samræmi við fjárfestingarhömlur, fjárfest í skuldatengdum
verðbréfum eða öðrum sérhönnuðum afurðum (svo
sem fasteignaveðtryggðum eða öðrum eignatryggðum
verðbréfum og skulda- og lánavafningum) sem fá virði sitt
frá annarri Evróputengdri vísitölu, verðbréfi eða gjaldmiðli.
Sjóðurinn fjárfestir aðallega í skuldabréfum með fasta
ávöxtun, annaðhvort í evrum eða, ef þau eru tilgreind í öðrum
gjaldmiðli, baktryggðum í evru.

UFS-þættir eru mikilvægur hluti af rannsóknum sjóðsins á
lánshæfi fyrirtækja, þar sem fer saman ítarleg lánshæfisgreining
og rannsókn á efnislegum UFS-þáttum til að fá heildrænt mat
á styrkleikum, veikleikum og mögulegum hættum í lánshæfi.
Greinendur fjárfestingastjóra kunna að vinna með útgefendum
með tiltekin kolefnislosunar-, vatns- og skólpvandamál til að
bæta áhættustjórnun þeirra á þessum sviðum.
Hvað varðar eignasafnið allt5 skal sjóðurinn ekki fjárfesta í
útgefendum sem:
• Brjóta ítrekað og alvarlega gegn meginreglum hnattræns
samkomulags Sameinuðu þjóðanna, til dæmis
• Vernd alþjóðlegra mannréttinda
• Engin hlutdeild í mannréttindabrotum
• Félagafrelsi og réttur til gerðar kjarasamninga
• Afnám nauðungarvinnu
• Afnám barnaþrælkunar
• Afnám mismununar varðandi vinnu og starf
5% vikmörk gilda um fjárfestingar í fyrirtækjum sem uppfylla ekki þessi
skilyrði.
5
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• Hafa meira en 5% tekna sinna frá kolavinnslu;
• Nota ekki lágkolefnaorkugjafa í nægum mæli;
• Eru yfir viðmiðum okkar um jarðefnaeldsneyti til
rafmagnsframleiðslu;
• Eru með UFS-einkunnina CCC samkvæmt MSCI.
UFS-einkunn fyrir hvert fyrirtæki í eignasafninu er
endurskoðuð og uppfærð minnst árlega.

Þar sem líklegra er að fjárfestingarmarkmiði verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf,
getur sjóðurinn einnig, í varnarskyni eða að auki leitað að
fjárfestingartækifærum í öðrum gerðum verðbréfa, þar á
meðal en takmarkast ekki við, ríkisskuldabréf, yfirþjóðlega
aðila skipulagða og studda af nokkrum öðrum ríkisstjórnum,
skuldabréfum utan fjárfestingarflokks, skuldabréfum sem
hægt er að breyta í almenn bréf, valin hlutabréf og ábyrgðir.
Þar að auki kann sjóðurinn að fjárfesta í breytanlegum
verðbréfum og skilyrtum breytanlegum verðbréfum
(fjárfestingar í skilyrtum breytanlegum verðbréfum fara ekki
yfir 5% af hreinum eignum sjóðsins).
franklintempleton.lu

Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 5% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 10%.
Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjárfesta í sjóði sem samræmist 8. grein SFDR
• heildarendurgreiðslu fjárfestingar gegnum samsetningu
vaxtatekna og eiginfjáraukningar
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Flokkunarreglugerð Í samræmi við ESG aðferðafræði
sína stuðlar sjóðurinn að góðum umhverfis-, félagslegum og
stjórnarháttum. Þrátt fyrir að sjóðurinn skuldbindi sig ekki til
að fjárfesta í flokkunarsamræmdri sjálfbærri starfsemi sem
stuðlar að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga, er ekki hægt að útiloka að undirliggjandi
fjárfestingar sjóðsins geti af hendingu falið í sér fjárfestingar
sem miða að því að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með
áherslu þeirra á að draga úr loftslagsbreytingum og
aðlögun loftslagsbreytinga og sem kunna að vera en eru
ekki endilega flokkunarsamræmd. Fjárfestar ættu að hafa í
huga að meginreglan um „ekki verulegan skaða“ samkvæmt
flokkunarreglugerðinni á aðeins við um þær fjárfestingar sem
liggja að baki sjóðnum sem taka mið af viðmiðum ESB um
umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi. Þær fjárfestingar
sem liggja að baki sjóðnum sem eru ekki í flokkunarsamræmdri
umhverfislega sjálfbærri starfsemi taka ekki tillit til viðmiða
ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi í skilningi
flokkunarreglugerðarinnar.
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna verðbréfunar

• Sjálfbærniáhætta
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investment
Management Limited og Franklin Templeton Institutional, LLC
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN EUROPEAN SOCIAL LEADERS BOND
FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Grunngjaldmiðill Evra (EUR)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
að skila jákvæðum félagslegum árangri með því að stuðla
að félagslegum jöfnuði og að ná heildarávöxtun tekna og
fjármagnsvexti með því að fjárfesta aðallega í eignasafni
félagslegra skuldabréfa.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn mun stefna að því að
fjárfesta að minnsta kosti 75% af hreinni eign sinni í
skuldabréfum sem eru merkt sem „félagsleg“ eins og lýst er
hér að neðan, með allt að 25% af hreinni eign hans fjárfest
í skuldabréfum sem fjárfestingarstjórinn telur styðjandi
hvað varðar jákvæða félagslega niðurstöðu og vísað er til
hér að neðan sem „Félagslegra meistara“. Stefnan notar
grundvallarrannsóknargreiningu frá botni og upp með
áherslu á viðurkennd „félagsleg“ skuldabréf sem hafa fengið
lánshæfismat frá fjárfestingarstjóra.
„Félagsleg“ skuldabréf eru skuldabréf þar sem andvirði
þeirra verður notað til fjármögnunar að hluta eða að fullu
eða forfjármögnun nýrra og/eða núverandi verkefna sem
veita skýran félagslegan ávinning. Fjárfestingarstjórinn notar
sérfræðilega umhverfis-, félags- og stjórnarhætti („ESG“)
aðferðafræði til að meta hvort félagslega skuldabréfið/bréfin
styðji við að draga úr sérstökum félagslegum vandamálum
og/eða veiti skýran og auðgreinanlegan félagslegan ávinning.
Aðferðafræðin notar blöndu af ytri og innri gögnum til að
ákvarða hæfi félagslegu skuldabréfanna, þar sem meðal
annars er farið yfir félagslega verkefnaflokka sem meginreglur
félagslegra skuldabréfa tengjast, markhópinn sem nýtur
góðs af jákvæðum félags- og efnahagslegum árangri ásamt
því að útgefandinn fylgi meginreglum sem þróaðar eru af
ákveðnum ramma fyrir mat á félagslegum skuldabréfum eins
og International Capital Market Association (ICMA - www.
icmagroup.org).
Skuldabréf sem gætu ekki verið merkt sem „félagsleg“ en
eru engu að síður gefin út af aðilum sem taka einkum þátt í
samfélagslega sjálfbærri starfsemi, þ.m.t. þau sem tengjast
sjálfbærum þróunarmarkmiðum („SDG“) munu teljast hæf
til fjárfestingar hjá sjóðnum ef slíkir útgefendur uppfylla innri
skilyrði um „félagslegan meistara“. Félagslegir meistarar
eru útgefendur sem sanna að þeir séu í miklu samræmi
við meira en tvö valin sjálfbær þróunarmarkmið Sameinuðu
þjóðanna („SDG“), eða, ef um er að ræða ríkisútgefendur,
bestu 25% landanna samkvæmt eigin félagslegu stigakerfi
fjárfestingarstjórans.

• Áhætta samsettra skuldabréfa
franklintempleton.lu
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Sjóðurinn notar ennfremur félagslegu og stjórnunarlegu
(ESG) matsaðferðafræði sína með það að markmiði að forðast
fjárfestingar hjá útgefendum sem eru eftirbátar í umskiptum
til að styðja við lágkolefnishagkerfi, að undanskildum neðstu
20% af fjárfestingarheimi sjóðsins. Sjóðurinn notar sambland
gagnaílags til að ákvarða „frammistöðu í umskiptum vegna
loftslagsbreytinga“ fyrir hvern útgefanda (þ.e. að hvaða marki
útgefandinn bregst við hættu vegna loftslagsbreytinga, t.d.
með því að beita samsetningu af afkolun vara og þjónustu,
koma á fót innviðum með lága eða enga losun og draga
úr eða fjarlægja þörf fyrir jarðefnaeldsneyti, þ.m.t. tekjur af
jarðefnaeldsneyti).
Sjóðurinn notast einnig við sérstakar UFS-útilokanir og
fjárfestir ekki í fyrirtækjum sem, samkvæmt greiningu
fjárfestingarstjóra:
• Brjóta alvarlega gegn hnattrænu samkomulagi Sameinuðu
þjóðanna (án jákvæðrar afstöðu);
• Hafa meira en 5% tekna sinna frá framleiðslu og/eða
dreifingu vopna;
• Taka þátt í framleiðslu, dreifingu eða heildsölu bannaðra
vopna eða lykilíhluta þeirra 6 (þ.e. vopna á borð við
jarðsprengjur, lífefna- og efnavopn og klasasprengjur);
• Framleiða tóbak eða tóbaksvörur eða hafa tekjur af slíkum
vörum umfram 5%; og
• Hafa meira en 5% tekna sinna frá kolavinnslu eða 10% frá
orkuframleiðslu úr kolum.
ESG-aðferðafræðin að ofan, sem er notuð fyrir minnst 90% af
eignasafni sjóðsins, er bindandi hvað samsetningu safnsins
varðar.
Skuldabréfin sem sjóðurinn mun fjárfesta í geta verið gefin
út með hvaða tímalengd sem er, bæði með föstum og
breytilegum vöxtum og eru gefin út af bæði fyrirtækjum og
ríkisútgefendum um allan heim, þar með talið nýmörkuðum,
eða af REIT-sjóðum. Sjóðurinn hyggst ekki fjárfesta meira
en 10% af hreinum eignum í skuldabréfum sem eru metin
utan fjárfestingarflokks. Ríkisútgefendur eru meðal annars
ríkisstofnanir og hálfgildingsríki. Öll gjaldeyrisáhætta utan
evru í sjóðnum verður varin aftur í EUR.
Fjárfestingarstjórinn getur valið að bæta við eða dregið
úr áhættuskuldbindingum í tilteknum löndum, allt eftir
efnahagslegum grundvallaratriðum, vaxtahorfum,
peningastefnu, landfræðilegri þróun sem og fjármálastefnu.
Sjóðurinn getur fjárfest í skuldbindingum með veði („CDOs“)
og veðlánaskuldbindingum („CLOs“), auk annarra veðog eignatryggðra verðbréfa, blendinga og breytanlegra
verðbréfa, þ.m.t. lánatengd verðbréf (svo sem lánatengd
bréf og valréttum), ævarandi skuldabréfum og skilyrtum
breytanlegum verðbréfum, sem hvert um sig er að hámarki
5% af hreinni eign og háð heildarhámarki sem nemur 20%
af hreinni eign sjóðsins. CDOs, CLOs, veð- og eignatryggð
verðbréf og ævarandi skuldabréf munu ekki innbyggja afleiður
eða skapa skuldsetningu. Blönduð og breytanleg verðbréf,
(a) Vopn samkvæmt skilgreiningu (i) samnings um bann við notkun,
birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla og um
eyðingu þeirra og (ii) samnings um klasasprengjur og (b) vopn í B- eða
C-flokki samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um lífefnavopn og
samningi Sameinuðu þjóðanna um efnavopn.
6
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þ.m.t. lánatengd verðbréf, geta innbyggt afleiður og þar af
leiðandi skapað skuldsetningu.
Sjóðurinn getur einnig notað afleiður til áhættavarna,
til að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti og í
fjárfestingarskyni. Þessir fjármálaafleiðusamningar geta
annaðhvort verið seldir á skipulögðum mörkuðum eða
skiptasamninga og geta m.a. falið í sér skiptasamninga
(svo sem vaxtaskiptasamninga, vanskilasamninga og
fastatekjutengda heildarávöxtunarsamninga), vaxtasamninga
og framvirka skiptasamninga. gjaldeyrissamningar (bæði
framseljanlegir og óafhendanlegir) og valréttir (valréttir á
gengissamningum, valkostir á vaxtaskiptasamningum og
valréttir á vanskilasamningum).
Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni
í hlutdeildarbréfum verðbréfasjóða (UCITS) og annarra UCIsjóða (þar á meðal kauphallarsjóðum).
Sjóðurinn getur haldið lausafjármunum (þ.e. bankainnstæðum
í augsýn, svo sem reiðufé á viðskiptareikningum hjá banka
sem er aðgengilegt hvenær sem er) allt að 20% af hreinni eign
sinni til að bregðast við slæmum markaðs-, efnahagslegum,
pólitískum eða öðrum aðstæðum, eða til að mæta þörfum
fyrir lausafjárstöðu, innlausn og skammtímafjárfestingu.
Tímabundið og ef það er réttlætanlegt af einstaklega
óhagstæðum markaðsaðstæðum getur sjóðurinn, í því skyni
að gera ráðstafanir til að draga úr áhættu miðað við slíkar
óvenjulegar markaðsaðstæður með bestu hagsmuni hluthafa
sinna, haldið lausafjármunum allt að 100% af hreinum
eignum.
Til að ná fjárfestingarmarkmiðum sínum og í fjármálaskyni
er sjóðnum einnig heimilt að fjárfesta í bankainnstæðum,
peningamarkaðsskjölum eða peningamarkaðssjóðum
samkvæmt viðeigandi fjárfestingartakmörkunum. Í
varnarskyni getur sjóðurinn fjárfest allt að 100% af hreinni
eign sinni í þessum gerningum tímabundið.
Útsetning fyrir heildarskiptasamningum Það stig birtingar
sem búist er við að gæti varðað heildarskiptisamninga
(ófjármagnað) nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, að
hámarki 10%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjárfesta í sjóði sem samræmist 9. grein SFDR
• ná jákvæðu félagslegu framlagi með fjárfestingu í
evrópskum félagslegum skuldabréfum og hámarka
heildarávöxtun um leið
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Flokkunarreglugerð Í samræmi við ESG-aðferðafræði
sína stuðlar sjóðurinn að umhverfiseiginleikum, sjóðurinn
hvetur til félagslegs jafnréttis en skuldbindur sig ekki til að
gera umhverfislega sjálfbærar fjárfestingar eins og þær
eru skilgreindar í flokkunarreglugerðinni. Þess vegna gerir
fjárfestingarstjóri ráð fyrir að hlutfall fjárfestinga sjóðsins í
flokkunartengdri umhverfislega sjálfbærri starfsemi (þar á
meðal fjárfestingum í virkjunar- og umskiptastarfsemi) nemi
0%.
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Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingastefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Markaðsáhætta
• Sjálfbærniáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna verðbréfunar
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investment
Management Limited
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

jafningja, afkolun eignarsafns vara og þjónustu og mat á
tækifærum í umhverfisvænni tækni og orku.
Hvað ríkisstofnanir og útgefendur ríkisskuldabréfa varðar
notar sjóðurinn samsetningu gagnaílags til að meta
„frammistöðu í umskiptum vegna loftslagsbreytinga“, meðal
annars umhverfisáhættu og umhverfisáhættustýringu. Slík
gögn varða m.a. stjórnun orkuauðlinda, varðveislu auðlinda,
stjórnun vatnsauðlinda, frammistöðu í umhverfismálum,
stjórnun á ytri þáttum loftslagsbreytinga, stjórnun orkuöryggis,
landi til fæðuframleiðslu og verðmætum jarðefnum, varnarleysi
gagnvart umhverfisviðburðum og ytri umhverfisþáttum. Þar að
auki er sjóðnum ekki heimilt að fjárfesta í ríkisskuldabréfum
gefnum út af löndum með ófullnægjandi stigagjöf samkvæmt
Freedom House Index, né löndum með UFS-einkunnina CCC
samkvæmt MSCI.
UFS-þættir eru mikilvægur hluti af rannsóknum sjóðsins
á lánshæfi fyrirtækja, þar sem fer saman ítarleg
lánshæfisgreining og rannsókn á efnislegum UFS-þáttum til
að fá heildrænt mat á styrkleikum, veikleikum og mögulegum
hættum í lánshæfi. Greinendur fjárfestingastjóra kunna að
vinna með útgefendum með tiltekin kolefnislosunar-, vatnsog skólpvandamál í þeim tilgangi að bæta áhættustjórnun
þeirra á þessum sviðum.
Hvað varðar eignasafnið allt7, skal sjóðurinn ekki fjárfesta í
útgefendum sem:
• Brjóta ítrekað og alvarlega gegn meginreglum hnattræns
samkomulags Sameinuðu þjóðanna, til dæmis
• Vernd alþjóðlegra mannréttinda
• Engin hlutdeild í mannréttindabrotum

FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND

• Félagafrelsi og réttur til gerðar kjarasamninga

Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun

• Afnám nauðungarvinnu

Grunngjaldmiðill Evra (EUR)

• Afnám barnaþrælkunar

Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að
hámarka, í samræmi við skynsamlega fjárfestingarstjórnun,
heildarávöxtun sem samanstendur af samsetningu
vaxtatekna, eiginfjárhækkunar og gjaldeyrishagnaðar.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiðum
sínum með því að fjárfesta í eignasafni skuldabréfa með
fasta og fljótandi vexti og skuldbindingum ríkisstjórna, aðilum
tengdum ríkisstjórn eða fyrirtækjaútgefendum með skráða
skrifstofu í Evrópu og evruverðbréfum útgefenda utan Evrópu.
Sjóðurinn notar sérstaka einkunnagjöf um umhverfislegar,
félagslegar og stjórnunarlegar viðmiðanir (UFS) í því skyni
að forðast fjárfestingar hjá útgefendum sem seinir til að skipa
yfir í lágkolefnahagkerfi. Einkunnagjöf um umhverfislegar,
félagslegar og stjórnunarlegar viðmiðanir (UFS) er notuð
fyrir a.m.k. 90% af útgefendum í eignasafni sjóðsins og er
bindandi fyrir skipan eignasafnsins.
Hvað varðar fyrirtækjaútgefendur notar sjóðurinn sambland
gagnaílags til að ákvarða „frammistöðu í umskiptum vegna
loftslagsbreytinga“ (þ.e. að því marki sem útgefandinn
bregst við hættu vegna loftslagsbreytinga, t.d. með því að
beita samsetningu af afkolun vara og þjónustu, koma á fót
innviðum með lága eða enga losun og draga úr eða fjarlægja
þörf fyrir jarðefnaeldsneyti, þ.m.t. tekjur af jarðefnaeldsneyti),
meðal annars stefnu varðandi beina losun í samanburði við
franklintempleton.lu

• Afnám mismununar varðandi vinnu og starf
• Reglur um varúðarráðstafanir til að bregðast við
umhverfisvandamálum / nálgun við að takast á við
áskoranir í umhverfismálum
• Efla vitund um umhverfismál/-ábyrgð
• Þróun og dreifing/útbreiðsla á umhverfisvænni tækni
• Vinna/berjast gegn spillingu í hvaða formi sem er
• Ófullnægjandi einkunnir samkvæmt Freedom House Index
fyrir ríkisútgefendur
(https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores)
• Framleiða herbúnað og/eða umdeild vopn, þ.e. vopn sem
teljast hönnuð til að valda ótakmörkuðum skaða, eða
framleiða íhluti í slík vopn.
• Framleiða tóbak eða tóbaksvörur eða afla tekna af slíkum
vörum umfram viðmið fjárfestingastjóra (5%).
• Hafa meira en 5% tekna sinna af fjárhættuspilum eða
afþreyingu fyrir fullorðna;
• Afla tekna umfram viðmið af mengandi jarðefnaeldsneyti.

7

	5% vikmörk eru leyfileg fyrir fjárfestingar í fyrirtækjum sem myndu ekki
uppfylla þessi skilyrði.
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• Eru undir viðmiðum fjárfestingastjóra um notkun á
jarðefnaeldsneyti með minni kolefnisútblæstri.
• Eru yfir viðmiðum okkar um jarðefnaeldsneyti til
rafmagnsframleiðslu.
• UFS-einkunn er CCC.
Þar af leiðandi beitir sjóðurinn valkvæðri nálgun til að
undanskilja frá eignarsafni sínu alla útgefendur sem eru í
neðstu 20% í hverju fjárfestingarumhverfi fyrir sig.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest, innan fjárfestingartakmarkana,
í skuldatengdum verðbréfum eða sérhönnuðum afurðum
(svo sem skulda- og lánavafningum) þar sem verðbréf er
tengt við eða fær gildi annars verðbréfs eða tengist eignum
eða einhverjum evrópskum gjaldmiðli. Nánar tiltekið getur
sjóðurinn keypt veðlánaskuldbindingar sem ríkisstjórnir og
yfirþjóðlegir aðilar hafa skipulagt eða eru studdar af nokkrum
ríkisstjórnum.
Sjóðurinn getur einnig keypt veðlána- og eignatryggð
verðbréf og breytanleg skuldabréf. Sjóðurinn getur einnig
notað tilteknar afleiður til áhættuvarna og til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti. Þessar afleiður geta ýmist
verið innan eða utan skipulegs markaðar og m.a. falið í sér
vísitölutengdar afleiður, skiptasamninga, skuldatryggingar
eða heildarskiptasamninga með föstum tekjum, þar á meðal
um lánskjaravísitölur, framvirka samninga, framtíðarsamninga
eða valrétti um slíka samninga, þar á meðal evrópsk
ríkisskuldabréf. Hreinar eignir sjóðsins skulu fyrst og fremst
(að minnsta kosti tveir þriðju hlutar hreinnar eignar án þess að
taka tillit til viðbótar haldbærs fjár) vera fjárfestar í verðbréfum
eða fjármálaafleiðugerningum sem byggjast á verðbréfum
evrópskra útgefenda og evruverðbréfum útgefenda utan
Evrópu.
Sjóðnum er heimilt að fjárfesta í skuldabréfum í
fjárfestingarflokki eða utan fjárfestingarflokks, þar með töldum
skuldum fyrirtækja með háa ávöxtunarkröfu, lokuðum útboðum
og gjaldmiðlum nýmarkaðslanda og þar af má fjárfesta 10% af
hreinum eignum sjóðsins í verðbréfum í vanskilum. Auk þess
kann sjóðurinn að fjárfesta í breytanlegum verðbréfum og
skilyrtum breytanlegum verðbréfum (fjárfestingar í skilyrtum
breytanlegum verðbréfum fara ekki yfir 5% af hreinum eignum
sjóðsins).

• háar tekjur og varðveislu fjármagns, og í minna mæli,
aukningu fjármagns með því að fjárfesta í verðbréfum
með föstum tekjum og afleiðugerningum frá evrópskum
stjórnvöldum eða fyrirtækjaútgefendum
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Flokkunarreglugerð Í samræmi við ESG aðferðafræði
sína stuðlar sjóðurinn að góðum umhverfis-, félagslegum og
stjórnarháttum. Þrátt fyrir að sjóðurinn skuldbindi sig ekki til
að fjárfesta í flokkunarsamræmdri sjálfbærri starfsemi sem
stuðlar að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga, er ekki hægt að útiloka að undirliggjandi
fjárfestingar sjóðsins geti af hendingu falið í sér fjárfestingar
sem miða að því að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með
áherslu þeirra á að draga úr loftslagsbreytingum og
aðlögun loftslagsbreytinga og sem kunna að vera en eru
ekki endilega flokkunarsamræmd. Fjárfestar ættu að hafa í
huga að meginreglan um „ekki verulegan skaða“ samkvæmt
flokkunarreglugerðinni á aðeins við um þær fjárfestingar sem
liggja að baki sjóðnum sem taka mið af viðmiðum ESB um
umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi. Þær fjárfestingar
sem liggja að baki sjóðnum sem eru ekki í flokkunarsamræmdri
umhverfislega sjálfbærri starfsemi taka ekki tillit til viðmiða
ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi í skilningi
flokkunarreglugerðarinnar.
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingastefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla

Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.

• Lausafjáráhætta

Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 5% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 20%.

• Sjálfbærniáhætta

Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:

• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investment
Management Limited og Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

• fjárfesta í sjóði sem samræmist 8. grein SFDR
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FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Meginmarkmið fjárfestinga sjóðsins
er að leita að heildarendurgreiðslu með því að sameina
núvirði tekna og fjármagnsþenslu umfram FTSE 3-Month US
Treasury Bill Index yfir heilamarkaðshringrás (sem er tímabil
sem nær yfir heila viðskipta- og efnahagslega hringrás, sem
getur falið í sér tímabil hækkandi og lækkandi vaxta).
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiðum
sínum með því að bjóða upp á aðlaðandi áhættustýrða
ávöxtun yfir heila markaðshringrás með því að dreifa
eignasafni sínu yfir fjölbreytt úrval skuldabréfa með fasta og
fljótandi vexti og skuldbindingar með hvaða gjalddaga eða
lánshæfiseinkunn sem er (þ.m.t. í fjárfestingarflokki, utan
flokks, óflokkað og verðbréf í vanskilum) fyrirtækja og/eða
gefnum út af ríkisstjórnum um allan heim.
Við stjórnun sjóðsins leitast fjárfestingarstjórarnir við að mynda
ávöxtun frá ýmsum aðilum, en ekki eingöngu af vöxtum,
með því að úthluta eignasafni sjóðsins yfir mismunandi
áhættuþætti (svo sem láns-, gjaldmiðil-, sveitarfélags- og
varnaráhættu) og fjölbreytt svið skuldabréfa hvað varðar land,
atvinnugrein, gæði, gjalddaga eða tímalengd (án tilvísunar við
viðmiðunarvísitölu eins og raunin er með flesta hefðbundna
sjóði með fastri ávöxtun). Safn sjóðsins getur því falið í sér
skuldabréf með hámarksávöxtun („rusl“), valin verðbréf og
samsettar afurðir, svo sem veðlánaverðbréf (þ.m.t. viðskiptaog íbúðarhúsnæðislán og veðtryggingarskuldbindingar),
eignatryggð verðbréf (studd með lánum, leigusamningum
eða kröfum), veðlánaskuldbindingar (þ.m.t. veðlánaskuldir)
og lánatengd eða vísitölutengd verðbréf sem sækja verðmæti
sitt úr undirliggjandi eign eða vísitölu. Sjóðurinn gæti tekið
þátt í millifærsluveðlánum í veðbréfum.
Sjóðurinn gæti stundað virk og tíð viðskipti sem hluta af
fjárfestingaráætlunum sínum og getur hvenær sem er
haft verulegan hluta af eignum sínum fjárfestar í hvaða
flokki skuldabréfa sem er. Vegið meðaltalstímabil eigna
sjóðsins getur verið á bilinu -2 til +5 ár, eins og reiknað er af
fjárfestingastjórnendum, eftir því hvernig fjárfestingarstjórinn
spáir um vexti og mat á markaðsáhættu almennt.
Sjóðurinn fjárfestir reglulega í gjaldmiðlum og
gjaldeyrisviðskiptum sem fela í sér fjármálaafleiðugerninga.
Sjóðurinn getur viðhaldið umtalsverðum stöðum í gjaldmiðlum
og tengdum fjármálaafleiðugerningum með gjaldeyri sem
áhættuvarnaraðferð eða til að móta áætlun um stefnu í
gjaldeyrisfjárfestingum sem gæti leitt til að mikill hluti hreinnar
eignar sjóðsins fer í skuldbindingar samkvæmt þessum
gerningum.
Sjóðurinn notar ýmsa fjármálaafleiðugerninga fyrir
áhættuvarnir, skilvirka eignastýringu og fjárfestingar. Þessir
afleiður geta ýmist verið innan eða utan skipulegs markaðar
og m.a. falið í sér skiptasamninga (svo sem vanskila- og
vaxtaskiptasamninga með föstum tekjum), framvirka
samninga og framtíðarsamninga (m.a. um ríkisskuldabréf),
auk valrétta. Notkun afleiðna getur leitt til neikvæðrar
áhættuskuldbindingar fyrir tiltekna ávöxtunarferla/tímalengdir,
gjaldmiðla og lán.

Sjóðurinn getur tekið gnótt- og tilbúnar skortstöður í tengslum
við fasta ávöxtun og gjaldmiðla. Gnóttstöður njóta góðs af
hækkun verðs undirliggjandi gernings eða eignaflokks en
skortstöður njóta góðs af lækkun þess verðs.
Sjóðurinn getur einnig, tímabundið eða aukalega, fjárfest
í skuldabréfum í neyð (verðbréfum fyrirtækja sem eru eða
eru í þann mund að ganga í gegnum í endurskipulagningu,
fjárhagslega enduruppbyggingu eða gjaldþrotaskipti),
breytanlegum verðbréfum eða skilyrtum breytanlegum
verðbréfum (fjárfestingar í skilyrtum breytanlegum verðbréfum
munu ekki fara yfir 5% af hreinni eign sjóðsins). Fjárfestingar
í skuldabréfum í vanskilum myndu venjulega ekki nema
meira en 10% af hreinum eignum sjóðsins undir venjulegum
markaðsaðstæðum. Sjóðurinn getur einnig fjárfest (i) allt
að 10% af hreinum eignum sínum í hlutdeildarbréfum
verðbréfasjóða (UCITS) og annarra UCI-sjóða og (ii) allt að
10% af hreinum eignum sínum á meginlandi Kína með Bond
Connect eða beint (einnig nefnt CIBM beint).
Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 11% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• tekjur og fjármagnsaukningu með því að fjárfesta
í fjölbreyttu úrvali verðbréfa með fasta ávöxtun og
fjármálaafleiðugerningum
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Áhætta vegna verðbréfunar
• Markaðsáhætta
• Lausafjáráhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna verðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta fyrirtækjafjárfestingar með fljótandi vöxtum
• Áhætta vegna verðbréfa með verðbólguvísitölu
• Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja
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• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Vágildisgreining (algert VaR) er notuð til þess
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
Væntanlegt stig vogunar fyrir sjóðinn skal nema 200%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.
Fjárfestingarstjóri/-stjórar Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að
hámarka, í samræmi við skynsamlega fjárfestingarstjórnun,
heildarávöxtun sem samanstendur af samsetningu
vaxtatekna, eiginfjárhækkunar og gjaldeyrishagnaðar til
lengri tíma litið.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná fram markmiði
sínu með því að fjárfesta fyrst og fremst í skuldabréfum með
fasta og fljótandi vexti og skuldbindingum sem gefnar eru út
af stjórnvöldum, aðilum eða fyrirtækjum tengdum ríkisstjórn
staðsettum í aðildarlöndum Persaflóasamstarfsráðsins (GCC).
Sjóðurinn getur einnig keypt skuldabréf með föstum eða
fljótandi vöxtum og skuldbindingar sem gefnar eru út af aðilum
sem eru staðsettir í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku, auk
yfirþjóðlegra aðila á vegum nokkurra ríkisstjórna, svo sem
Alþjóðabankanum.
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættavarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni.
Þessir afleiður geta ýmist verið innan eða utan skipulegs
markaðar og m.a. falið í sér skiptasamninga (svo sem
vanskila- og vaxtaskiptasamninga með föstum tekjum),
framvirka samninga og framtíðarsamninga (m.a. um
ríkisskuldabréf), auk valrétta. Notkun afleiðna getur leitt til
neikvæðrar áhættuskuldbindingar fyrir tiltekna ávöxtunarferla/
tímalengdir, gjaldmiðla og lán.
Í samræmi við fjárfestingarhömlur getur sjóðurinn fjárfest í
verðbréfum eða samsettum afurðum þar sem verðbréf tengist
eða fær verðmæti af öðru verðbréfi eða tengist eignum eða
gjaldmiðlum hvaða lands sem er. Sérhannaðar afurðir eru
m.a. Sukuk, svo sem Ijara, Wakala, Murabaha, Mudharaba,
Musharaka eða sambland af tveimur slíkum samsetningum
(blandað Sukuk), sem við eðlilegar markaðsaðstæður geta
verið 10% til 30% af hreinum eignum sjóðsins. Sjóðurinn
getur einnig keypt veðlána- og eignatryggð verðbréf og
breytanleg skuldabréf.
Sjóðurinn getur fjárfest í skuldabréfum í fjárfestingarflokkum
og utan fjárfestingaflokka, gefnum út af útgefendum í GCC
löndum, þ.m.t. verðbréfum í vanskilum. Verðbréf með fastri
ávöxtun sem sjóðurinn hefur keypt mega vera í hvaða
gjaldmiðli sem er og geta innihaldið verðbréf að því marki
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sem slík verðbréf eru afleiðing umbreytingar eða skipta á
forgangshlutabréfum eða fjárskuldbindingu.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 20% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 40%.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• heildar fjárfestingarávöxtun sem samanstendur af
vaxtatekjum, eiginfjárhækkun og gjaldeyrishagnaði
með því að fjárfesta í skuldabréfum útgefenda í GCC,
Miðausturlöndum og Norður-Afríku og
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta á nýmörkuðum
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Mótaðilaáhætta
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna verðbréfunar
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Áhætta vegna Sukuk-fjárfestinga
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investments (ME)
Limited
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

franklintempleton.lu

FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.

um að önnur áhætta gæti einnig haft áhrif á þennan sjóð
frá einum tíma til annars. Vinsamlegast skoðið kaflann
„Áhættumat“ til að fá fulla lýsingu á þessum áhættum.
Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Uppsöfnunaráhætta

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst í
hlutabréfum fyrirtækja sem tengjast fjárfestingarþema sjóðsins,
sem er framfarir í erfðafræði. Að jafnaði veita hlutabréf handhafa
rétt til hlutdeildar í almennri rekstrarafkomu félags. Þótt
sjóðurinn fjárfesti fyrst og fremst í almennum hlutabréfum kann
hann einnig að fjárfesta í forgangshlutabréfum, breytanlegum
verðbréfum og valréttum á verðbréf.

• Markaðsáhætta

Fyrirtæki sem teljast varða fjárfestingarþema sjóðsins, framfarir
í erfðafræði, eru fyrirtæki sem fjárfestingastjóri telur að einbeiti
sér og/eða býst við að hagnist verulega á að framlengja og bæta
líf manna og annarra (s.s. dýra) með því að innleiða tækni- og
vísindaþróun, umbætur og framþróun á sviði erfðamengjafræði
í rekstur sinn, til dæmis með því að bjóða nýjar vörur eða
þjónustu sem byggja á erfðatækni, genameðferð, greiningu
genamengja, DNA-raðgreiningu, nýmyndun eða tækjabúnað.
Á meðal þessara fyrirtækja eru fyrirtæki sem rannsaka, þróa,
framleiða eða reiða sig að verulegu leyti á eða greiða götu
notkunar á erfðamengjafræði á sviði líffræðitækja, líffræðilegrar
tölvuvinnslu, lífupplýsingafræði, sameindalæknisfræði og
-greiningu, lyfja og notkunar í landbúnaði og tengds búnaðar,
tækni og ferla.

• Útlánaáhætta

Fjárfestingastjóri getur, í samræmi við fjárfestingarþema
sjóðsins, fjárfest í fyrirtækjum í hvaða atvinnuvegi og
með hvaða markaðsvirði sem er, jafnt innan sem utan
Bandaríkjanna, þar á meðal á nýmörkuðum. Þótt sjóðurinn
kunni að fjárfesta í ýmsum atvinnugreinum einbeitir hann sér
að fjárfestingum í greinum sem tengjast heilsugæslu.

Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.

Sjóðurinn er „ódreifður“, sem þýðir að hann fjárfestir að jafnaði
stærri hluta eigna sinna í verðbréfum eins eða fleiri útgefenda
og fjárfestir í heildina í færri útgefendum en dreifður sjóður.

Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)

Þótt sjóðurinn fjárfesti, við eðlilegar markaðsaðstæður,
minnst 80% hreinna eigna sinna í hlutabréfum getur hann
leitað fjárfestingartækifæra í annars konar verðbréfum,
svo sem skuldabréfum og verðbréfum með föstum tekjum
(þar á meðal öllum tegundum verðbréfa með föstum eða
breytilegum vöxtum með hvaða gjalddaga og af hvaða
gæðum útgefanda sem er um allan heim), auk þess að
fjárfesta allt að 10% hreinna eigna í opnum eða lokuðum UCIsjóðum (þar á meðal kauphallarsjóðum). Fjárfestingarstjóri
gæti tekið tímabundna varnarstöðu í reiðufé þegar hann telur
að verðbréfaviðskiptamarkaðir eða hagkerfi landa þar sem
sjóðurinn fjárfestir er að upplifa of miklar sveiflur, langvarandi
almenna hnignun eða önnur skaðleg skilyrði.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• auka höfuðstól með því að fjárfesta í hlutabréfum fyrirtækja
í heilbrigðisþjónustu og tengdum greinum
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Áhættan sem talin eru upp hér að neðan eru
helstu áhættur sjóðsins. Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir
franklintempleton.lu

• Áhætta vegna þemafjárfestingar
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta á nýmörkuðum
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
• Áhætta vegna ábyrgða
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Fjárfestingarmarkmið Meginfjárfestingarmarkmið
sjóðsins er að hámarka, í samræmi við skynsamlega
fjárfestingarstjórnun, heildarávöxtun sem samanstendur af
samsetningu vaxtatekna og eiginfjáraukningar.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiði
sínu með því að fjárfesta fyrst og fremst í skuldabréfum
með fasta eða fljótandi vexti útgefnum af ríkisstjórnum,
ríkisstjórnarsamtökum (þ.m.t. yfirþjóðlegum samtökum
sem studd eru af nokkrum ríkisstjórnum) og fyrirtækjum
um allan heim. Sjóðurinn fjárfestir aðallega í verðbréfum í
fjárfestingarflokki en getur fjárfest allt að 30% í verðbréfum
sem eru utan fjárfestingarflokks og gæti einnig fjárfest í
skuldabréfum á nýmarkaði.
Sjóðurinn notar sérstaka einkunnagjöf um umhverfislegar,
félagslegar og stjórnunarlegar viðmiðanir (UFS) í því skyni
að forðast fjárfestingar hjá útgefendum sem seinir til að
skipa yfir í lágkolefnahagkerfi. UFS-einkunnir gefnar fyrir allt
eignasafnið og eru bindandi hvað varðar samsetningu þess.
Sjóðurinn notar sambland gagnaílags til að ákvarða
„frammistöðu í umskiptum vegna loftslagsbreytinga“ fyrir
útgáfur ríkisstjórna, ríkistengdra aðila og fyrirtækja (þ.e.
að hvaða marki útgefandinn bregst við hættu vegna
loftslagsbreytinga, t.d. með því að beita samsetningu
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af afkolun vara og þjónustu, koma á fót innviðum með
lága eða enga losun og draga úr eða fjarlægja þörf fyrir
jarðefnaeldsneyti, þ.m.t. tekjur af jarðefnaeldsneyti). Þetta
getur meðal annars falist í stefnu varðandi beina losun í
samanburði við sambærileg fyrirtæki, skipti yfir í lágkolefni,
stjórnun áhættu varðandi loftslagsbreytingar, heildarstigagjöf
varðandi loftslagsbreytingar, stjórnun orkulinda, stjórnun á ytri
þáttum loftslagsbreytinga og stjórnun orkuöryggis.
Sjóðnum er bannað að fjárfesta hjá útgefendum sem
standa sig verst samkvæmt þessum mælikvarða. Hér er
um bindandi takmörkun að ræða, sem er útfærð með því að
leggja reglufylgnitakmarkanir á útgefendur sem teljast vera of
hægfara. Þar af leiðandi undanskilur sjóðurinn frá eignasafni
sínu alla útgefendur sem eru í neðstu 20 prósentunum í
fjárfestingaumhverfinu.
Þar að auki er sjóðnum ekki heimilt að fjárfesta í
ríkisskuldabréfum gefnum út af löndum með ófullnægjandi
stigagjöf samkvæmt Freedom House Index.
UFS-þættir eru mikilvægur hluti af rannsóknum sjóðsins,
þar sem fer saman ítarleg lánshæfisgreining og rannsókn á
efnislegum UFS-þáttum til að fá heildrænt mat á styrkleikum,
veikleikum og mögulegum hættum í lánshæfi. Greinendur
fjárfestingastjóra kunna að vinna með útgefendum með
tiltekin kolefnislosunar-, vatns- og skólpvandamál til að bæta
áhættustjórnun þeirra á þessum sviðum.
Hvað varðar eignasafnið allt8 skal sjóðurinn ekki fjárfesta í
útgefendum sem:
• Brjóta ítrekað og alvarlega gegn meginreglum hnattræns
samkomulags Sameinuðu þjóðanna, til dæmis
• Vernd alþjóðlegra mannréttinda
• Engin hlutdeild í mannréttindabrotum
• Félagafrelsi og réttur til gerðar kjarasamninga
• Afnám nauðungarvinnu
• Afnám barnaþrælkunar
• Afnám mismununar varðandi vinnu og starf
• Reglur um varúðarráðstafanir til að bregðast við
umhverfisvandamálum / nálgun við að takast á við
áskoranir í umhverfismálum
• Efla vitund um umhverfismál/-ábyrgð
• Þróun og dreifing/útbreiðsla á umhverfisvænni tækni
• Vinna/berjast gegn spillingu í hvaða formi sem er
• Ófullnægjandi einkunnir samkvæmt Freedom House Index
fyrir ríkisútgefendur (https://freedomhouse.org/countries/
freedom-world/scores);
• Framleiða herbúnað og/eða umdeild vopn, þ.e. vopn sem
teljast hönnuð til að valda ótakmörkuðum skaða, eða
framleiða íhluti í slík vopn;
• Framleiða hefðbundin vopn eða afla tekna af slíkum vörum
umfram viðmið fjárfestingastjóra (5%);
• Framleiða tóbak eða tóbaksvörur eða afla tekna af slíkum
vörum umfram viðmið fjárfestingastjóra (5%);
5% vikmörk gilda um fjárfestingar í fyrirtækjum sem uppfylla ekki þessi
skilyrði.
8
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• Hafa meira en 5% tekna sinna frá kolavinnslu;
• Hafa meira en 5% tekna sinna af fjárhættuspilum eða
afþreyingu fyrir fullorðna;
• Afla tekna umfram viðmið um tekjur af mengandi
jarðefnaeldsneyti;
• Eru undir viðmiðum fjárfestingastjóra um notkun á
jarðefnaeldsneyti með minni kolefnisútblæstri;
• Eru yfir viðmiðum okkar um jarðefnaeldsneyti til
rafmagnsframleiðslu;
• Eru með UFS-einkunnina CCC samkvæmt MSCI.
UFS-einkunn fyrir hvern útgefanda í eignasafninu er
endurskoðuð og uppfærð minnst árlega.
Sjóðurinn gæti auk þess, í samræmi við
fjárfestingarhamlanirnar, fjárfest í skuldatengdum
verðbréfum eða öðrum samsettum afurðum (svo sem
fasteignaveð- og eignatryggðum verðbréfum, þ.m.t. skuldaog lánavafningum) sem fá virði sitt frá vísitölum, verðbréfum
eða gjaldmiðli. Sjóðurinn getur fjárfest allt að 10% af hreinni
eign sinni á meginlandi Kína með Bond Connect eða beint
(einnig nefnt CIBM beint).
Sjóðurinn getur einnig notað tilteknar afleiður til áhættuvarna,
til að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti og í
fjárfestingarskyni. Þessar afleiður (sem áðurnefnd UFSeinkunnagjöf gildir ekki um) geta ýmist verið innan eða
utan skipulegs markaðar og m.a. falið í sér skiptasamninga
(svo sem skuldatryggingar eða heildarskiptasamninga með
föstum tekjum, þ. á m. lánskjaravísitölur), framvirka samninga
og framtíðarsamninga, auk valrétta. Notkun á afleiðum mun
ekki nema meira en 75% af hreinni eign sjóðsins.
Þar sem líklegra er að fjárfestingarmarkmiði verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf,
getur sjóðurinn einnig leitað fjárfestingartækifæra í öðrum
tegundum bréfa, þar á meðal en ekki takmarkað við,
UCI, bréf sem hægt er að breyta yfir í almenn hlutabréf,
forgangshlutabréf og ábyrgðir.
Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 5% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 20%.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjárfesta í sjóði sem samræmist 8. grein SFDR
• vaxtatekjur og eiginfjáraukningu með því að fjárfesta í
fjölbreyttri alþjóðlegri afurð með fasta ávöxtun
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Flokkunarreglugerð Í samræmi við ESG aðferðafræði
sína stuðlar sjóðurinn að góðum umhverfis-, félagslegum og
stjórnarháttum. Þrátt fyrir að sjóðurinn skuldbindi sig ekki til
að fjárfesta í flokkunarsamræmdri sjálfbærri starfsemi sem
franklintempleton.lu

stuðlar að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga, er ekki hægt að útiloka að undirliggjandi
fjárfestingar sjóðsins geti af hendingu falið í sér fjárfestingar
sem miða að því að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með
áherslu þeirra á að draga úr loftslagsbreytingum og
aðlögun loftslagsbreytinga og sem kunna að vera en eru
ekki endilega flokkunarsamræmd. Fjárfestar ættu að hafa í
huga að meginreglan um „ekki verulegan skaða“ samkvæmt
flokkunarreglugerðinni á aðeins við um þær fjárfestingar sem
liggja að baki sjóðnum sem taka mið af viðmiðum ESB um
umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi. Þær fjárfestingar
sem liggja að baki sjóðnum sem eru ekki í flokkunarsamræmdri
umhverfislega sjálfbærri starfsemi taka ekki tillit til viðmiða
ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi í skilningi
flokkunarreglugerðarinnar.
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingastefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta á nýmörkuðum
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna verðbréfunar
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Sjálfbærniáhætta
• Áhætta vegna skiptasamninga
• Áhætta vegna ábyrgða
Heildaráhætta Vágildisgreining (algert VaR) er notuð til þess
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
Væntanlegt stig vogunar fyrir sjóðinn skal nema 50%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investment
Management Limited og Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES
FUND9
Eignaflokkur Blandaður sjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
að hámarka heildarávöxtun, í samræmi við skynsamlega
fjárfestingarstjórnun, með því að leitast við að hámarka
fjármagnsaukningu og núverandi tekjur við mismunandi
markaðsaðstæður.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná
fjárfestingarmarkmiðum sínum með því að fjárfesta fyrst og
fremst í breytanlegum verðbréfum (þ.m.t. í fjárfestingarflokki,
utan fjárfestingarflokks, lágt metin og ómetin verðbréf)
fyrirtækjaútgefenda á heimsvísu og almenn hlutabréf sem fást
við breytingu á breytanlegum verðbréfum. Sjóðurinn getur
einnig fjárfest í öðrum verðbréfum, svo sem almennum eða
óskráðum hlutabréfum og óbreyttum skuldabréfum (þ.m.t.
í fjárfestingarflokki, engum flokki, lágt metin og óflokkuð
verðbréf). Sjóðurinn getur haldið áfram að halda verðbréfum
eftir vanskil útgefanda. Breytanleg verðbréf eru yfirleitt
skuldabréf eða forgangshlutabréf sem hægt er að breyta innan
tiltekins tíma í almenn hlutabréf sama eða annars útgefanda.
Með því að fjárfesta í breytanlegum verðbréfum leitar
sjóðurinn tækifæris til að taka þátt í fjármögnun á undirliggjandi
hlutabréfum, en á sama tíma treysta á fastar ávöxtunarhliðar
breytanlegu verðbréfanna til að tryggja núverandi tekjur
og minni sveiflur á verðlagi. Sjóðurinn getur einnig notað
tilteknar afleiður til gengisvarna, til að stýra eignasafninu með
skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni. Þessir afleiður geta
ýmist verið innan eða utan skipulegs markaðar og m.a. falið
í sér skiptasamninga, auk valrétta. Sjóðurinn getur, með því
að nota fjármálaafleiðugerninga, tekið tryggðar skortstöður, að
því tilskildu að gnóttstöður sjóðsins nægi ávallt til að uppfylla
skuldbindingar sem myndast vegna skortstaðna.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest í skuldabréfum eða sérhönnuðum
afurðum (svo sem hlutabréfatengdum verðbréfum) þar sem
verðbréf er tengt við eða fær gildi annars verðbréfs eða tengist
eignum eða einhverjum evrópskum gjaldmiðli. Sjóðurinn getur
einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni í verðbréfum í
vanskilum og allt að 10% af hreinni eign sinni í hlutdeildarbréfum
verðbréfasjóða (UCITS) og annarra UCI-sjóða.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjármagnsaukningu og núverandi tekjur með því að fjárfesta
í breytanlegum verðbréfum fyrirtækjaútgefenda um allan
heim
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
Þessum sjóði hefur verið lokað fyrir áskriftir frá nýjum og núverandi
fjárfestum frá og með 9. desember 2020 og þar til stjórnin ákveður
9
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• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Mótaðilaáhætta
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta samsettra skuldabréfa
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN GLOBAL CORPORATE INVESTMENT
GRADE BOND FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Meginmarkmið fjárfestingarsjóðs er
að hámarka heildarávöxtunarkröfu, sem samanstendur af
samsetningu vaxtatekna og eiginfjáraukningar.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiði
sínu með því að fjárfesta aðallega í fjölbreyttu eignasafni
skuldabréfa með föstum og fljótandi vöxtum gefnum út
af fyrirtækjum um allan heim. Fyrir tilgang sjóðsins geta
skuldaverðbréf falið í sér skuldabréf, víxla, viðskiptabréf,
forgangsverðbréf (þar á meðal sjóðsverðbréf), samsett
skuldabréf, verðbréf í lokuðu útboði og sértryggð skuldabréf.
Sjóðurinn fjárfestir aðallega í verðbréfum í fjárfestingarflokki
en getur fjárfest allt að 20% í verðbréfum sem eru utan
fjárfestingarflokks.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest í allt að 20% af hreinni eign sinni
í samsettum afurðum, svo sem veðtryggðum verðbréfum,
eignatryggðum verðbréfum, skuldabréfum viðskiptabanka og
fasteignatryggðum verðbréfum, veðtryggðum skuldabréfum
og lánayfirlýsingum.
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættavarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni. Þessir
afleiður geta ýmist verið innan eða utan skipulegs markaðar
og m.a. falið í sér skiptasamninga (svo sem skuldatryggingar,
vaxtaskiptasamningar og heildarskiptasamninga um lán og
vísitölur fastrar ávöxtunar), framvirka samninga, framvirka
vaxtasamninga og framtíðarsamninga, auk valrétta. Notkun
afleiðna getur leitt til neikvæðrar áhættuskuldbindingar fyrir
tiltekna ávöxtunarferla/tímalengdir, gjaldmiðla eða lán, meðal
annars vegna þess að verð afleiðna er háð verði undirliggjandi
gerninga, sem getur sveiflast.
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Þar sem líklegt er að fjárfestingarmarkmið verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf
getur sjóðnum einnig leitað eftir fjárfestingartækifærum
í öðrum gerðum verðbréfa, svo sem skuldatengdum
verðbréfum, skuldabréfum útgefenda utan fyrirtækja (þ.m.t.
fullvalda, yfirþjóðlegra samtaka sem studd eru af nokkrum
ríkisstjórnum), ríkisstjórnar- og sveitarstjórnarskuldabréfum,
skilyrtum breytanlegum verðbréfum, skuldabréfum sem
hægt er að breyta í almenn hlutabréf, völdum hlutabréfum,
almennum hlutabréfum og hlutabréfatengdum bréfum.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest í bundnu sparifé, endurhverfum
verðbréfakaupum, handbæru fé, peningamarkaðsbréfum og
allt að 10% hreinna eigna í opnum og lokuðum UCI (m.a.
kauphallarsjóðum).
Sjóðurinn getur greitt út arð af höfuðstól, hreinum innleystum
og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan útgjalda. Þó að
þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það einnig minnkað
höfuðstólinn.
Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 10% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• vaxtatekjur og eiginfjáraukningu með því að fjárfesta í
skuldabréfum í fjárfestingaflokki fyrirtækjaútgefenda á
heimsvísu
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta fyrirtækjafjárfestingar með fljótandi vöxtum
• Áhætta á vaxtamörkuðum
• Stjórnmálaleg og efnahagsleg áhætta
• Áhætta vegna verðbréfunar
• Áhætta samsettra skuldabréfa
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
franklintempleton.lu

Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investment
Management Limited og Franklin Templeton Institutional, LLC
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES
FUND
Eignaflokkur Blandaður sjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
að leita að fjármagnsaukningu, gegnum fjölbreytta nálgun
verðmæta. Annað markmið hans er að leita tekna.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir almennt í
hlutabréfum fyrirtækja af öllu markaðsvirði sem eru staðsett
hvar sem er í heiminum, þar á meðal nýmörkuðum, auk
skuldabréfa með föstum og fljótandi vöxtum og skuldabréfum
útgefnum af ríkisstjórnum og fyrirtækjum um allan heim, svo
og skuldaviðurkenningum sem gefnar eru út af yfirþjóðlegum
stofnunum sem eru á vegum eða njóta stuðnings nokkurra
ríkisstjórna, svo sem Alþjóðabankanum eða Fjárfestingarbanka
Evrópu. Sjóðurinn getur auk þess fjárfest í skuldabréfum með
lága einkunn, utan fjárfestingarflokks eða skuldabréfum í
vanskilum hjá ýmsum útgefendum, í verðbréfum með föstum
eða fljótandi vöxtum, annaðhvort beint eða gegnum skipulega
fjárfestingarsjóði (með fyrirvara um þau mörk sem nefnd
eru hér að neðan). Sjóðurinn getur einnig notað afleiður til
áhættavarna, til að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti og
í fjárfestingarskyni. Þessir afleiður geta ýmist verið innan eða
utan skipulegs markaðar og m.a. falið í sér skiptasamninga (svo
sem vanskila- og vaxtaskiptasamninga með eigið fé og föstum
tekjum), framvirka samninga og framtíðarsamninga (m.a. um
ríkisskuldabréf), auk valrétta. Notkun afleiðna getur leitt til
neikvæðrar áhættuskuldbindingar fyrir tiltekna ávöxtunarferla/
tímalengdir, gjaldmiðla og lán. Sjóðurinn getur einnig fjárfest
í verðbréfum sem tengjast eignum eða gjaldmiðlum hvers
lands. Sjóðurinn getur fjárfest allt að 10% af hreinni eign
sinni í verðbréfa- og öðrum verðbréfasjóðum. Sjóðurinn mun
ekki fjárfesta meira en sem nemur 10% af hreinum eignum í
fasteignaveðs- og eignatryggðum verðbréfum.
Sjóðurinn úthlutar hreinum eignum sínum milli fjögurra
mismunandi fjárfestingaráætlana sem er fylgt sjálfstætt
af fjárfestingarsjóðum sem eru innan eða eiga hlutdeild
að Franklin Templeton, með það að markmiði að halda
jafnri áhættu fyrir (i) tvær alþjóðlegar fjárfestingaráætlanir
(sem samsvara u.þ.b. 60% af eignasafninu) og (ii) tveimur
alþjóðlegum föstum ávöxtunarstefnum (sem samsvara um
40% af eignasafninu), með fyrirvara um viðeigandi eftirlit
og jafnvægisaðgerðir. Franklin Templeton fylgir nú þegar að
mestu leyti slíkum fjárfestingaráætlunum, hvað varðar tiltekna
skráða sjóði þess.
Hvað fjárfestingaráætlun varðar fjárfestir sjóðurinn aðallega í
hlutabréfum fyrirtækja sem eru leiðandi í nýsköpun, nýta sér
nýja tækni, hafa góða stjórnun og nýta sér nýjar aðstæður
í atvinnulífi í hinu síbreytilega alþjóðahagkerfi, auk þess að
fjárfesta í hlutabréfum fyrirtækja hvar sem þau eru staðsett í
heiminum, þ.m.t. á nýmörkuðum.
Hvað aðferðir við fastar tekju varðar fjárfestir sjóðurinn
aðallega í ríkisskuldabréfum með föstum og fljótandi vöxtum,
útgefendum tengdum ríkisstjórnum eða fyrirtækjaútgefendum
franklintempleton.lu

um allan heim, auk þess að fjárfesta í breytanlegum
verðbréfum eða skilyrtum breytanlegum verðbréfum
(fjárfestingar í skilyrtum breytanlegum verðbréfum fara ekki
yfir sem nemur 5% af hreinni eign sjóðsins) og afleiðum sem
fela í sér stöðutöku í skuldabréfum, vöxtum, gjaldmiðlum og
vísitölum (vísitölum fyrir fastar tekjur og hrávöruvísitölum).
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 30% af hreinni eign sinni á
meginlandi Kína í gegnum Bond Connect eða beint (einnig
nefnt CIBM beint) og allt að 10% af hreinni eign sinni í
A-hlutum í Kína (í gegnum Shanghai-Hong Kong Stock
Connect eða Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) og í
B-hlutabréfum í Kína.
Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.
Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 5% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 20%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• verðmætaaukningu og núverandi tekjur með því að fjárfesta
í fjölbreyttu eignasafni eigna- og skuldaverðbréfa um allan
heim og njóta góðs af 4 fjárfestingaraðferðum
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Lausafjáráhætta
• Fjölrekstraráhætta
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton International
Services S.à rl
Fjárfestingarstjórinn hefur falið undir ábyrgð sinni allan eða
hluta af daglegri framkvæmd fjárfestingarstjórnarinnar og
fjárfestingarráðgjafarþjónustu vegna sumra eða allra eigna
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sjóðsins til Franklin Advisers, Inc., Templeton Global Advisors
Limited og Brandywine Global Investment Management,
LLC, sem starfa sem undir-fjárfestingastjórnendur
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN GLOBAL GREEN BOND FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Grunngjaldmiðill Evra (EUR)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins
er að leggja sitt af mörkum til að draga úr og laga sig að
skaðlegum áhrifum loftslagsbreytinga og ná heildararðsemi
tekna og fjármagnsvaxtar með því að fjárfesta aðallega í safni
umhverfisvænna skuldabréfa.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná
fjárfestingarmarkmiði sínu með því að fjárfesta fyrst og fremst
í skuldabréfum sem hafa verið merkt sem „græn“. Sjóðurinn
mun stefna að því að fjárfesta að minnsta kosti 75% af
hreinni eign sinni í skuldabréfum sem eru merkt sem „græn“
eins og fram kemur hér að neðan, en allt að 25% af hreinni
eign hans fjárfest í skuldabréfum sem fjárfestingarstjórar
telja að séu stuðningur við lágkolefnaframtíð, eða styðja við
Parísarsamkomulagið með því að nota ESG-viðmiðin sem
sett eru fram hér að neðan. Með því að fjárfesta á þennan
hátt stefnir sjóðurinn að því að veita nýjum og núverandi
loftslagstengdum verkefnum lausafé með umhverfislegum
ávinningi.
Stefnan notar grundvallarrannsóknargreiningu frá botni og
upp til að velja alla útgefendur og á meðan áherslan verður á
viðurkennd „græn“ skuldabréf mun hver fjárfesting vera háð
lánsfjársamþykki fjárfestingarstjóra.
„Græn“ skuldabréf eru skuldabréf þar sem andvirði þeirra
verður notað til fjármögnunar að hluta eða að fullu eða
forfjármögnun nýrra og/eða núverandi verkefna sem hafa
jákvæð áhrif á umhverfið.
Í þeim tilgangi að beita þessari fjárfestingarstefnu og
auðkenna viðeigandi „græn“ skuldabréf mun sjóðurinn velja
skuldabréf sem eru merkt sem „græn“ skuldabréf í samræmi
við viðurkenndan matsramma grænna skuldabréfa eins
og, en ekki takmarkað við, International Capital Market
Association. (ICMA), nánari upplýsingar um það er að finna á
www.icmagroup.org.
Ennfremur, við val á fjárfestingum, munu fjárfestingarstjórar
annaðhvort treysta á jákvætt álit annarra aðila (SPO) eða
beita eigin ESG aðferðafræði sinni til að meta samræmi við
neðangreind skilyrði og sérstaklega hvort einingin sem er
fjármögnuð með útgáfu skuldabréfanna sem sjóðurinn kann
að kaupa muni styðja við umskipti yfir í lágkolefnaframtíð eða
styðja við Parísarsamkomulagið.
Sjóðurinn mun fjárfesta í verðbréfum sem eru gefin út af
útgefendum sem eru í eða vegna verkefna sem:

Uppfylli ofangreind ESG matsskilyrði, skuldabréf sem
gætu ekki verið merkt sem græn en eru engu að síður
fjármögnunarlausnir sem stuðla að lágkolefnaframtíð eða
styðja við Parísarsamkomulagið um leið og þau draga úr
eigin kolefnisstyrk og eru hæf til fjárfestinga hjá sjóðnum fyrir
allt að 25% af eignasafni sjóðsins.
ESG-aðferðafræðin að ofan, sem er notuð fyrir minnst 90% af
eignasafni sjóðsins, er bindandi hvað samsetningu safnsins
varðar.
Skuldabréfin sem sjóðurinn mun fjárfesta í geta verið gefin út
með hvaða tímalengd sem er, bæði með föstum og breytilegum
vöxtum og eru gefin út af bæði fyrirtækjum og ríkisútgefendum
um allan heim, þar með talið nýmörkuðum, eða af REITsjóðum. Sjóðurinn getur fjárfest allt að 10% af hreinni eign
sinni á meginlandi Kína með Bond Connect eða beint (einnig
nefnt CIBM beint). Sjóðurinn hyggst ekki fjárfesta meira
en 30% af hreinum eignum í skuldabréfum sem eru metin
utan fjárfestingarflokks. Ríkisútgefendur eru meðal annars
ríkisstofnanir og hálfgildingsríki. Meirihluti gjaldeyrisáhættu
utan evru í sjóðnum verður varinn aftur í EUR.
Fjárfestingarstjórarnir geta valið að bæta við eða dregið
úr áhættuskuldbindingum í tilteknum löndum, allt eftir
efnahagslegum grundvallaratriðum, vaxtahorfum,
peningastefnu, landfræðilegri þróun sem og fjármálastefnu.
Hvort sem skuldabréf er merkt sem grænt eða ekki, munu
fjárfestingarstjórar vinna með útgefendum að því að koma
á grunnstigi skýrslugerðar eftir útgáfu frá útgefendum til að
gera fjárfestingarstjóranum kleift að fylgjast með framvindu
verkefnisins. Slík skýrsla eftir útgáfu felur fyrst og fremst í sér
skýrslugerð um umhverfisáhrif, auk staðlaðrar fjárhagsskýrslu
og eigindlegs mats á umhverfisvenjum. Staðlaðir mælikvarðar
sem auðvelda þessa skýrslugerð, eru meðal annars
árlegur orkusparnaður, minnkun gróðurhúsalofttegunda,
endurnýjanleg orka framleidd eða afkastageta bætt.
Sjóðurinn notast líka við sérstakar UFS-útilokanir og
fjárfestir ekki í fyrirtækjum sem, samkvæmt greiningu
fjárfestingarstjóra:
• Brjóta alvarlega gegn hnattrænu samkomulagi Sameinuðu
þjóðanna (hafa ekki jákvæða afstöðu);
• Hafa meira en 5% tekna sinna frá framleiðslu og/eða
dreifingu vopna;
• Taka þátt í framleiðslu, dreifingu eða heildsölu bannaðra
vopna eða lykilíhluta þeirra 10 (þ.e. vopna á borð við
jarðsprengjur, lífefna- og efnavopn og klasasprengjur);
• Framleiða tóbak eða tóbaksvörur eða afla tekna af slíkum
vörum umfram 5%;
• Hafa meira en 5% tekna sinna frá kolavinnslu eða 10% frá
orkuframleiðslu úr kolum.
Þar að auki fjárfestir sjóðurinn ekki í útgáfum ríkisstjórna sem
hafa ófullnægjandi einkunn frá Freedom House11.

1) styðja við umskiptin yfir í lágkolefnaframtíð;
2) eru studd af viðeigandi stjórnskipulagi; og
3) sýna góða rekstrarlega umhverfisstjórnun.

(a) Vopn samkvæmt skilgreiningu (i) samnings um bann við notkun,
birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla og um
eyðingu þeirra og (ii) samnings um klasasprengjur og (b) vopn í B- eða
C-flokki samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um lífefnavopn og
samningi Sameinuðu þjóðanna um efnavopn.
10

11
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Sjóðurinn getur fjárfest í skuldbindingum með veði („CDOs“)
og veðlánaskuldbindingum („CLOs“), auk annarra veðog eignatryggðra verðbréfa, blendinga og breytanlegra
verðbréfa, þ.m.t. lánatengd verðbréf (svo sem lánatengd
bréf og valréttum), ævarandi skuldabréfum og skilyrtum
breytanlegum verðbréfum, sem hvert um sig er að hámarki
5% af hreinni eign og háð heildarhámarki sem nemur 20%
af hreinni eign sjóðsins. CDOs, CLOs, veð- og eignatryggð
verðbréf og ævarandi skuldabréf munu ekki innbyggja afleiður
eða skapa skuldsetningu. Blönduð og breytanleg verðbréf,
þ.m.t. lánatengd verðbréf, geta innbyggt afleiður og þar af
leiðandi skapað skuldsetningu.
Sjóðurinn getur einnig notað afleiður til áhættavarna,
til að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti og í
fjárfestingarskyni. Þessir fjármálaafleiðusamningar geta
annaðhvort verið seldir á skipulögðum mörkuðum eða yfirbúðarsamninga og geta m.a. falið í sér skiptasamninga
(svo sem vaxtaskiptasamninga, vanskilasamninga og
fastatekjutengda heildarávöxtunarsamninga), vaxtasamninga
og framvirka skiptasamninga. gjaldeyrissamningar (bæði
framseljanlegir og óafhendanlegir) og valréttir (valréttir á
gengissamningum, valkostir á vaxtaskiptasamningum og
valréttir á vanskilasamningum).
Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni
í hlutdeildarbréfum verðbréfasjóða (UCITS) og annarra UCIsjóða (þar á meðal kauphallarsjóðum).
Sjóðurinn getur haldið lausafjármunum (þ.e. bankainnstæðum
í augsýn, svo sem reiðufé á viðskiptareikningum hjá banka
sem er aðgengilegt hvenær sem er) allt að 20% af hreinni eign
sinni til að bregðast við slæmum markaðs-, efnahagslegum,
pólitískum eða öðrum aðstæðum, eða til að mæta þörfum
fyrir lausafjárstöðu, innlausn og skammtímafjárfestingu.
Tímabundið og ef það er réttlætanlegt af einstaklega
óhagstæðum markaðsaðstæðum getur sjóðurinn, í því skyni
að gera ráðstafanir til að draga úr áhættu miðað við slíkar
óvenjulegar markaðsaðstæður með bestu hagsmuni hluthafa
sinna, haldið lausafjármunum allt að 100% af hreinum eignum.
Til að ná fjárfestingarmarkmiðum sínum og í fjármálaskyni
er sjóðnum einnig heimilt að fjárfesta í bankainnstæðum,
peningamarkaðsskjölum eða peningamarkaðssjóðum
samkvæmt viðeigandi fjárfestingartakmörkunum. Í
varnarskyni getur sjóðurinn fjárfest allt að 100% af hreinni
eign sinni í þessum gerningum tímabundið.
Útsetning fyrir heildarskiptasamningum Það stig birtingar
sem búist er við að gæti varðað heildarskiptisamninga
(ófjármagnað) nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, að
hámarki 10%.

Enn fremur bætir fjárfestingarstjóri við þetta mat með
eftirfarandi:
• Meta „ekki verulegan skaða“ viðmiðanir með því að nota
tiltæk gögn frá völdum ESG gagnaveitum.
• Nýta rannsóknir sem eru tiltækar frá völdum ESG
gagnaveitum til að hjálpa til við að meta UN Global Compact
samræmi og samræmi við mannréttindi og vinnuréttindi
sem falla undir „lágmarks félagsleg öryggisviðmið“.
• Taktu tillit til helstu neikvæðra vísbendinga um sjálfbærniþátt
og eiginleika sem lýst er í fjárfestingarstefnunni.
Frá og með dagsetningu þessarar útboðslýsingar gildir
flokkunarreglugerðin aðeins um markmið loftslagsbreytinga og
aðlögun að loftslagsbreytingum og er gert ráð fyrir að hlutfall
eigna sjóðsins sem fjárfest er í flokkunartengdri starfsemi muni
aukast. Fjárfestingarstjórarnir munu leitast við að verða sér
úti um flokkunarfræðilega sjálfbæra starfsemi, en skuldbinda
sig ekki til neins ákveðins hlutfalls af eignasafni sjóðsins í
þessari starfsemi. Þar af leiðandi gæti hlutfall fjárfestinga
sjóðsins í flokkunartengdri umhverfislega sjálfbærri starfsemi
(þar á meðal fjárfestingum í virkjunar- og umskiptastarfsemi)
numið 0%. Þar sem upplýsingar eru ekki aðgengilegar enn
sem komið er úr opinberri birtingu félaga sem fjárfest er í, er
hlutfallið reiknað út með því að nota samsetningu upplýsinga
um flokkunaraðlögun sem fengnar eru frá félögum sem fjárfest
er í og þriðju aðilum. Um leið og gögn verða nákvæmari og
tiltækari er gert ráð fyrir að hlutfall fjárfestinga í virkjunar- og
umskiptastarfsemi aukist og að útreikningum á samræmingu
við flokkunarreglugerðina verði breytt.
Einnig í samræmi við ESG aðferðafræði sína getur sjóðurinn
haldið sjálfbærum fjárfestingum sem búist er við að stuðli
að öðrum umhverfismarkmiðum eins og sjálfbærri nýtingu
og verndun vatns- og sjávarauðlinda og umskipti yfir í
hringrásarhagkerfi. Í framtíðinni er gert ráð fyrir að sett verði
fram tæknileg skimunarviðmið í flokkunarreglugerðinni til að
ákvarða við hvaða aðstæður atvinnustarfsemi teljist stuðla að
verulegu leyti að þessum markmiðum. Engar slíkar viðmiðanir
eru fyrir hendi eins og er, því þótt þessar fjárfestingar teljist
„sjálfbærar fjárfestingar“ samkvæmt SFDR, geta þær sem
stendur ekki fallið undir umhverfislega sjálfbærar fjárfestingar
eins og þær eru skilgreindar samkvæmt gildandi skilmálum
flokkunarreglugerðarinnar.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjárfesta í sjóði sem samræmist 9. grein SFDR

Flokkunarreglugerð Í samræmi við ESG-aðferðafræði sína
og sjálfbær fjárfestingarmarkmið sín hyggst sjóðurinn fjárfesta
í fjárstarfsemi sem stuðlar meðal annars að því að draga úr
loftslagsbreytingum og aðlögun að loftslagsbreytingum.

• stuðla að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga með því að veita útsetningu fyrir
alþjóðlegum grænum skuldabréfamarkaði og hámarka
heildarávöxtun fjárfestinga um leið

Eins og lýst er í fjárfestingarstefnu sjóðsins eru hlutabréf
sjóðsins metin og mæld með tilliti til getu þeirra til að stuðla
að lausnum varðandi loftslagsbreytingar. Þetta mat er
framkvæmt á vettvangi fjárfestingarstjóra með jákvæðri
skimun til að tryggja að skuldbundin 75% af hreinni eign
sjóðsins séu merkt sem „græn“ samkvæmt viðurkenndum
matsramma fyrir græn skuldabréf.

• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
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Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingastefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
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• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Markaðsáhætta
• Sjálfbærniáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu

Stock Connect eða Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) og
í B-hlutabréfum í Kína.
Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:

• Lausafjáráhætta

• auka höfuðstól með því að fjárfesta í verðbréfum í
margvíslegum atvinnugreinum og af margvíslegu markaðsvirði
sem geta skilað betri árangri en markaðurinn í hagsveiflum á
þróuðum mörkuðum og nýmörkuðum um allan heim

• Áhætta vegna verðbréfunar

• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma

• Áhætta vegna skiptasamninga

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingastefnu sjóðsins:

Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

• Áhætta á nýmörkuðum

Fjárfestingarstjóri/-stjórar Franklin Templeton Investments
(ME) Limited og Franklin Templeton Investment Management
Limited

• Lausafjáráhætta

Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND

• Mótaðilaáhætta

Eignaflokkur Hlutabréfasjóður

• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga

Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)

• Hlutabréfaáhætta

Fjárfestingarmarkmið
verðmætaaukning.

• Áhætta vegna eftirlitslausra markaða

• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla

Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiði sínu
með því að fjárfesta í hlutabréfum og hlutabréfum sem tengjast
framseljanlegum verðbréfum (þ.m.t. hlutabréfatengdum
víxlum, svo sem þátttökubréf) um allan heim. Áhætta
sjóðsins á ýmsum svæðum og atvinnugreinum er breytileg
frá einum tíma til annars í samræmi við álit fjárfestingastjóra
á núverandi aðstæðum og horfum á þessum mörkuðum.
Sjóðurinn kann einnig að fjárfesta í afleiðum til áhættuvarna
og til að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti, sem getur
m.a. falið í sér skiptasamninga, svo sem skuldatryggingar,
framvirka samninga og framtíðarsamninga, auk valrétta um
slíka samninga, annaðhvort á skipulegum markaði eða utan
verðbréfamarkaðar.
Fjárfestingarstjóri sjóðsins notast við agaða, neðansækna
fjárfestingarnálgun til að greina hagstæð fjárfestingartækifæri
með óvenju háa tekju- og hagnaðarmöguleika.
Fjárfestingarstjórinn notar vaxtarfjárfestingarstíl og ítarlegar
grunnrannsóknir til að bera kennsl á hágæða fyrirtæki, þvert
á alla atvinnugreinahópa, með sjálfbær viðskiptamódel
sem bjóða upp á aðlaðandi samsetningu vaxtar, gæða
og verðmats. Sjóðurinn fjárfestir í hlutabréfum á þróuðum
mörkuðum og nýmörkuðum, almennt í fyrirtækjum með
markaðsvirði um eða yfir 2 milljarða USD. Sjóðurinn getur
einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni í UCITS og
öðrum UCIs.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni
samanlagt í A-hlutum í Kína (í gegnum Shanghai-Hong Kong
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• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
• Áhætta vegna kínverskra markaða

• Áhætta vegna þátttökubréfa
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Institutional, LLC
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN GLOBAL INCOME FUND
Eignaflokkur Blandaður sjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að
hámarka tekjur og viðhalda horfum um hækkun eigna.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir í fjölbreyttu
eignasafni skulda- og hlutabréfa um allan heim, þar á
meðal á nýmörkuðum. Sjóðurinn getur fjárfest í mismunandi
eignaflokkum á grundvelli greiningar fjárfestingastjóra á
möguleikum á tilteknum mörkuðum eða atvinnugreinum með
tilliti til bæði uppleitinnar verðbréfagreiningar og niðurleitinna
þátta svo sem vaxta, verðbólgu, hrávöruverðs, lánsfjársveiflna
og annarra þjóðhagslegra þátta.

franklintempleton.lu

Að jafnaði veita hlutabréf handhafa rétt til hlutdeildar í almennri
rekstrarafkomu félags. Í leit sinni að vaxtarmöguleikum
fjárfestir sjóðurinn í almennum hlutabréfum fyrirtækja úr
ýmsum atvinnugreinum, svo sem veitukerfum, olíu, gasi,
fasteignum og neysluvörum en öðru hverju kann hann að
fjárfesta umtalsvert í tilteknum atvinnugreinum, á grundvelli
efnahagslegra aðstæðna. Til hlutabréfa teljast einnig
forgangshlutabréf, fjárfestingarsjóðir fasteigna (REIT),
hlutabréfatengdir víxlar og hlutabréf sem eru til komin með
umreikningi á skuldabréfum.
Skuldabréf fela í sér skuldbindingu útgefanda til að
endurgreiða peningalán og kveða að jafnaði á um
vaxtagreiðslur. Þar á meðal eru skuldabréf til langs og
skamms tíma og með föstum og fljótandi vöxtum, tryggð
og ótryggð skuldabréf, verðbréf varin með fasteignaveði
eða öðrum eignum (takmarkast við 10% af hreinum eignum
sjóðsins, þar á meðal tryggð fjárfestingarhæf veðskuldabréf,
auk verðbréfa sem eru varin með fasteignaveði í íbúðar- og
verslunarhúsnæði), skuldabréf sem má skipta yfir í almenn
hlutabréf, víxlar og skuldabréf án tryggingar.
Sjóðurinn leitast við að afla tekna með því að velja
fjárfestingar, svo sem í fyrirtækjum, ríkisskuldabréfum
Bandaríkjanna og annarra þjóða, hlutabréfum með
hagstætt arðshlutfall og samsettum skuldabréfum tengdum
tilteknum verðbréfum eða vísitölum. Sjóðurinn kann að
fjárfesta allt að 100% hreinna eigna sinna í verðbréfum
utan fjárfestingarflokks (stundum nefnd „ruslskuldabréf“).
Sjóðurinn kann einnig að fjárfesta allt að 20% af hreinum
eignum sínum í skuldabréfum í vandræðum (þ.e. (i) sem
minnst tvö matsfyrirtæki gefa einkunnina CCC eða lægra,
eða ómetnum bréfum af sambærilegum gæðum og (ii) sem
hafa vaxtaálag sem nemur meira en 1.000 grunnstigum).
Að því er varðar fjárfestingarstefnu sjóðsins ætti að skilja
verðbréf í vandræðum sem (i) skuldabréf í vanskilum og (ii)
verðbréf fyrirtækja sem eru að gangast undir, eða eru í þann
mund að gangast undir, endurskipulagningu eða gjaldþrot.
Fjárfestingar í skuldabréfum í vanskilum myndu venjulega
ekki nema meira en 10% af hreinum eignum sjóðsins.
Almennt gefa verðbréf með lægri einkunn hærri ávöxtun
verðbréf með hærri einkunn til að bæta fjárfestum áhættuna.
Nánari upplýsingar er að finna í kaflanum „Áhættumat“.
Fjárfestingarstjóri leitar eftir vanmetnum eða óvinsælum
verðbréfum sem hann telur bjóða tækifæri til tekna í dag
og verulegs vaxtar á morgun. Hann framkvæmir sjálfstæða
greiningu á verðbréfum sem talin eru fyrir eignasafni sjóðsins,
frekar en að reiða sig aðallega á einkunnir úthlutaðar af
matsfyrirtækjum. Í greiningu sinni telur fjárfestingarstjóri ýmsa
þætti, þar á meðal:
• reynslu og stjórnunarstyrk félagsins;
• svörun við breytingum á hagsmunum og viðskiptatækni;
• skuldaáætlanir og lántökuskilyrði;
• verð-/hagnaðarhlutfall fyrirtækisins, hagnaðarhlutfall og
nauðungarsöluverð;
• Breyting fjárhagsstöðu félagsins og markaðsleiki breytinga;
og
• hlutfallslegt verðmæti verðbréfs, byggt á þáttum á borð
við væntanlegt sjóðstreymi, vaxtatekjur eða arðsþekkingu,
eignatekjur og hagnað.
franklintempleton.lu

Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættuvarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingartilgangi.
Þessar afleiður eru meðal annars, en ekki eingöngu,
skiptasamningar (svo sem heildarskiptasamningar tengdir
fastri ávöxtun, hlutabréf, hlutabréfatengd verðbréf og
vísitölur þeirra, skuldatryggingar og vaxtaskiptasamningar),
framvirkir samningar og valréttir. Í þessu samhengi getur
sjóðurinn leitast við að fjárfesta í meðal annars hrávörum,
fjármálavísitölum og öðrum gjaldgengum gerningum með því
að nota afleidda afleiðusamninga, sérhannaðar afurðir sem
gerðar eru upp í handbæru fé (m.a. þáttökubréf) eða verðbréf
með fastri ávöxtun þar sem verðbréfið er tengt eða fær virði
sitt frá annarri tilvísunareign.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign
sinni í hlutdeildarbréfum verðbréfasjóða (UCITS) og annarra
UCI-sjóða (þar á meðal kauphallarsjóðum). Fjárfestingarstjóri
getur tekið tímabundna varnarstöðu þegar hann telur að
markaðir eða efnahagslífið hafi mikla sveiflur, langvarandi
almenna hnignun eða þegar aðrar skaðlegar aðstæður geta
verið fyrir hendi. Undir slíkum kringumstæðum getur sjóðurinn
ekki náð fjárfestingarmarkmiði sínu.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 5% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 10%.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• miklar tekjur og horfur á nokkurri verðmætisaukningu með
því að fá aðgang að eignasafni bæði verðbréfatengdra
verðbréfa og verðbréfa með fastri ávöxtun um allan heim
í einum sjóði
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna verðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
Franklin Templeton Investment Funds

43

• Áhætta á nýmörkuðum
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna efnislegra eigna
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN GLOBAL MANAGED INCOME FUND
Eignaflokkur Fjöleignasjóður
Grunngjaldmiðill Evra (EUR)
Fjárfestingarmarkmið Sjóðurinn leitast við að skapa
sjálfbærar tekjur yfir meðallagi og horfur á höfuðstólsaukningu.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn hyggst ná markmiði sínu með
því að stjórna beinum og óbeinum áhættum á hlutabréfum,
verðbréfum með fastri ávöxtun, reiðufé og jafngildi,
sameiginlegri fjárfestingu og óbeinum áhrifum á aðrar
fjárfestingar (þ.m.t. en ekki takmarkað við vörur og eignir).
Sjóðurinn fjárfestir beint og óbeint í hlutabréfaviðskiptum
fyrirtækja með hvaða markaðsvirði sem er og eru staðsett
hvar sem er í heiminum, þar á meðal á nýmörkuðum. Við
venjulegar markaðsaðstæður má vænta þess að sjóðurinn
hafi á milli 40% og 65% hreinar langtímaáhættuskuldbindingar
í hlutabréfum eða hlutabréfatengdum verðbréfum. Áhætta
fyrir eignaflokka, svo sem hlutabréf, verður ákvörðuð á nettó
grundvelli með því að taka saman heildarverðmæti langra og
stuttra áhættuskuldbindinga á öllum hlutabréfamörkuðum.
Sjóðurinn fjárfestir líka í skuldabréfum með föstum og fljótandi
vöxtum, útgefnum af ríkisstjórnum, ríkistengdum aðilum og/
eða fyrirtækjum (m.a. fjármálafyrirtækjum) um allan heim, auk
skuldaviðurkenninga gefnum út af yfirþjóðlegum stofnunum
sem margar ríkisstjórnir skipuleggja eða styðja.
Sjóðurinn getur keypt veðlána- og eignatengd verðbréf, þ.m.t.
veðlánaskuldbindingar. Hann getur fjárfest í skuldabréfum
í lágum flokki, utan fjárfestingaflokks og skuldabréfum í
nauðum frá ýmsum útgefendum, með fasta eða fljótandi vexti,
annaðhvort beint eða með skipulegum fjárfestingarsjóðum
(með fyrirvara um þau mörk sem nefnd eru hér að neðan).
Við venjulegar markaðsaðstæður hyggst sjóðurinn ekki
fjárfesta meira en 20% af hreinum eignum í skuldabréfum
sem eru metin utan fjárfestingarflokks. Þar á meðal eru
verðbréf bæði fyrirtækja og ríkisstjórna. Þó kann sjóðurinn, til
dæmis vegna langvarandi almennrar niðursveiflu eða annarra
óhagstæðra markaðsaðstæðna, að fjárfesta allt að 20%
hreinna eigna sinna í skuldabréfum í nauðum (þ.e. (i) sem
minnst tvö matsfyrirtæki gefa einkunnina CCC eða lægra,
eða ómetnum bréfum af sambærilegum gæðum og (ii) sem
hafa vaxtaálag sem nemur meira en 1.000 grunnstigum). Að
því er varðar fjárfestingarstefnu sjóðsins ætti að skilja verðbréf
í vandræðum sem (i) skuldabréf í vanskilum og (ii) verðbréf
fyrirtækja sem eru að gangast undir, eða eru í þann mund að
gangast undir, endurskipulagningu eða gjaldþrot. Fjárfestingar
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í skuldabréfum í vanskilum myndu venjulega ekki nema meira
en 5% af hreinum eignum sjóðsins. Sjóðurinn kann einnig að
fjárfesta allt að 10% af hreinni langtímaáhættuskuldbindingu í
„óhefðbundnum“ eignaflokkum, svo sem fasteignum, innviðum
og hrávöru.
Áhættuskuldbindingu gagnvart ákveðnum eignaflokkum, svo
sem hrávörum, innviðum og eignum, er hægt að ná fram með
afleiðum sem tengjast viðeigandi vísitölu.
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættavarna, til að
stýra eignasafninu með skilvirkum hætti og/eða í
fjárfestingartilgangi. Þessir fjármálagerningar fela í sér en
takmarkast ekki við skiptasamninga (þar á meðal en ekki
eingöngu skuldatryggingar eða heildarskiptasamninga
á eigin fé, föstum tekjum, gjaldeyrisviðskiptum eða
hrávöruvísitölum), framvirka samninga, framtíðarsamninga
(þ.m.t. framtíðarsamningar á hlutabréfavísitölur og
ríkisverðbréf), auk valrétta, innan og utan verðbréfamarkaðar,
(þar á meðal en ekki eingöngu varðar vilnanir).
Sjóðurinn getur einnig fjárfest í verðbréfum eða sérhönnuðum
afurðum (svo sem Sukuk, hlutabréfatengdum verðbréfum,
skuldavafningum, m.a. lánavafningum) þar sem verðbréfið
er tengt eða fær virði sitt frá öðru verðbréfi, vísitölu eða
gjaldmiðli hvaða lands sem er.
Sameiginlegar fjárfestingaráætlanir sem sjóðurinn kann að
fjárfesta í, geta verið þær sem aðilar Franklin Templeton
Investments sjá um, auk þeirra sem stjórnað er af öðrum
eignastjórnendum. Sjóðurinn getur fjárfest allt að 10% af
hreinum eignum sínum í hlutdeildarbréfum verðbréfasjóða
(UCITS) og annarra UCI-sjóða (m.a. kauphallarsjóða) og allt
að 15% hreinna eigna sinna í fasteignaveð- og eignatryggðum
verðbréfum.
Sjóðurinn hyggst rekast með helmingi minni sveiflu en á
alþjóðlegum hlutabréfamörkuðum (byggt á MSCI All Country
World Index) á hverju fimm ára tímabili. Sjóðurinn er undir
virkri stjórn. Þótt fjárfestingastjóri sé háður viðmiðinu til að
mæla sveiflur er sjóðnum ekki skylt að fylgja neinum þáttum
viðmiðsins og kann raunar að fjárfesta allt að 100 af hreinum
eignum utan viðmiðsins.
Sjóðurinn hyggst hafa að minnsta kosti 50% af árlegri
dreifingu sem leiðir af tekjum af eignasafni sínu.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 70% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 150%.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• afla tekna með því að fjárfesta í dreifðu safni hluta- og
skuldabréfa um allan heim
franklintempleton.lu

• fjárfesta í áhættustýrðu verðbréfasafni þar sem líkur eru á
höfuðstólsaukningu

FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingastefnu sjóðsins:

Grunngjaldmiðill Evra (EUR)

• Mótaðilaáhætta

Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að
ná fram heildarávöxtunarkröfu sem samanstendur af tekjum
og eiginfjárhækkun, sem gerir það kleift að styðja við jafna
árlega dreifingu. Það er engin trygging fyrir því að sjóðurinn
nái markmiði sínu.

• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Fjölrekstraráhætta
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna fjárfestinga í hrávöru
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna verðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta á nýmörkuðum
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna þátttökubréfa
• Áhætta vegna efnislegra eigna
• Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna verðbréfunar
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Vágildisgreining (algert VaR) er notuð til þess
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
Væntanlegt stig vogunar fyrir sjóðinn skal nema 50%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton International
Services S.à rl.
Fjárfestingarstjóri hefur falið ábyrgð á öllu eða hluta af daglegu
starfi fjárfestingarstjórnar og ábyrgðarráðgjafar vegna sumra
eða allra eigna sjóðsins til undirfjárfestingarstjórans Franklin
Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

franklintempleton.lu

Eignaflokkur Fjöleignasjóður

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn hyggst ná markmiði sínu með
því að stjórna beinum og óbeinum áhættum á hlutabréfum,
verðbréfum með fastri ávöxtun, reiðufé og jafngildi,
sameiginlegri fjárfestingu og óbeinum áhrifum á aðrar
fjárfestingar (þ.m.t. en ekki takmarkað við vörur og eignir).
Sjóðurinn fjárfestir beint og óbeint í hlutabréfaviðskiptum
fyrirtækja með hvaða markaðsvirði sem er og eru staðsett
hvar sem er í heiminum, þar á meðal á nýmörkuðum.
Sjóðurinn fjárfestir einnig í skuldabréfum með lánum og
skuldabréfum útgefnum af ríkisstjórn, ríkisstjórnum og
fyrirtækjum um allan heim, svo og skuldbindingum sem
gefnar eru út af yfirþjóðlegum stofnunum sem eru skipulagðar
eða studdar af nokkrum ríkisstjórnum.
Sjóðurinn getur keypt veðlána- og eignatengd verðbréf, þ.m.t.
veðlánaskuldbindingar. Hann getur fjárfest í skuldabréfum í
lágum flokki, utan fjárfestingaflokks, skuldabréfum í vanskilum
eða skuldabréfum í nauðum frá ýmsum útgefendum, með
bæði fasta eða fljótandi vexti, þ.m.t. breytanleg eða allt að 5%
af hreinum eignum sínum í skilyrtum breytanlegum verðbréfum,
annaðhvort beint eða með skipulegum fjárfestingarsjóðum
(með fyrirvara um þau mörk sem nefnd eru hér að neðan).
Sjóðurinn getur auk þess fjárfest í verðbréfum fyrirtækja
sem taka þátt í samruna, samþjöppun, gjaldþrotaskiptum
og endurskipulagningu eða þar sem finna má útboð eða
kauphallartilboð, og gæti tekið þátt í slíkum viðskiptum.
Áhættuskuldbindingu gagnvart ákveðnum eignarflokkum,
svo sem vörur og eignir, er hægt að ná með hæfum
afleiðugerningum sem tengjast viðeigandi vísitölu.
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættavarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og/eða í fjárfestingartilgangi.
Þessir fjármálagerningar fela í sér en takmarkast ekki
við skiptasamninga (þar á meðal en ekki eingöngu
skuldatryggingar eða heildarskiptasamninga á eigin fé, föstum
tekjum, gjaldeyrisviðskiptum eða hrávöruvísitölum), framvirka
samninga, framtíðarsamninga (þ.m.t. framtíðarsamningar
á hlutabréfavísitölur og ríkisverðbréf), auk valrétta, innan
og utan verðbréfamarkaðar (þar á meðal en ekki eingöngu
varðar vilnanir). Sjóðurinn getur einnig fjárfest í verðbréfum
eða samsettum afurðum (svo sem Sukuk, eignatengdum
bréfum, veðtryggðum skuldbindingum, þ.m.t. veðtryggðar
lánaskuldbindingar) þar sem verðbréfið tengist eða fær gildi
sitt frá verðbréfi, vísitölu eða gjaldmiðlum hvaða lands sem er.
Sameiginlegar fjárfestingaráætlanir sem sjóðurinn kann
að fjárfesta í geta verið þær sem aðilar Franklin Templeton
sjá um, auk þeirra sem aðrir forstöðumenn eigna stjórna.
Sjóðurinn gæti einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni
í einingum UCITS og öðrum UCI.
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Sjóðurinn hyggst rekast með helmingi minni sveiflu en á
alþjóðlegum hlutabréfamörkuðum (byggt á MSCI All Country
World Index í grunngjaldmiðli sjóðsins).
Sjóðurinn hyggst hafa að minnsta kosti 50% af árlegri
dreifingu sem leiðir af tekjum af eignasafni sínu. Sjóðurinn
getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum innleystum
og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan útgjalda. Þó að
þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það einnig minnkað
höfuðstólinn.
Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 70% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 120%.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• eiginfjáraukningu og tekjur með því að fjárfesta í fjölbreyttu
eignasafni eigna- og skuldaverðbréfa um allan heim
• fjárfesta fyrir miðlungs til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Fjölrekstraráhætta
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna fjárfestinga í hrávöru
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta fyrirtækjafjárfestingar með fljótandi vöxtum
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna þátttökubréfa
• Áhætta vegna efnislegra eigna
• Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja

• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Vágildisgreining (algert VaR) er notuð til þess
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
Væntanlegt stig vogunar fyrir sjóðinn skal nema 300%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton International
Services S.à rl
Sjóðurinn stefnir að því að ná fjárfestingarmarkmiðum sínum
með vandlegu vali fjárfestingastjóra (Franklin Templeton
International Services S.à rl). á meðstjórum („Investment
Co-Manager(s)). Slíkur aðstoðarfjárfestingarstjóri(ar) skal
vera hluti af Franklin Templeton. Fjárfestingarstjóri getur
einnig tekið þátt í stjórnun eigna sjóðsins auk þess að velja
og úthluta til aðstoðarfjárfestingastjóra.
Fjárfestingarstjóri mun bera ábyrgð á vali og skipun á
einum eða fleiri aðstoðarfjárfestingastjóra(um) að því er
varðar sjóðinn til að fela alla eða hluta daglegrar framfærslu
fjárfestingarstjórnarinnar og fjárfestingarráðgjafarþjónustu
varðandi sumar eða allar eignir sjóðsins. Fjárfestingarstjóri
er ábyrgur fyrir að fylgjast með heildarafkomu sjóðsins
og endurfjármagna eignasamsetningu sjóðsins.
Fjárfestingarstjórinn skal úthluta eignum sjóðsins milli
aðstoðarfjárfestingarstjóra í þeim hlutföllum sem hann
ákveður að séu hæfileg til að ná markmiði sjóðsins og hvers
úthlutun getur breyst með tímanum.
Fjárfestingarstjóri mun fylgjast með árangri aðstoðarfjárfestin
garstjórans(a) með tilliti til sjóðsins til að meta hvort þörf sé á
að gera breytingar/skipti. Fjárfestingastjóri getur hvenær sem
er skipað eða skipt út aðstoðarfjárfestingastjóra(um) varðandi
sjóðinn í samræmi við gildandi reglur eða tilkynningatímabil.
Fjárfestingarstjóri er ábyrgur fyrir vali aðstoðarfjárfestingarstjóra,
eftirliti með frammistöðu aðstoðarfjárfestingarstjóra og
eftirliti með áhættustjórnunarkerfi sem framkvæmd er af
hverjum aðstoðarfjárfestingastjóra. Heimilt er að skipta um
aðstoðarfjárfestingarstjóra án fyrirvara til hluthafa. Listi yfir
aðstoðarfjárfestingarstjóra sem hafa starfað við sjóðinn á
tímabilinu er birtur á vefslóðinni www.franklintempleton.
lu og/eða í árshluta- og ársskýrslum félagsins. Listi yfir
aðstoðarfjárfestingarstjóra sem stjórna sjóðnum á skilvirkan
hátt skal vera aðgengilegur gegn beiðni og án endurgjalds á
skrifstofu félagsins.
Aðstoðarfjárfestingarstjórinn(arnir) getur leitað ráða hjá
öðrum fjárfestingarráðgjafarfyrirtækjum sem tengjast Franklin
Templeton. Aðstoðarfjárfestingastjórinn(arnir) verður greiddur
út af fjárfestingarstjóranum úr fjárfestingarstjórnunargjaldinu
sem berst frá rekstrarfélaginu.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna verðbréfunar
• Áhætta samsettra skuldabréfa
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• Áhætta vegna verðbréfalána

Eignaflokkur Hlutabréfasjóður

• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja

Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)

Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að
hámarka heildarávöxtunarkröfu sem samanstendur af tekjum
og eiginfjárhækkun.
Fjárfestingarstefna Fjárfestingarstjóri leitast við að ná
fjárfestingarmarkmiði sínu með því að fjárfesta í fjárfestingum
í fasteignum („Real Estate Investment Trusts“ eða „REITs“) og
öðrum fasteigna- og fasteignatengdum fyrirtækjum (þ.m.t. lítil
og meðalstór fyrirtæki) hvers helsta starfsemi er fjármögnun,
viðskipti, eignarhald, þróun og stjórnun fasteigna og sem
eru staðsettar um allan heim, þar á meðal á nýmörkuðum.
„REITs" eru fyrirtæki sem skráð eru í kauphöll, sem fjárfesta
verulegan hluta af hreinum eignum sínum beint í fasteignum
og njóta góðs af sérstöku og hagstæðu skattkerfi. Þessar
fjárfestingar sjóðsins skulu teljast til framseljanlegra
verðbréfa. Sjóðurinn leitast við að fjárfesta í fyrirtækjum á
fjölmörgum fasteignasviðum og löndum.
Sjóðurinn getur einnig nýtt sér ýmsar afleiður til gjaldeyrisvarna
og skilvirkrar eignastýringar (meðal annars framvirka
gjaldeyrisskiptasamninga, framvirka vaxtaskiptasamninga og
skiptasamninga, auk valrétta).
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• arðstekjur og fjármagnsaukningu með því að fjárfesta í
fyrirtækjum á fjölmörgum fasteignasviðum og löndum
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Uppsöfnunaráhætta
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
• Áhætta vegna efnislegra eigna
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Mótaðilaáhætta
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta á nýmörkuðum
• Hlutabréfaáhætta
franklintempleton.lu

Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Institutional, LLC
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Meginfjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning. Annað markmið hans er tekjur.
Fjárfestingarstefna Við eðlilegar markaðsaðstæður fjárfestir
sjóðurinn aðallega hreina eign sína í verðbréfum sem
gefin eru út af gulli og fyrirtækjum í góðmálmum. Gull- og
góðmálmvinnslufyrirtæki eru fyrirtæki sem vinna að stunda
viðskipti með gull eða aðra eðalmálma, svo sem silfur, platínu
og palladíum, þar á meðal fjármála- og vinnslufyrirtæki, auk
rekstrarfyrirtækja sem reka námur til skamms, meðallangs
eða langs tíma.
Sjóðurinn fjárfestir aðallega í hlutabréfum og
hlutabréfatengdum verðbréfum, svo sem almennum
hlutabréfum, forgangshlutabréfum, ábyrgðum og
breytanlegum verðbréfum útgefnum af gull- og
eðalmálmavinnslufyrirtækjum hvar sem er í heiminum (þar
á meðal á nýmörkuðum) og af hvaða markaðsvirði sem er,
þ. á m. litlum og meðalstórum fyrirtækjum, auk bandarískra,
alþjóðlegra og evrópskra innlánsskírteina.
Sjóðurinn kann einnig að fjárfesta, í samræmi við
fjárfestingartakmarkanir, (i) allt að 10% hreinna eigna sinna í
verðbréfum einkafyrirtækja og fjárfestingum í opinberu hlutafé
(PIPE) og (ii) allt að 5% hreinna eigna sinna í sérstökum
yfirtökufélögum (SPAC) að því tilskildu að viðkomandi PIPEog SPAC-bréf teljist til framseljanlegra verðbréfa samkvæmt
1. eða 2. mgr. 41. gr. laganna frá 17. desember 2010.
Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjármagnsaukningu með því að fjárfesta í verðbréfum af
gulli og góðmálmum rekstri fyrirtækja um allan heim
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Áhætta vegna fjárfestinga í hrávöru
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
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Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Mótaðilaáhætta
• Hlutabréfaáhætta
• PIPE-áhætta
• Einkafyrirtækjaáhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
• SPAC-áhætta
• Áhætta vegna ábyrgða
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN HIGH YIELD FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Meginfjárfestingarmarkmið sjóðsins
er að afla mikilla núverandi tekna. Sem annað markmið,
leitast sjóðurinn við að hækka eigið fé, en aðeins þegar það
er í samræmi við meginmarkmið sitt.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná þessum
markmiðum með því að fjárfesta aðallega, annaðhvort beint eða
með því að nota afleiðusamninga, í skuldabréfum með fastar
tekjur frá útgefendum í Bandaríkjunum eða utan Bandaríkjanna.
Sjóðurinn ráðstafar minnst 75% til verðbréfa með föstum tekjum
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættavarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni.
Þessir afleiður geta m.a. falið í sér skiptasamninga, svo sem
skuldatryggingar eða heildarskiptasamninga með föstum
tekjum, framvirka samninga, framtíðarsamninga og valrétti
um slíka samninga, annaðhvort á skipulegum markaði eða
utan verðbréfamarkaðar. Sjóðurinn fjárfestir venjulega í
skuldabréfum með fastar tekjur með hvaða lánshæfismat
sem er (þ.m.t. utan fjárfestingarflokks) frá útgefendum í
Bandaríkjunum eða sambærilegum ef útgefandinn er utan
Bandaríkjanna eða ef þau eru ómetin.

í lánatengdum verðbréfum, sem fjárfestingarstjóri getur
notað til að fjárfesta hraðar og skilvirkar í tilteknum hlutum
lánamarkaða með áhættubréf, bankalán og skuldir í
fjárfestingarflokki. Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt að 10%
af hreinni eign sinni í verðbréfum í vanskilum.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• vinna sér inn mikla tekjur og að minnsta kosti nokkru
fjármagnsstyrk með því að fjárfesta í verðbréfum með
miklum ávöxtunarkröfum af bandarískum og erlendum
útgefendum
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta fyrirtækjafjárfestingar með fljótandi vöxtum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna skiptasamninga

Fjárfestingarstjórinn reynir að koma í veg fyrir mikla áhættu
með því að framkvæma sjálfstætt lánshæfismat á útgefendum
og með því að dreifa fjárfestingum sjóðsins milli mismunandi
útgefenda.

• Áhætta vegna ábyrgða

Þar sem líklegra er að fjárfestingarmarkmiði verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf,
getur sjóðurinn einnig, aukalega eða tímabundið, leitað
fjárfestingartækifæra í öðrum tegundum bréfa, svo
sem ríkisskuldabréfum, forgangshlutabréfum og öðrum
hlutabréfatengdum verðbréfum og ábyrgðum, verðbréfum
og skuldabréfum sem hægt er að breyta í almenn hlutabréf.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni

Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
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Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

franklintempleton.lu

FRANKLIN INCOME FUND
Eignaflokkur Blandaður sjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að
hámarka tekjur og viðhalda horfum um hækkun eigna.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir í fjölbreyttri eignasafni
framseljanlegra verðbréfa sem samanstanda af hlutabréfum
og langtímaskuldabréfum. Að jafnaði veita hlutabréf handhafa
rétt til hlutdeildar í almennri rekstrarafkomu félags. Þar á
meðal eru almenn hlutabréf, forgangshlutabréf, breytanleg
verðbréf og hlutabréfatengdir víxlar. Skuldabréf fela í sér
skuldbindingu útgefanda til að endurgreiða lán af peningum
til þess og almennt kveða á um greiðslu vaxta. Þar á meðal
eru skuldabréf, víxlar og skuldabréf án tryggingar.
Í leit sinni að vaxtarmöguleika fjárfestir sjóðurinn í almennum
hlutabréfum fyrirtækja úr ýmsum atvinnugreinum, svo sem
veitur, olíu, gas, fasteignir og neysluvörur. Sjóðurinn leitar
að tekjum með því að velja fjárfestingar eins og fyrirtækja,
erlendra og bandaríska ríkisbréfa, auk hlutabréf með
aðlaðandi arðsemi. Sjóðurinn getur fjárfest í skuldabréfum
sem eru metin undir fjárfestingarflokki. Skuldabréf í
fjárfestingarflokki eru metin í efstu fjórum flokkunum af
sjálfstæðum matsfyrirtækjum eins og Standard & Poor's
Corporation („S&P“) eða Moody's Investors Service, Inc.
(„Moody's“). Sjóðurinn fjárfestir almennt í verðbréfum sem
hafa að minnsta kosti einkunnina CAA frá Moody's eða CCC
frá S&P eða ómetnum verðbréfum sem fjárfestingastjóri telur
að séu af sambærilegum gæðum. Almennt gefa verðbréf með
lægri einkunn hærri ávöxtun verðbréf með hærri einkunn til
að bæta fjárfestum áhættuna. Nánari upplýsingar er að finna
í kaflanum „Áhættumat“.

skiptasamningar (svo sem heildarskiptasamningar tengdir
fastri ávöxtun og hlutabréfum), framvirkir samningar og
valréttir. Í þessu samhengi getur sjóðurinn leitast við að koma
í veg fyrir, meðal annars, vörur eða ETFs með því að nota
afleidda afleiðusamninga, peningafjárfesta uppbyggðar vörur
eða verðbréf með föstum verðbréfum þar sem öryggi er tengt
við eða færð gildi þess úr annarri viðmiðunareign.
Fjárfestingarstjóri getur tekið tímabundna varnarstöðu þegar
hann telur að markaðir eða efnahagslífið hafi mikla sveiflur,
langvarandi almenna hnignun eða þegar aðrar skaðlegar
aðstæður geta verið fyrir hendi. Undir slíkum kringumstæðum
getur sjóðurinn ekki náð fjárfestingarmarkmiði sínu.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 5% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 10%.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• mikil tekjur og horfur um nokkurn hlutafjáraukningu með því
að fá aðgang að eignasafni bæði verðbréfa með eigin fé og
verðbréf með einum sjóði

Sjóðurinn getur fjárfest allt að 25% af hreinum fjárfestum
eignum sínum í erlendum verðbréfum. Hann kaupir að
jafnaði verðbréf utan Bandaríkjanna sem er verslað með á
markaði fyrir bandarísk innlánsskírteini, sem eru skírteini sem
banki eða fjárvörslusjóður gefur yfirleitt út og veita handhafa
rétt til verðbréfa sem fyrirtæki í Bandaríkjunum eða utan
Bandaríkjanna gefur út.

• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma

Fjárfestingarstjóri leitar eftir vanmetnum eða óvinsælum
verðbréfum sem hann telur bjóða tækifæri til tekna í dag
og verulegs vaxtar á morgun. Hann framkvæmir sjálfstæða
greiningu á verðbréfum sem talin eru fyrir eignasafni sjóðsins,
frekar en að reiða sig aðallega á einkunnir úthlutaðar af
matsfyrirtækjum. Í greiningu sinni telur fjárfestingarstjóri ýmsa
þætti, þar á meðal:

• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga

• reynslu og stjórnunarstyrk félagsins;

• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu

• svörun við breytingum á hagsmunum og viðskiptatækni;

• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla

• skuldaáætlanir og lántökuskilyrði;

• Lausafjáráhætta

• Breyting fjárhagsstöðu félagsins og markaðsleiki breytinga;
og

• Áhætta vegna verðbréfalána

• hlutfallslegt verðmæti verðbréfs, byggt á þáttum á borð
við væntanlegt sjóðstreymi, vaxtatekjur eða arðsþekkingu,
eignatekjur og hagnað.

Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættuvarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingartilgangi.
Þessar afleiður er meðal annars, en ekki eingöngu,

Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

franklintempleton.lu

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa

• Áhætta vegna verðbréfunar

Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
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FRANKLIN INDIA FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir aðallega í hlutabréfum,
þ.m.t. almennum hlutabréfum, völdum hlutabréfum og
breytanlegum verðbréfum, svo og ábyrgðum, þátttökubréfum
og vöruskiptaviðurkenningum af (i) fyrirtækjum sem skráð eru
á Indlandi, (ii) fyrirtæki sem gegna yfirburði fyrirtækja á Indlandi
og (iii) eignarhaldsfélög sem eru aðalfjárhluti hlutdeildar
þeirra í fyrirtækjum sem um getur í i- og ii-lið, öll þau yfir allt
markaðsvirði, litróf fyrirtækja frá litlum til stórra fyrirtækja.
Að auki getur sjóðurinn leitað að fjárfestingartækjum í
verðbréfum með fastabréfum útgefnum af einhverjum
ofangreindum aðila og peningamarkaðsbréfum.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• eiginfjáraukningu með því að fjárfesta í hlutabréfaviðskiptum
fyrirtækja á Indlandi
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Uppsöfnunaráhætta
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Mótaðilaáhætta
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta vegna þátttökubréfa
• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
• Áhætta vegna ábyrgða
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

hinu síbreytilega alþjóðahagkerfi. Að jafnaði veita hlutabréf
handhafa rétt til hlutdeildar í almennri rekstrarafkomu félags.
Þau fela í sér almenn hlutabréf, breytanleg verðbréf og ábyrgðir
fyrir verðbréf. Fjárfestingar í breytanlegum verðbréfum verða
ekki meiri en 10% af hreinum eignum sjóðsins. Sjóðurinn
getur fjárfest í fyrirtækjum hvar sem er í heiminum, en
kann að fjárfesta verulegan hluta eignasafnsins í félögum
sem eru staðsett í Bandaríkjunum eða eru á bandarískum
hlutabréfamarkaði, auk erlendra verðbréfa sem verslað er
með í Bandaríkjunum og bandarískra innlánsskírteina.
Sjóðurinn fjárfestir í fyrirtækjum í hvaða atvinnugrein sem er og
með hvaða markaðsvirði sem er. Við val á hlutabréfafjárfestingum
notar fjárfestingarstjórinn ítarlegar grundvallarrannsóknir til að
leita að fyrirtækjum sem uppfylla skilyrði um sjálfbæran vöxt
og nýsköpun. Þar sem fjárfestingarstjóri telur umhverfislega,
félagslega og stjórnunarlega þætti (UFS) geta haft veruleg
áhrif á núverandi og verðandi virði fyrirtækisins, eru UFS-þættir
mikilvægur hluti af neðansæknum grunnrannsóknum.
Fjárfestingarstjóri notast við sérstaka bindandi UFSaðferðafræði sem er notuð fyrir minnst 90% af eignasafni
sjóðsins til að ákvarða stöðu fyrirtækja hvað varðar tiltekna
umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþætti. Fjárfestingastjóri
metur fyrirtæki sem sjóðurinn kann að fjárfesta í
(„fjárfestingarumhverfi sjóðsins“) og gefur þeim heildar-UFSeinkunn á grundvelli megindlegra og eigindlegra þátta svo
sem gagnaöryggis, kynjajafnréttis og loftslagsáhættu / losunar
gróðurhúsalofttegunda / kolefnisfótspors. Fjárfestingastjóri
gefur útgefendum einhverja af fjórum einkunnum á grundvelli
UFS-aðferðafræðinnar: AAA (best í sínum flokki / mjög
gott), AA (gott), A (sæmilegt) og B (þarfnast umbóta). UFSnálgun fjárfestingarstjóra felur í sér regluleg samskipti við
fyrirtæki til að fylgjast með UFS-málefnum og fyrirkomulagi
atkvæðagreiðslna. Fyrirtæki sem fá einkunnina „B“ eða fá
ekki einkunn vegna þess að þau uppfylla ekki grunnskilyrði
fjárfestingastjóra eru útilokuð frá eignasafni sjóðsins.
Sjóðurinn notast líka við sérstakar UFS-útilokanir og fjárfestir
ekki í fyrirtækjum sem, samkvæmt greiningu fjárfestingarstjóra:
• Brjóta alvarlega gegn hnattrænu samkomulagi Sameinuðu
þjóðanna (hafa ekki jákvæða afstöðu);
• Hafa meira en 10% tekna sinna frá framleiðslu og/eða
dreifingu vopna;
• Taka þátt í framleiðslu, dreifingu eða heildsölu bannaðra
vopna eða lykilíhluta þeirra 12 (þ.e. vopna á borð við
jarðsprengjur, lífefna- og efnavopn og klasasprengjur);

Fjárfestingarstjóri Templeton Asset Management Ltd.

• Framleiða tóbak eða tóbaksvörur eða afla tekna af slíkum
vörum umfram 5%;

Gjöld Upplýsingagjöf Vinsamlegast vísa til viðbæti E fyrir
fulla lýsingu á gjöldum.

• Hafa meira en 10% tekna sinna frá kolavinnslu eða
orkuframleiðslu úr kolum.

FRANKLIN INNOVATION FUND

Þar að auki fjárfestir sjóðurinn ekki í útgáfum ríkisstjórna sem
hafa ófullnægjandi einkunn frá Freedom House13.

Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir aðallega í hlutabréfum
fyrirtækja sem eru leiðandi í nýsköpun, nýta sér nýja tækni,
hafa góða stjórnun og nýta sér nýjar aðstæður í atvinnulífi í
50
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(a) Vopn samkvæmt skilgreiningu (i) samnings um bann við notkun,
birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla og um
eyðingu þeirra og (ii) samnings um klasasprengjur og (b) vopn í B- eða
C-flokki samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um lífefnavopn og
samningi Sameinuðu þjóðanna um efnavopn.
12

13

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores

franklintempleton.lu

Vegna áðurnefndrar UFS-aðferðafræði og útilokana er
vegin meðal-UFS-einkunn eignasafns sjóðsins hærri
en grunnmeðal-UFS-einkunnin í fjárfestingaumhverfi
sjóðsins. UFS-einkunn fyrir hvert fyrirtæki í eignasafninu er
endurskoðuð og uppfærð minnst árlega.
Þrátt fyrir að fjárfestingarstjóri leiti eftir fjárfestingum á
fjölmörgum sviðum getur sjóðnum stundum haft verulegar
stöður á tilteknum sviðum, svo sem tækni (þ.m.t. hugbúnaði
og nettækni, (samskiptaþjónustu og heilbrigðisþjónustu
(þ.m.t. líftækni). Vegna styrkingar á markaði getur fjárfesting
sjóðsins í tiltekinni atvinnugrein eða iðnaði verið töluverður
hluti af eignasafni sjóðsins.
Þegar fjárfestingarstjórinn telur að markaðsaðstæður eða
efnahagslegar aðstæður séu óhagstæðar fyrir fjárfesta getur
fjárfestingarstjórinn gripið til tímabundinna varnarfjárfestinga
með því að fjárfesta 100% af eignum sjóðsins í reiðufé, ígildi
reiðufjár eða öðrum skammtímafjárfestingum af miklum
gæðum. Tímabundnar varnarfjárfestingar geta yfirleitt
verið m.a. skammtíma bandarísk ríkisskuldabréf,
markaðsverðbréf af miklum gæðum, bankaskuldbindingar,
hlutir í peningamarkaðssjóðum (þ.m.t. hlutir í tengdum
peningamarkaðssjóði) og önnur peningamarkaðsbréf. Sjóðurinn
getur einnig fjárfest allt að 5% af hreinni eign sinni í einingum
UCI eins og verðbréfasjóða (ETF) og aðra verðbréfasjóði.
Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjárfesta í sjóði sem samræmist 8. grein SFDR
• auka höfuðstól með því að fjárfesta í hlutabréfum fyrirtækja
sem eru líklegt til að hagnast á síbreytilegri tækni og
nýsköpun
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Flokkunarreglugerð Í samræmi við ESG aðferðafræði
sína stuðlar sjóðurinn að góðum umhverfis-, félagslegum og
stjórnarháttum. Þrátt fyrir að sjóðurinn skuldbindi sig ekki til
að fjárfesta í flokkunarsamræmdri sjálfbærri starfsemi sem
stuðlar að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga, er ekki hægt að útiloka að undirliggjandi
fjárfestingar sjóðsins geti af hendingu falið í sér fjárfestingar
sem miða að því að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með
áherslu þeirra á að draga úr loftslagsbreytingum og
aðlögun loftslagsbreytinga og sem kunna að vera en eru
ekki endilega flokkunarsamræmd. Fjárfestar ættu að hafa í
huga að meginreglan um „ekki verulegan skaða“ samkvæmt
flokkunarreglugerðinni á aðeins við um þær fjárfestingar sem
liggja að baki sjóðnum sem taka mið af viðmiðum ESB um
umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi. Þær fjárfestingar
sem liggja að baki sjóðnum sem eru ekki í flokkunarsamræmdri
umhverfislega sjálfbærri starfsemi taka ekki tillit til viðmiða
ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi í skilningi
flokkunarreglugerðarinnar.
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Uppsöfnunaráhætta
franklintempleton.lu

• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Mótaðilaáhætta
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Sjálfbærniáhætta
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst
í hlutabréfum fyrirtækja sem tengjast fjárfestingarþema
sjóðsins, sem er snjallvélar. Að jafnaði veita hlutabréf
handhafa rétt til hlutdeildar í almennri rekstrarafkomu félags.
Þótt sjóðurinn fjárfesti fyrst og fremst í almennum hlutabréfum
kann hann einnig að fjárfesta í forgangshlutabréfum,
breytanlegum verðbréfum og valréttum á verðbréf.
Fyrirtæki sem teljast varða fjárfestingarþema sjóðsins,
snjallvélar, eru fyrirtæki sem fjárfestingastjóri telur að einbeiti
sér að verulegu leyti og/eða býst við að hagnist verulega á
tækninýjungum í vörum, hugbúnaði, kerfum og vélbúnaði,
auk vöruhönnunar, framleiðslu, flutninga, dreifingar og
viðhalds, m.a. með þróun á sviði gervigreindar. Á meðal
þessara fyrirtækja eru fyrirtæki sem þróa, framleiða, hanna,
viðhalda og afhenda vörur eða þjónustu fyrir tilstilli nýrrar
tækni á markaði.
Fjárfestingarþema sjóðsins, snjallvélum, er ætlað að ná
yfir fyrirtæki sem fjárfestingastjóri telur vera dæmigerð fyrir
næsta stig tækniþróunar, m.a. fyrirtæki sem búa til ný kerfi,
flutningalausnir, aðferðir, ferli, vörur eða þjónustu á grundvelli
nýrrar tækni og tækninýjunga. Á meðal slíkra fyrirtækja eru
fyrirtæki sem fjárfestingastjóri telur vera í góðri stöðu til að
hagnast á snjallhönnun (t.d. hermihugbúnaður og tölvustudd
hönnun eða „CAD“-hugbúnaður), snjallframleiðslu (t.d. þróun
í framleiðslu eða sjálfvirknigetu verksmiðja), snjallvörum
(t.d. þjarkatækni, verkfæri og þjónusta) og snjallviðhaldi (t.d.
hugbúnaðarlausnir og -þjónusta í iðnaði).
Fjárfestingastjóri getur, í samræmi við fjárfestingarþema
sjóðsins, fjárfest í fyrirtækjum í hvaða atvinnuvegi og
með hvaða markaðsvirði sem er, jafnt innan sem utan
Bandaríkjanna, þar á meðal á nýmörkuðum. Þótt sjóðurinn
geti fjárfest í ýmsum atvinnugreinum er búist við að verulegri
stöðutöku í tilteknum greinum, þ.á m. tækni. Sjóðurinn er
„ódreifður“, sem þýðir að hann fjárfestir að jafnaði stærri hluta
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eigna sinna í verðbréfum eins eða fleiri útgefenda og fjárfestir
í heildina í færri útgefendum en dreifður sjóður.

FRANKLIN JAPAN FUND

Þótt sjóðurinn fjárfesti, við eðlilegar markaðsaðstæður,
minnst 80% hreinna eigna sinna í hlutabréfum getur hann
leitað fjárfestingartækifæra í annars konar verðbréfum,
svo sem skuldabréfum og verðbréfum með föstum tekjum
(þar á meðal öllum tegundum verðbréfa með föstum eða
breytilegum vöxtum með hvaða gjalddaga og af hvaða
gæðum útgefanda sem er um allan heim), auk þess að
fjárfesta allt að 10% hreinna eigna í opnum eða lokuðum UCIsjóðum (þar á meðal kauphallarsjóðum). Fjárfestingarstjóri
gæti tekið tímabundna varnarstöðu í reiðufé þegar hann telur
að verðbréfaviðskiptamarkaðir eða hagkerfi landa þar sem
sjóðurinn fjárfestir er að upplifa of miklar sveiflur, langvarandi
almenna hnignun eða önnur skaðleg skilyrði.

Grunngjaldmiðill Japanskt jen (JPY)

Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• auka höfuðstól með því að fjárfesta í hlutabréfum fyrirtækja
í tæknigeiranum
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Áhættan sem talin eru upp hér að neðan eru
helstu áhættur sjóðsins. Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir
um að önnur áhætta gæti einnig haft áhrif á þennan sjóð
frá einum tíma til annars. Vinsamlegast skoðið kaflann
„Áhættumat“ til að fá fulla lýsingu á þessum áhættum.

Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiði
sínu með stefnu um að fjárfesta fyrst og fremst í
hlutabréfaviðskiptum útgefenda sem eru innlimaðir eða eru
með aðalstarfsemi í Japan.
Að auki getur sjóðurinn einnig leitað fjárfestingartækifæra í
öðrum tegundum verðbréfa, svo sem forgangshlutabréfum,
almennum hlutabréfum, verðbréfum sem hægt er að breyta
í almenn hlutabréf og ríkisskuldum í japönskum jenum eða
öðrum gjaldmiðlum.
Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• eiginfjárþátttöku með því að fjárfesta í fjárfestingu í
vaxtarílátinu, einbeitt í japönskum hlutabréfaviðskiptum
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma

Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:

• Uppsöfnunaráhætta

• Uppsöfnunaráhætta

• Markaðsáhætta

• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla

• Áhætta vegna þemafjárfestingar

• Markaðsáhætta

Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa

• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa

• Áhættuflokkur áhættuvarna

• Mótaðilaáhætta

• Útlánaáhætta

• Hlutabréfaáhætta

• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum

• Áhætta vegna verðbréfalána

• Áhætta á nýmörkuðum

Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
• Áhætta vegna ábyrgða
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

Fjárfestingarstjóri/-stjórar Templeton Asset Management
Ltd og Franklin Templeton Investments (Asia) Limited
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND
Eignaflokkur Óhefðbundinn sjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að
leita að fjármögnun með minni sveiflum miðað við víðtæka
hlutabréfamarkaðinn.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná fram
fjárfestingarmarkmiði sínu með því að úthluta hreinum eignum
sínum yfir margar óhefðbundnar eða „aðrar“ aðferðir, þar á
meðal en ekki takmarkað við, sumar eða allar eftirfarandi
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aðferðir: Gnótt-/skortstaða í hlutabréfum, hlutfallslegt gildi,
viðburðadrifin og „Global Macro“, eins og lýst er hér á eftir:
• Long Short Equity Strategies - Long Short Equity Strategies
leitast almennt við að framleiða ávöxtun af fjárfestingum á
alþjóðlegum hlutabréfamörkuðum með því að taka langa og
stutta stöðu í hlutabréfum og almennum hlutabréfavísitölum.
Þessar aðferðir eru almennt lögð áhersla á áhættuskuldaða
ávöxtun og nýta áherslur fjárfestingarstefna og úttektir
á sérstökum hlutabréfamörkuðum, svæðum, geirum
og verðbréfum. Dæmi um langtímafyrirtæki eru meðal
annars i) vaxtaráhersluaðferðir, ii) verðmætar aðferðir, iii)
markaðsráðandi aðferðir (t.d. að halda nettóáhættum á
bilinu 20% stutt og 20% langur), iv) aðferðir (t.d. tækni,
heilsugæsla, fjármál) og (v) svæðisbundnar aðferðir (t.d.
Evrópa, Asía).
• Hlutfallslegt gildi Aðferðir - Hlutfallslegt gildi Aðferðir fela í
sér fjölbreyttar fjárfestingaraðferðir sem eru ætlaðar til að
hagnast af óhagkvæmni í verðlagi. Þessar aðferðir fela í
sér almennt að taka stöðu í einu fjármálagerningi og taka
samtímis hlutdeild í afleiðusamningi í tilheyrandi verkfærum
til að reyna að hagnaður af hlutfallslegum breytingum
á verðlagi. Dæmi um hlutfallslegt gildi aðferðir eru: (i)
lána langtímaaðferðir; (ii) lánshæfismat; (iii) breytanleg
arbitrage; og (iv) sveigjanleika arbitrage.
• Atburðadreifðar aðferðir - Atburðadreifðar aðferðir fela í sér
almenna fjárfestingu í verðbréfum fyrirtækja sem fara fram
í fyrirtækjum. Þessar aðferðir eru almennt lögð áhersla
á að greina áhrif félags-sértækra eða viðskiptasértækra
atburða á verðmætum verðbréfa. Dæmi um slíka
sértæka eða viðskiptasértæka viðburði eru samruna
yfirtökur, eigendaskipti, útboðsboð, gjaldeyrisviðskipti,
endurfjármögnun, slitastarfsemi, afsal, niðurfelling,
endurskipulagning eigna og endurskipulagningar.
• Global Macro Strategies - Global Macro Strategies áhersla
er almennt á þjóðhagslegt hagkerfi (hagkerfisviðburði eins
og breytingar á atvinnuleysi, þjóðartekjum, vaxtarhraða,
vergri landsframleiðslu, verðbólgu og verðlagi) tækifæri á
fjölmörgum mörkuðum og fjárfestingum. Fjárfestingar geta
verið langar eða stuttar og byggjast á hlutfallslegu gildi eða
stefnu markaðarins, gjaldmiðils, vaxta, vöru eða hvaða
þjóðhagsbreytu sem er. Dæmi um Global Macro Aðferðir
fela í sér valmöguleika (leitast við að græða með taktískri
fjárfestingu yfir mismunandi eignaflokkum, mörkuðum og
fjárfestingartækifærum með því að sameina grundvallar
markaðsgreiningu og magnmyndun) og kerfisbundin
(leitast við að græða með því að nýta megindleg módel
til að bera kennsl á fjárfestingartækifæri yfir mismunandi
eignaflokkar og markaðir til þess að byggja upp eignasafn
fjárfestinga). Kerfisbundið myndi líka fela í sér tilteknar
álagsáhættuaðferðir sem eru hannaðar til að hagnýta
viðvarandi frávik í hegðun og uppbyggingu, sem skilar
hagnaði sem samsvarar ekki hefðbundnum eignaflokkum.
Sjóðurinn leitast við að tileinka sér breið almenn einkenni
í umhverfismálum (E) (loftslagsbreytingar, náttúruauður,
mengun og úrgangur) og samfélagsmálum (S) (mannauður,
skaðsemisábyrgð, andmæli hagsmunaaðila).
Á eignasafnsstigi reiknar fjárfestingarstjóri mánaðarlega
ESG-einkunn fyrir sjóðinn, byggt á vegnu meðaltali
MSCI ESG-einkunnar undirliggjandi eignarhluta hverrar
franklintempleton.lu

fjárfestingarstefnu. Sjóðurinn miðar við vegið meðaltal
ESG-einkunnar sem er hærra en miðgildi MSCI ESGeinkunnar fjárfestingarheimsins, eða MSCI ESG-einkunn
upp á 5,25, hvort sem er hærra. Fjárfestingarheimurinn
er skilgreindur sem allir útgefendur með núverandi MSCI
ESG-einkunn. Eignarhlutir án ESG-einkunnar MSCI
leggja ekki sitt af mörkum til ESG-einkunnar sjóðsins
eða fjárfestingarheims hans. Ef ESG-einkunn sjóðsins
fer niður fyrir lágmarks ESG-viðmiðunarmörkin sem
lýst er hér að ofan mun fjárfestingarstjórinn endurjafna
eignasafnið innan 90 daga. Frekari upplýsingar um
aðferðir við MSCI ESG matsaðferðafræði má finna á
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/
esg-ratings.
Á stigi aðstoðarfjárfestingastjóra mun fjárfestingastjóri
framkvæma UFS-mat á skipuðum aðstoðarfjárfestingastjórum
með sérstakri UFS-matsaðferð fyrir hvern og einn þar
sem meðal annars er farið yfir samþættingu fjárfestinga
og tengsl við fjárfestingarárangur af umhverfisog samfélagsþáttum, mögulega þróunarkosti og
frumkvæðisaðgerðir aðstoðarfjárfestingastjóra í framtíðinni.
Á grundvelli þessa eigindlega mats gefur fjárfestingastjóri
aðstoðarfjárfestingastjórum einkunn fyrir reglufylgni,
samþættingu fjárfestinga og skriðþunga. Fylgst er með
UFS-mati aðstoðarfjárfestingastjóra á fundum á hverjum
ársfjórðungi og með árlegri áreiðanleikakönnun. Á stigi
fyrirtækja fer fjárfestingastjóri jafnframt yfir UFS-tengingar
aðstoðarfjárfestingastjóra (svo sem samþykkt á reglum
Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar) auk UFS-getu
innanhúss.
Fjárfestingastjóri fylgist með stefnum í UFS-þáttum safnsins,
fyrst með stöðunni í hverju tilviki og því næst á stigi
aðstoðarfjárfestingastjórans til að meta hvaða stöður og
aðstoðarfjárfestingastjórar hafa áhrif á heildar-UFS-stöðu
sjóðsins.
Sjóðurinn hyggst fjárfesta í fjölmörgum framseljanlegum
verðbréfum, fjármálagerningum og öðrum hæfum verðbréfum.
Slík verðbréf eru meðal annars, en ekki eingöngu, hlutabréf
og hlutabréfatengd verðbréf (m.a. almenn hlutabréf,
forgangshlutabréf, þátttökubréf, hlutabréfatengd skírteini og
breytanleg verðbréf) og skuldabréf (m.a. skuldabréf, víxlar,
skuldabréf án tryggingar, víxlar sem bankar ábyrgjast og
viðskiptabréf).
Sjóðurinn fjárfestir í hlutabréfum og hlutabréfum sem tengjast
fyrirtækjum sem eru staðsettar hvar sem er og af hvaða
fjármagnsstærð sem er. Skuldabréf sem sjóðurinn getur
eignast eru meðal annars allar tegundir verðbréfa með föstum
og breytilegum tekjum með hvaða gjalddaga sem er og með
hvaða lánshæfismat sem er (m.a. í fjárfestingarflokki, utan
fjárfestingarflokks, með lága einkunn, ómetin verðbréf og
verðbréf í vanskilum) gefnum út af fyrirtækjum og yfirvöldum
um allan heim og geta m.a. falið í sér hávaxtabréf („ruslbréf“) og
skuldabréf í nauðum ( skuldabréf fyrirtækja sem eru eða eru í
þann mund að gangast undir fjárhagslega endurskipulagningu
eða gjaldþrot). Fjárfestingar í skuldabréfum í vanskilum
skulu ekki nema meira en 10% af hreinum eignum sjóðsins.
Sjóðurinn getur stundað virk og tíð viðskipti sem hluti af
fjárfestingaraðgerðum sínum.
Sjóðurinn notar afleiður til áhættavarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingartilgangi.
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Viðskipti með þessar afleiður kunna ýmist að fara fram á
skipulögðum mörkuðum eða OTC-mörkuðum og geta meðal
annars verið (i) framvirkir samningar, þar á meðal framvirkir
samningar um hlutabréf eða verðbréf eða vísitölur með föstum
tekjum, vexti og framvirkir vísitölu- og gjaldeyrissamningar og
viðkomandi valréttir; (ii) skiptasamningar, þar á meðal um
hlutabréf, gjaldmiðla, vexti, heildarskiptasamninga tengda
hlutabréfum, fasta ávöxtun og hrávöru auk skuldatrygginga,
gjaldeyrisskiptasamninga og viðkomandi valrétta; og
(iii) valréttir, þar á meðal kaup- og söluréttir, á vísitölum,
einstökum verðbréfum eða gjaldmiðlum; (iv) framvirkir
gjaldeyrissamningar og gjaldeyrisviðskiptasamningar.
Notkun fjármálagerninga getur leitt til neikvæðra áhrifa í
tilteknum eignaflokk, ávöxtunarkröfu / lengd eða gjaldmiðil.
Notkun fjármálagerninga, svo sem vaxtatekjur og
heildarverðbréfasamningar á hrávöruvísitölum, geta einnig
stuðlað að verulegri aukningu á veltufjárhæðum sjóðsins,
eins og nánar er lýst í kafla „Global exposure“ hér að neðan.
Sjóðurinn getur tekið gnótt- og tilbúnar skortstöður í
margvíslegum eignaflokkum, þar á meðal hlutabréfum, föstum
tekjum og gjaldmiðlum. Gnóttstöður njóta góðs af hækkun
verðs undirliggjandi gernings eða eignaflokks en skortstöður
njóta góðs af lækkun þess verðs. Lýsingu á tilbúnum stuttum
stöðum skal gerð með því að nota fjármálagerninga.
Sjóðurinn getur einnig leitað að vöruskiptum með því að
nota reiðufé fyrir uppbyggðar vörur eða gjaldeyrisskuldabréf
(t.d. þátttökubréf) á vörum eða fjármálagerningum á
hrávöruvísitölum.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni
í UCITS og öðrum UCIs. Sjóðurinn kann einnig að fjárfesta, í
samræmi við fjárfestingartakmarkanir, (i) allt að 10% hreinna
eigna sinna í verðbréfum einkafyrirtækja og fjárfestingum
í opinberu hlutafé (PIPE) og (ii) allt að 5% hreinna eigna
sinna í sérstökum yfirtökufélögum (SPAC) að því tilskildu
að viðkomandi PIPE- og SPAC-bréf teljist til framseljanlegra
verðbréfa samkvæmt 1. eða 2. mgr. 41. gr. laganna frá 17.
desember 2010.
Þar sem líklegt er að fjárfestingarmarkmiði verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf getur
sjóðurinn, í samræmi við fjárfestingarhömlur, keypt veðtryggð
og eignatryggð verðbréf (þ.m.t. veðlána skuldaskuldbindingar)
og fjárfest í verðbréfum eða uppbyggðar vörur (s.s.
fasteignaverðtryggð verðtryggð verðbréf og veðtryggð
skuldabréf) þar sem öryggi er tengt eða færð eru verðmæti af
annarri viðmiðunareign.
Útsetning fyrir heildarskiptasamningum Það stig birtingar
sem búist er við að gæti varðað heildarskiptisamninga
(fjármagnað og ófjármagnað) nemur 36% af hreinum eignum
sjóðsins, að hámarki 205%.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjárfesta í sjóði sem samræmist 8. grein SFDR
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• eiginfjárþátttaka með því að fjárfesta í fjölmörgum
verðbréfum og fjármálagerningum sem njóta góðs af
nokkrum „öðrum“ aðferðum
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Flokkunarreglugerð Í samræmi við ESG aðferðafræði
sína stuðlar sjóðurinn að góðum umhverfis-, félagslegum og
stjórnarháttum. Þrátt fyrir að sjóðurinn skuldbindi sig ekki til
að fjárfesta í flokkunarsamræmdri sjálfbærri starfsemi sem
stuðlar að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga, er ekki hægt að útiloka að undirliggjandi
fjárfestingar sjóðsins geti af hendingu falið í sér fjárfestingar
sem miða að því að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með
áherslu þeirra á að draga úr loftslagsbreytingum og
aðlögun loftslagsbreytinga og sem kunna að vera en eru
ekki endilega flokkunarsamræmd. Fjárfestar ættu að hafa í
huga að meginreglan um „ekki verulegan skaða“ samkvæmt
flokkunarreglugerðinni á aðeins við um þær fjárfestingar sem
liggja að baki sjóðnum sem taka mið af viðmiðum ESB um
umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi. Þær fjárfestingar
sem liggja að baki sjóðnum sem eru ekki í flokkunarsamræmdri
umhverfislega sjálfbærri starfsemi taka ekki tillit til viðmiða
ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi í skilningi
flokkunarreglugerðarinnar.
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Fjölrekstraráhætta
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna fjárfestinga í hrávöru
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna verðbréfa í vanskilum
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta fyrirtækjafjárfestingar með fljótandi vöxtum
• Áhætta áhættuvarnaráætlana
• Lausafjáráhætta
• Líkansáhætta
• Áhætta vegna frammistöðuþóknunar
• PIPE-áhætta
• Áhætta vegna veltu eignasafns
• Einkafyrirtækjaáhætta
• Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja
• Áhætta vegna verðbréfalána
franklintempleton.lu

• Áhætta vegna verðbréfunar
• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
• SPAC-áhætta
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Áhætta mikillar vogunar
• Sjálfbærniáhætta
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Vágildisgreining (algert VaR) er notuð til þess
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
Væntanlegt veltufjárhlutfall sjóðsins, reiknað með því að
nota summa hugmyndafræðinnar, gæti numið 450%, sem
stafar af notkun fjármálagerninga með hærri hugsjónagildum.
Veltufjárhlutfallið endurspeglar að miklu leyti þá staðreynd að
sjóðurinn getur á hverjum tíma haldið stórum stöðum í styttri
og miðjan tíma (3 mánaða, 2 ára og 5 ára) lánshæfiseinkunnir
(t.d. framtíðarverðmæti skulda ríkissjóðs Bandaríkjanna)
Vegna þess að sveiflur þessara samninga eru töluvert lægri
en lengri tíma (10 ára) samningar um framtíðarsamninga á
sama lánveitanda lánsfé (t.d. 10 ára ríkisstjórn ríkissjóðs).
Summa hugmyndafræðilegrar aðferðafræði gerir einnig
ekki kleift að jafna stöðu afleiðusamninga sem geta falið í
sér áhættuvarnarviðskipti og aðrar áhættufræðilegar aðferðir
sem fela í sér notkun fjármálagerninga. Afleiðingin er að velta
afleiðusamninga fjármálagerninga og aðferðir sem byggjast
á samsetningu langra og stuttra staða geta stuðlað að mikilli
aukningu á veltuhlutfallinu en þeir mega ekki auka eða
valda aðeins í meðallagi aukningu á heildaráhættu sjóðsins
sem er fylgst með og takmörkuð samkvæmt verðbréfasjóði
reglugerðarinnar.
Væntanlegt nýtingarmagn er áætlað efri svið og getur verið
háð hærra skiptimyntastigi. Það felur í sér hugsanlega
áhættu í tengslum við fjármálagerninga en felur ekki í sér
undirliggjandi fjárfestingar sjóðsins sem eru 100% af hreinum
heildareignum.
Fjárfestingarstjóri(ar) K2/D&S Management Co., LLC
Sjóðurinn stefnir að því að ná fjárfestingarmarkmiðum
sínum með því að velja af gætni eitt eða fleira
fjárfestingasamstarfsfólk („Investment Co-Managers“ af
Investment Manager (K2/D&S Management Co., L.L.C.)
Að jafnaði eru slíkir aðstoðarfjárfestingarstjórar, sem hver
notar sérstaka fjárfestingarstefnu til að fjárfesta sinn hluta,
ekki tengdir Franklin Templeton. Fjárfestingarstjóri getur
einnig tekið þátt í stjórnun eigna sjóðsins auk þess að velja
og úthluta til aðstoðarfjárfestingastjóra. Heildarframmistaða
sjóðsins verður niðurstaða frammistöðu mismunandi áætlana
sem notaðar voru og þess hluta hreinna eigna sjóðsins sem
tileinkaður var slíkum áætlunum.
Fjárfestingarstjóri mun bera ábyrgð á vali og skipun á
einum eða fleiri aðstoðarfjárfestingastjórum að því er
varðar sjóðinn til að fela alla eða hluta daglegrar framfærslu
fjárfestingarstjórnarinnar og fjárfestingarráðgjafarþjónustu
varðandi sumar eða allar eignir sjóðsins. Fjárfestingarstjórinn
skal úthluta eignum sjóðsins milli aðstoðarfjárfestingarstjóra
í þeim hlutföllum sem hann ákveður að séu hæfilegur til að
ná markmiði sjóðsins og hvers úthlutun getur breyst með
tímanum.
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Fjárfestingarstjóri mun einnig vera ábyrgur fyrir eftirliti
með ramma áhættustjórnar sem notuð er á stigi hvers
aðstoðarfjárfestingastjóra. Fjárfestingarstjóri mun einnig
fylgjast með frammistöðu fjárfestingarfulltrúa að því er varðar
sjóðinn til að meta þörfina, ef einhver er, til að gera breytingar/
skipti. Fjárfestingastjóri getur hvenær sem er skipað eða skipt
út fyrir fjárfestingarfulltrúa varðandi sjóðinn í samræmi við
gildandi reglur eða tilkynningarfresti.
Heimilt er að skipta um aðstoðarfjárfestingarstjóra án
fyrirvara til hluthafa. Listi yfir aðstoðarfjárfestingarstjóra
sem hafa starfað við sjóðinn á tímabilinu er birtur á
vefslóðinni: www.franklintempleton.lu og/eða í árshluta- og
ársskýrslum félagsins. Listi yfir fjárfestingarfulltrúa sem
stjórna sjóðnum á skilvirkan hátt skal vera aðgengileg á
beiðni og án endurgjalds á skrifstofu félagsins.
Fjárfestingarstjórnendur verða gjaldfærðir af
fjárfestingarstjóranum úr fjárfestingarstjórnunargjaldinu sem
berast frá rekstrarfélaginu.
Gjöld Upplýsingagjöf Vinsamlegast vísa til viðbæti E fyrir
fulla lýsingu á gjöldum.

FRANKLIN MENA FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Meginmarkmið fjárfestingarsjóðs er
að veita langtímafjáraukningu.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst
í framseljanlegum verðbréfum, svo sem hlutabréfum
fyrirtækja (i) sem eru skráð í Miðausturlöndum og NorðurAfríku („MENA“-löndunum), meðal annars Konungsríkinu
Sádi-Arabíu, Sameinuðu arabísku furstadæmunum,
Kúveit, Katar, Barein, Soldánsveldinu Óman, Egyptalandi,
Jórdaníu og Marokkó eða (ii) sem stunda helstu viðskipti
sín í MENA-löndum, með hvaða markaðsvirði sem
er (m.a. lítil og meðalstór fyrirtækja), auk afleiðna.
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættavarna og til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti. Þessar fjármálagerningar
geta m.a. falið í sér framvirka og fjárhagslega
framtíðarsamninga eða valrétt á slíkum samningum og
eiginfjárbréfum (þ.m.t. þátttökubréfum), annaðhvort að því er
varðar skipulegan markað eða yfirmiðla.
Þar að auki er líklegt að fjárfestingarmarkmiði verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf,
en sjóðurinn kann að fjárfesta í hlutdeildarskírteinum og
öðrum gerðum framseljanlegra verðbréfa, þar á meðal
hlutabréfaverðbréfa og útgefendum verðbréfa um allan heim .
Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni
í UCITS og öðrum UCIs.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjármagnsaukningu með því að fjárfesta í verðbréfum
fyrirtækja í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku
Franklin Templeton Investment Funds
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• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Uppsöfnunaráhætta
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Mótaðilaáhætta
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta á vaxtamörkuðum
• Áhætta vegna eftirlitslausra markaða
• Áhætta vegna þátttökubréfa
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investments (ME)
Limited.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Grunngjaldmiðill Evra (EUR)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
eiginfjáraukning sem kann að vera til skamms tíma. Annað
markmið hans er tekjur.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir aðallega í verðbréfum
og skuldabréfum sem eru breytanleg eða búist við að hægt
sé að breyta þeim í sameiginlegt eða valið hlutabréf fyrirtækja
sem eru innleidd eða hafa aðalstarfsemi í Evrópulöndunum
sem fjárfestingarstjóri telur fáanleg á verði sem er lægra en
raunverulegt gildi þeirra byggist á ákveðnar viðurkenndir eða
hlutlægar viðmiðanir (eiginfjárhlutfall). Þar með talin eru almenni
hlutabréf, forgangshlutabréf og breytanleg verðbréf. Undir
venjulegum markaðsaðstæðum fjárfestir sjóðurinn eignum
þess að mestu leyti í verðbréfum útgefenda sem eru skipulögð
samkvæmt lögum eða aðalstarfsemi þeirra er staðsett í
Evrópulöndum. Í tengslum við fjárfestingar sjóðsins merkir
Evrópulönd öll löndin sem eru meðlimir Evrópusambandsins,
Austur- og Vestur-Evrópu og þau svæði Rússlands og
fyrrum Sovétríkjanna sem eru talin hluti af Evrópu. Sjóðurinn
hyggst nú fjárfesta í verðbréfum útgefenda í Vestur-Evrópu.
Sjóðurinn fjárfestir venjulega í verðbréfum frá að minnsta kosti
fimm ólíkum löndum, þó að hann geti stundað fjárfestingu allra
hreinnar eignar í einu landi. Sjóðurinn getur fjárfest allt að 10%
af hreinni eign sinni í verðbréfum utan Evrópubúa.

Sjóðurinn getur einnig leitast við að fjárfesta í verðbréfum
fyrirtækja sem taka þátt í samruna, samstæðureikningi,
gjaldþrotaskipti og endurskipulagningu eða um hvaða tilboð
eða kauphallir eru og geta tekið þátt í slíkum viðskiptum.
Í minna mæli getur sjóðurinn einnig keypt skuldabréf,
bæði tryggð og ótryggð, af fyrirtækjum sem taka þátt í
endurskipulagningu eða fjárhagslegri endurskipulagningu,
þ.m.t. verðbréf með lágmarkshlutfall og ekki í fjárfestingarflokk.
Fjárfestingarstjóri gæti tekið tímabundna varnarstöðu í reiðufé
þegar hann telur að verðbréfaviðskiptamarkaðir eða hagkerfi
landa þar sem sjóðurinn fjárfestir er að upplifa of miklar sveiflur,
langvarandi almenna hnignun eða önnur skaðleg skilyrði.
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættavarna, til að
stýra eignasafninu með skilvirkum hætti og/eða í
fjárfestingartilgangi. Þessir fjármálagerningar geta falið í sér,
en takmarkast ekki við, framtíðartekjur, valkosti, samninga
um mismun, framvirka samninga um fjármálagerninga og
kaupréttarsamninga við slíkar samninga, skiptasamninga, svo
sem lánshæfismatssamninga eða tilbúnar hlutabréfasveiflur.
Sjóðurinn getur, með því að nota fjármálagerninga, haldið
stuttum stöðum, að því tilskildu að langar stöður sjóðsins séu
nægilega lausar til að ná til þeirra skuldbindinga sem verða til
vegna skammtíma hans.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjármagnsaukningu, sem getur stundum verið skamms tíma
og í minna mæli tekjur með því að fjárfesta í vanmetnum
fyrirtækjum í evrópsku landi
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Uppsöfnunaráhætta
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna verðbréfa í vanskilum
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja
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• Áhætta á rússneskum og evrópskum mörkuðum
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

• fjármagnsstyrkur með því að fjárfesta í vanmetnum
fyrirtækjum um allan heim
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga

Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Mutual Advisers, LLC

• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla

Gjöld Upplýsingagjöf Vinsamlegast vísa til viðbæti E fyrir
fulla lýsingu á gjöldum.

• Markaðsáhætta

FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND

• Áhættuflokkur áhættuvarna

Eignaflokkur Hlutabréfasjóður

• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa

Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)

• Mótaðilaáhætta

Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.

• Útlánaáhætta

Fjárfestingastefna Sjóðurinn stýrir markmiði sínu aðallega
með fjárfestingum í sameiginlegum hlutabréfum, völdum
hlutabréfum og skuldabréfum sem eru breytanlegir eða búast
má við að þeir verði breyttir í sameiginlegt eða valið hlutabréf
fyrirtækja í hvaða þjóð sem er og í skuldum ríkissjóðs
og hlutdeildarskulda í erlendum lánum sem Fjárfestingin
Framkvæmdastjóri telur að séu á markaðsverði lægri en
verðmæti þeirra miðað við ákveðnar viðurkenndir eða
hlutlægar viðmiðanir (eiginfjárhlutfall). Sjóðurinn fjárfestir
fyrst og fremst í meðalstórum og stórum fyrirtækjum með
markaðsvirði um eða meira en 1,5 milljarðar Bandaríkjadala.
Sjóðurinn getur einnig leitast við að fjárfesta í verðbréfum
fyrirtækja sem taka þátt í samruna, samstæðureikningi,
gjaldþrotaskipti og endurskipulagningu eða um hvaða tilboð
eða kauphallir eru og geta tekið þátt í slíkum viðskiptum. Í minna
mæli getur sjóðurinn einnig keypt skuldabréf, bæði tryggð og
ótryggð, af fyrirtækjum sem taka þátt í endurskipulagningu
eða fjárhagslegri endurskipulagningu, þ.m.t. verðbréf með
lágmarkshlutfall og ekki í fjárfestingarflokk.
Fjárfestingarstjóri getur tekið tímabundna varnarstöðu í
peningum þegar hann telur að verðbréfaviðskiptamarkaðir
eða hagkerfi löndum þar sem sjóðurinn fjárfestir, upplifir
of mikla sveiflur, langvarandi almenna hnignun eða aðrar
skaðlegar aðstæður.
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættavarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni.
Þessir fjármálagerningar geta falið í sér, en takmarkast ekki
við, framtíðartekjur, valkosti, samninga um mismun, framvirka
samninga um fjármálagerninga og kaupréttarsamninga við slíkar
samninga, skiptasamninga, svo sem lánshæfismatssamninga
eða tilbúnar hlutabréfasveiflur. Sjóðurinn getur, með því að
nota fjármálagerninga, haldið stuttum stöðum, að því tilskildu
að langar stöður sjóðsins séu nægilega lausar til að ná til þeirra
skuldbindinga sem verða til vegna skammtíma hans.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
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Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Hlutabréfaáhætta
• Lausafjáráhætta
• Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Mutual Advisers, LLC
Gjöld Upplýsingagjöf Vinsamlegast vísa til viðbæti E fyrir
fulla lýsingu á gjöldum.

FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND
Eignaflokkur Eignasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Meginfjárfestingarmarkmið sjóðsins
er verðmætaaukning. Aukamarkmið er tekjur.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn stýrir markmiðum sínum í
meginatriðum með fjárfestingum í sameiginlegum hlutabréfum,
völdum hlutabréfum og skuldabréfum sem eru breytanleg eða
búist er við að hægt sé að breyta í sameiginlegt eða valið
hlutabréf í bandarískum fyrirtækjum. Að minnsta kosti 70% af
hreinni eignum sjóðsins verður fjárfest í verðbréfum útgefenda
í Bandaríkjunum. Álit fjárfestingarstjórans byggist á greiningu
og rannsóknum, að teknu tilliti til meðal annarra þátta, tengsl
bókfærðs verð (eftir að tekið er mið af bókhaldslegum munum
á milli landa) að markaðsvirði, sjóðstreymi, margfeldi af tekjum
sambærilegra verðbréfa, lánshæfi útgefenda og verðmæti
trygginga sem tryggja skuldbindingu með það að markmiði að
kaupa eiginfjár- og skuldabréf undir eigin verðmæti þeirra.
Sjóðurinn getur einnig leitast við að fjárfesta í verðbréfum
fyrirtækja sem taka þátt í samruna, samstæðureikningi,
gjaldþrotaskipti og endurskipulagningu eða um hvaða tilboð
eða kauphallir eru og geta tekið þátt í slíkum viðskiptum.
Í minna mæli getur sjóðurinn einnig keypt skuldabréf,
bæði tryggð og ótryggð, af fyrirtækjum sem taka þátt í
endurskipulagningu eða fjárhagslegri endurskipulagningu,
þ.m.t. verðbréf með lágmarkshlutfall og ekki í fjárfestingarflokk.
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Fjárfestingarstjóri getur tekið tímabundna varnarstöðu í reiðufé
þegar hann telur að verðbréfaviðskiptamarkaðir eða hagkerfi
löndum þar sem sjóðurinn fjárfestir, upplifir of miklum sveiflum
eða langvarandi almennum hnignun eða öðrum skaðlegum
aðstæðum.
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættavarna og til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti. Þessir fjármálagerningar
geta falið í sér, en takmarkast ekki við, framtíðartekjur, valkosti,
samninga um mismun, framvirka samninga um fjármálagerninga
og kaupréttarsamninga við slíkar samninga, skiptasamninga,
svo sem lánshæfismatssamninga eða tilbúnar hlutabréfasveiflur.
Sjóðurinn getur, með því að nota fjármálaafleiðugerninga, tekið
tryggðar skortstöður, að því tilskildu að gnóttstöður sjóðsins
nægi ávallt til að uppfylla skuldbindingar sem myndast vegna
skortstaðna.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• eiginfjárhækkun og í minna mæli tekjur með því að fjárfesta
í vanmetnum fyrirtækjum sem eru aðallega í Bandaríkjunum
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Uppsöfnunaráhætta
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning og núverandi tekjur.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst í
hlutabréfum og vöruskiptum í (i) fyrirtækjum sem gegna
verulegum hluta af starfsemi sinni í náttúruauðlindasvæðinu og
(ii) fyrirtækjum sem eiga umtalsverðan hluta af hlutdeild þeirra í
fyrirtækjum sem vísað er til í (i), þ.m.t. lítil og meðalstór fyrirtæki.
Fyrir fjárfestinga tilgang sjóðsins eru náttúruauðlindir fyrirtæki
sem eiga, framleiða, hreinsa, vinna, flytja og markaðssetja
náttúruauðlindir og fyrirtæki sem veita tengda þjónustu. Þessi
atvinnugrein getur t.d. falið í sér eftirfarandi atvinnugreinar:
samþætt olíu- og gaskönnun og framleiðslu, orkutækni og
tækni, aðrar orkugjafar og umhverfisþjónustu, skógafurðir,
landbúnaðarafurðir, pappírsvörur og efni. Að auki er sjóðnum
heimilt að fjárfesta í eigin fé eða skuldabréfum af öllum gerðum
bandarískra eða erlendra útgefenda. Sjóðurinn gerir ráð fyrir að
fjárfestir hreinar eignir sínar meira í bandarískum verðbréfum
en í verðbréfum frá öðru löndum (þ.m.t nýmarkaðsríkjum).
Sjóðurinn kann einnig að fjárfesta, í samræmi við
fjárfestingartakmarkanir, (i) allt að 10% hreinna eigna sinna í
verðbréfum einkafyrirtækja og fjárfestingum í opinberu hlutafé
(PIPE) og (ii) allt að 5% hreinna eigna sinna í sérstökum
yfirtökufélögum (SPAC) að því tilskildu að viðkomandi PIPEog SPAC-bréf teljist til framseljanlegra verðbréfa samkvæmt
1. eða 2. mgr. 41. gr. laganna frá 17. desember 2010.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:

• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum

• mikla heildarávöxtun í USD með því að fjárfesta í
hlutabréfum og skuldabréfum í náttúruauðlindum

• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga

• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma

• Hlutabréfaáhætta

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:

• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla

• Áhætta vegna fjárfestinga í hrávöru

• Lausafjáráhætta

• Uppsöfnunaráhætta

• Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja

• Áhætta á nýmörkuðum

• Áhætta vegna verðbréfalána

• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla

• Áhætta vegna skiptasamninga

• Lausafjáráhætta

Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

• Markaðsáhætta

Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Mutual Advisers, LLC

• Áhættuflokkur áhættuvarna

Gjöld Upplýsingagjöf Vinsamlegast vísa til viðbæti E fyrir
fulla lýsingu á gjöldum.

• Mótaðilaáhætta

Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

• Hlutabréfaáhætta
• PIPE-áhætta
• Einkafyrirtækjaáhætta
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• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
• SPAC-áhætta
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN NEXTSTEP BALANCED GROWTH FUND
Eignaflokkur Fjöleignasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingamarkmið sjóðsins er að
leita hæsta stigs heildarávöxtunar til langs tíma. Samtals
arðsemi felur í sér vaxtartekjur og tekjur.

Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• háa langtímaávöxtun sem er í samræmi við meðallagi
áhættu
• Fjárfesta fyrir miðlungs til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
• Undirliggjandi áhætta fjárfestingasjóða

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn hyggst ná markmiði sínu með
því að fjárfesta hreinar eignar sínar aðallega í verðbréfasjóðum
(UCITS) og öðrum opnum eða lokuðum UCI-sjóðum (m.a.
kauphallarsjóðum) undir stjórn aðila á vergum Franklin
Templeton og annarra fjárfestingarstjóra („undirliggjandi
sjóðir“) með áhættuskuldbindingu í hlutabréfum með hvaða
markaðsvirði sem er (þ.á m. minni og miðlungsstórum
fyrirtækjum) auk skuldabréfa með föstum eða fljótandi
vöxtum (m.a. í fjárfestingarflokki, utan fjárfestingarflokks eða
ómetin verðbréf sem ríkisstjórnir og fyrirtækja gefa út eða
ábyrgjast, að því tilskildu að sjóðurinn fjárfesti ekki meira en
10% eigna sinna í verðbréfum sem tiltekin ríkisstjórn eða
aðili tengdur ríkisstjórn gefur út eða ábyrgist og eru utan
fjárfestingarflokks þegar kaupin fara fram) frá útgefendum
hvar sem er í heiminum, þ.á m. á nýmörkuðum, þar sem
25-50% eru gjarnan með höfuðstöðvar eða stunda meginhluta
viðskipta sinna í Asíu. Sjóðurinn getur aðeins notað afleidda
fjármálagerninga til gjaldeyrisvarna.

Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

Sjóðurinn fjárfestir án þess að mælt sé fyrir um svæðisbundið,
lands-, atvinnugreinum eða markaðsvirði fyrir fjárfestingar
undirliggjandi sjóða. Sjóðurinn mun almennt leitast við
að viðhalda 45–65% eignaskiptingu fyrir hlutabréf og
hlutabréfatengd verðbréf um heim allan, 35–55% fyrir
skuldabréf með föstum eða fljótandi vöxtum og 0–10% fyrir
aðrar aðferðir, þ. á m. fjárfestingarsjóði fasteigna (REIT).
Þessi eignastuðningur getur flutt út úr þessum sviðum
frá einum tíma til annars miðað við markaðsaðstæður og
stefnumörkun og taktísk eignarúthlutun fjárfestingarstjóra.

Fjárfestingarstjóri hefur falið ábyrgð á öllu eða hluta af daglegu
starfi fjárfestingarstjórnar og ábyrgðarráðgjafar vegna sumra
eða allra eigna sjóðsins til undirfjárfestingarstjórans Franklin
Advisers, Inc.

Sjóðurinn getur að auki, með fjárfestingum sínum í
undirliggjandi sjóðum, verið fyrir áhrifum breytanlegra
verðbréfa, lánaverðbréfa, skuldabréfa sem útgefandi
er nú (þegar hann er keypt) gerir ekki höfuðstól eða
vaxtagreiðslur (vanskil skuldabréf) og verðbréf fyrirtækja
sem eru eða eru að fara að taka þátt í endurskipulagningu,
fjárhagslegri endurskipulagningu eða gjaldþrotaskipti
(endurskipulagningarfyrirtæki).
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.

franklintempleton.lu

• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja
• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited

Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.
Mikilvægar upplýsingar fyrir fjárfesta Hlutabréf þessa sjóðs
eru eingöngu í boði fyrir valda dreifingaraðila með sérstöku
boði á grundvelli sérstaks samnings við rekstrarfélagið. Hlutir
þessa sjóðs eru aðeins í boði fyrir fjárfesta sem eru áskrifendur
að sjóðnum gegnum slíka dreifingaraðila. Vinsamlegast
hafðu samband við fyrirtækið eða rekstrarfélagið til að fá
frekari upplýsingar.

FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE FUND
Eignaflokkur Fjöleignasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingamarkmið sjóðsins er að
leita hæsta stigs heildarávöxtunar til langs tíma. Samtals
arðsemi felur í sér vaxtartekjur og tekjur.
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Fjárfestingarstefna Sjóðurinn hyggst ná markmiði sínu með
því að fjárfesta hreinar eignar sínar aðallega í verðbréfasjóðum
(UCITS) og öðrum opnum eða lokuðum UCI-sjóðum (m.a.
kauphallarsjóðum) undir stjórn aðila á vergum Franklin
Templeton og annarra fjárfestingarstjóra („undirliggjandi
sjóðir“) með áhættuskuldbindingu í hlutabréfum með hvaða
markaðsvirði sem er (þ.á m. minni og miðlungsstórum
fyrirtækjum) auk skuldabréfa með föstum eða fljótandi vöxtum
(m.a. í fjárfestingarflokki, utan fjárfestingarflokks eða ómetin
verðbréf sem ríkisstjórnir og fyrirtækja gefa út eða ábyrgjast,
að því tilskildu að sjóðurinn fjárfesti ekki meira en 10% eigna
sinna í verðbréfum sem tiltekin ríkisstjórn eða aðili tengdur
ríkisstjórn gefur út eða ábyrgist og eru utan fjárfestingarflokks
þegar kaupin fara fram) frá útgefendum hvar sem er í
heiminum, þ.á m. á nýmörkuðum. Sjóðurinn getur aðeins
notað afleidda fjármálagerninga til gjaldeyrisvarna.
Sjóðurinn fjárfestir án þess að mælt sé fyrir um
svæðisbundið, lands-, atvinnugreinum eða markaðsvirði
fyrir fjárfestingar undirliggjandi sjóða. Sjóðurinn mun
almennt leitast við að viðhalda 10–30% eignaskiptingu
fyrir hlutabréf og hlutabréfatengd verðbréf um heim allan
og 70–90% fyrir skuldabréf með föstum eða fljótandi
vöxtum. Þessar eignastaðsetningar geta farið út úr þessum
sviðum eða sviðin geta breyst frá einum tíma til annars
miðað við markaðsaðstæður, stefnumótandi og taktískar
eignarúthlutunarhorfur fjárfestingarstjóra.
Sjóðurinn getur að auki, með fjárfestingum sínum í
undirliggjandi sjóðum, verið fyrir áhrifum breytanlegra
verðbréfa, lánaverðbréfa, skuldabréfa sem útgefandi
er nú (þegar hann er keypt) gerir ekki höfuðstól eða
vaxtagreiðslur (vanskil skuldabréf) og verðbréf fyrirtækja
sem eru eða eru að fara að taka þátt í endurskipulagningu,
fjárhagslegri endurskipulagningu eða gjaldþrotaskipti
(endurskipulagningarfyrirtæki).
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• háu langtímafjárframlagi sem er í samræmi við lágt til í
meðallagi áhættu
• Fjárfesta fyrir miðlungs til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
• Undirliggjandi áhætta fjárfestingasjóða
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
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• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja
• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingastjóri(ar) Franklin Advisers, Inc. og Franklin
Templeton International Services S.à r.l.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.
Mikilvægar upplýsingar fyrir fjárfesta Hlutabréf þessa sjóðs
eru eingöngu í boði fyrir valda dreifingaraðila með sérstöku
boði á grundvelli sérstaks samnings við rekstrarfélagið. Hlutir
þessa sjóðs eru aðeins í boði fyrir fjárfesta sem eru áskrifendur
að sjóðnum gegnum slíka dreifingaraðila. Vinsamlegast
hafðu samband við fyrirtækið eða rekstrarfélagið til að fá
frekari upplýsingar.

FRANKLIN NEXTSTEP DYNAMIC GROWTH FUND
Eignaflokkur Fjöleignasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingamarkmið sjóðsins er að
leita hæsta stigs heildarávöxtunar til langs tíma. Samtals
arðsemi felur í sér vaxtartekjur og tekjur.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn hyggst ná markmiði sínu með
því að fjárfesta hreinar eignar sínar aðallega í verðbréfasjóðum
(UCITS) og öðrum opnum eða lokuðum UCI-sjóðum (m.a.
kauphallarsjóðum) undir stjórn aðila á vergum Franklin
Templeton og annarra fjárfestingarstjóra („undirliggjandi
sjóðir“) með áhættuskuldbindingu í hlutabréfum með hvaða
markaðsvirði sem er (þ.á m. minni og miðlungsstórum
fyrirtækjum) auk skuldabréfa með föstum eða fljótandi
vöxtum (m.a. í fjárfestingarflokki, utan fjárfestingarflokks eða
ómetin verðbréf sem ríkisstjórnir og fyrirtækja gefa út eða
ábyrgjast, að því tilskildu að sjóðurinn fjárfesti ekki meira en
10% eigna sinna í verðbréfum sem tiltekin ríkisstjórn eða
aðili tengdur ríkisstjórn gefur út eða ábyrgist og eru utan
fjárfestingarflokks þegar kaupin fara fram) frá útgefendum
hvar sem er í heiminum, þ.á m. á nýmörkuðum, þar sem
25-50% eru gjarnan með höfuðstöðvar eða stunda meginhluta
viðskipta sinna í Asíu. Sjóðurinn getur aðeins notað afleidda
fjármálagerninga til gjaldeyrisvarna.
Sjóðurinn fjárfestir án þess að mælt sé fyrir um svæðisbundið,
lands-, atvinnugreinum eða markaðsvirði fyrir fjárfestingar
undirliggjandi sjóða. Sjóðurinn mun almennt leitast við
að viðhalda 60–18% eignaskiptingu fyrir hlutabréf og
hlutabréfatengd verðbréf um heim allan og 20–40% fyrir
skuldabréf með föstum eða fljótandi vöxtum og 0–10% fyrir
aðrar aðferðir, þ. á m. fjárfestingarsjóði fasteigna (REIT).
Þessi eignastuðningur getur flutt út úr þessum sviðum
frá einum tíma til annars miðað við markaðsaðstæður og
stefnumörkun og taktísk eignarúthlutun fjárfestingarstjóra.
franklintempleton.lu

Sjóðurinn getur að auki, með fjárfestingum sínum í
undirliggjandi sjóðum, verið fyrir áhrifum breytanlegra
verðbréfa, lánaverðbréfa, skuldabréfa sem útgefandi
er nú (þegar hann er keypt) gerir ekki höfuðstól eða
vaxtagreiðslur (vanskil skuldabréf) og verðbréf fyrirtækja
sem eru eða eru að fara að taka þátt í endurskipulagningu,
fjárhagslegri endurskipulagningu eða gjaldþrotaskipti
(endurskipulagningarfyrirtæki).
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• háu langtímaávöxtun sem er í samræmi við hærra stig
áhættu
• Fjárfesta til lengri tíma litið
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
• Undirliggjandi áhætta fjárfestingasjóða
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja
• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited
Fjárfestingarstjóri hefur falið ábyrgð á öllu eða hluta af daglegu
starfi fjárfestingarstjórnar og ábyrgðarráðgjafar vegna sumra
eða allra eigna sjóðsins til undirfjárfestingarstjórans Franklin
Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.
Mikilvægar upplýsingar fyrir fjárfesta Hlutabréf þessa sjóðs
eru eingöngu í boði fyrir valda dreifingaraðila með sérstöku
boði á grundvelli sérstaks samnings við rekstrarfélagið. Hlutir
þessa sjóðs eru aðeins í boði fyrir fjárfesta sem eru áskrifendur
franklintempleton.lu

að sjóðnum gegnum slíka dreifingaraðila. Vinsamlegast
hafðu samband við fyrirtækið eða rekstrarfélagið til að fá
frekari upplýsingar.

FRANKLIN NEXTSTEP GROWTH FUND
Eignaflokkur Fjöleignasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingamarkmið sjóðsins er að
leita hæsta stigs heildarávöxtunar til langs tíma. Samtals
arðsemi felur í sér vaxtartekjur og tekjur.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn hyggst ná markmiði sínu
með því að fjárfesta hreinum eignum sínum aðallega í
verðbréfasjóðum og öðrum óverðtryggðum verðbréfasjóðum
(þ.m.t. verðbréfasjóði), sem rekin eru af fyrirtækjum Franklin
Templeton og öðrum eignastýringum („undirliggjandi
sjóðir“), Þar sem áhættuskuldbindingar eru gefnar út af öllu
markaðsvirði (þ.m.t. smærri og meðalstór fyrirtæki) og föst eða
fljótandi skuldabréf (þ.m.t. fjárfestingargildi, fjárfestingarflokkar
eða óverðtryggð skuldabréf sem gefin eru út eða tryggð af
ríkisstjórnum og að því tilskildu að sjóðurinn muni ekki fjárfesta
meira en 10% af eignum sínum í verðbréfum sem eru gefin út
og / eða tryggð af einni ríkisstjórn eða ríkisstjórnar tengdum
útgefanda með lánshæfiseinkunn undir fjárfestingarstigi á
kaupdegi) útgefenda sem eru einhvers staðar í heimurinn, þar
á meðal á nýmörkuðum. Sjóðurinn getur aðeins notað afleidda
fjármálagerninga til gjaldeyrisvarna.
Sjóðurinn fjárfestir án þess að mælt sé fyrir um svæðisbundið,
lands-, atvinnugreinum eða markaðsvirði fyrir fjárfestingar
undirliggjandi sjóða. Sjóðurinn mun leitast við að viðhalda
eignaskiptingu á bilinu 60% til 80% fyrir hlutabréf og
hlutabréfatengd verðbréf um heim allan, 20% til 40% fyrir
skuldabréf með föstum eða fljótandi vöxtum og 0% til 10% fyrir
aðrar aðferðir, svo sem hrávöru og fasteignir (gjarnan með
hlutdeildarbréfum í öðrum opnum eða lokuðum UCI-sjóðum,
þar á meðal kauphallarsjóðum). Þessi eignastuðningur getur
flutt út úr þessum sviðum frá einum tíma til annars miðað við
markaðsaðstæður og stefnumörkun og taktísk eignarúthlutun
fjárfestingarstjóra.
Sjóðurinn getur að auki, með fjárfestingum sínum í
undirliggjandi sjóðum, verið fyrir áhrifum breytanlegra
verðbréfa, lánaverðbréfa, skuldabréfa sem útgefandi
er nú (þegar hann er keypt) gerir ekki höfuðstól eða
vaxtagreiðslur (vanskil skuldabréf) og verðbréf fyrirtækja
sem eru eða eru að fara að taka þátt í endurskipulagningu,
fjárhagslegri endurskipulagningu eða gjaldþrotaskipti
(endurskipulagningarfyrirtæki).
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• háu langtímaávöxtun sem er í samræmi við hærra stig
áhættu
• Fjárfesta til lengri tíma litið
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Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
• Undirliggjandi áhætta fjárfestingasjóða
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna fjárfestinga í hrávöru
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum

út eða ábyrgjast, að því tilskildu að sjóðurinn fjárfesti
ekki meira en 10% eigna sinna í verðbréfum sem tiltekin
ríkisstjórn eða aðili tengdur ríkisstjórn gefur út eða ábyrgist
og eru utan fjárfestingarflokks þegar kaupin fara fram) frá
útgefendum hvar sem er í heiminum, þ.á m. á nýmörkuðum.
Sjóðurinn getur aðeins notað afleidda fjármálagerninga til
gjaldeyrisvarna.
Sjóðurinn fjárfestir án þess að mælt sé fyrir um svæðisbundið,
lands-, atvinnugreinum eða markaðsvirði fyrir fjárfestingar
undirliggjandi sjóða. Sjóðurinn mun leitast við að viðhalda
eignaskiptingu á bilinu 45% til 65% fyrir hlutabréf og
hlutabréfatengd verðbréf um heim allan, 35% til 55% fyrir
skuldabréf með föstum eða fljótandi vöxtum og 0% til 5% fyrir
aðrar aðferðir, svo sem hrávöru og fasteignir (gjarnan með
hlutdeildarbréfum í öðrum opnum eða lokuðum UCI-sjóðum,
þar á meðal kauphallarsjóðum). Þessi eignastuðningur getur
flutt út úr þessum sviðum frá einum tíma til annars miðað við
markaðsaðstæður og stefnumörkun og taktísk eignarúthlutun
fjárfestingarstjóra.

• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja

Sjóðurinn getur að auki, með fjárfestingum sínum í
undirliggjandi sjóðum, verið fyrir áhrifum breytanlegra
verðbréfa, lánaverðbréfa, skuldabréfa sem útgefandi
er nú (þegar hann er keypt) gerir ekki höfuðstól eða
vaxtagreiðslur (vanskil skuldabréf) og verðbréf fyrirtækja
sem eru eða eru að fara að taka þátt í endurskipulagningu,
fjárhagslegri endurskipulagningu eða gjaldþrotaskipti
(endurskipulagningarfyrirtæki).

Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan útgjalda.

Fjárfestingastjóri(ar) Franklin Advisers, Inc. og Franklin
Templeton International Services S.à r.l.

Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það einnig
minnkað höfuðstólinn.

Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:

• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta vegna efnislegra eigna
• Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja

Mikilvægar upplýsingar fyrir fjárfesta Hlutabréf þessa sjóðs
eru eingöngu í boði fyrir valda dreifingaraðila með sérstöku
boði á grundvelli sérstaks samnings við rekstrarfélagið. Hlutir
þessa sjóðs eru aðeins í boði fyrir fjárfesta sem eru áskrifendur
að sjóðnum gegnum slíka dreifingaraðila. Vinsamlegast
hafðu samband við fyrirtækið eða rekstrarfélagið til að fá
frekari upplýsingar.

FRANKLIN NEXTSTEP MODERATE FUND

• háa langtímaávöxtun sem er í samræmi við meðallagi
áhættu
• Fjárfesta fyrir miðlungs til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta

Eignaflokkur Fjöleignasjóður

• Áhætta á nýmörkuðum

Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)

• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla

Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingamarkmið sjóðsins er að
leita hæsta stigs heildarávöxtunar til langs tíma. Samtals
arðsemi felur í sér vaxtartekjur og tekjur.

• Markaðsáhætta

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn hyggst ná markmiði sínu með
því að fjárfesta hreinar eignar sínar aðallega í verðbréfasjóðum
(UCITS) og öðrum opnum eða lokuðum UCI-sjóðum (m.a.
kauphallarsjóðum) undir stjórn aðila á vergum Franklin
Templeton og annarra fjárfestingarstjóra („undirliggjandi
sjóðir“) með áhættuskuldbindingu í hlutabréfum með hvaða
markaðsvirði sem er (þ.á m. minni og miðlungsstórum
fyrirtækjum) auk skuldabréfa með föstum eða fljótandi
vöxtum (m.a. í fjárfestingarflokki, utan fjárfestingarflokks
eða ómetin verðbréf sem ríkisstjórnir og fyrirtækja gefa
62
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• Lausafjáráhætta
• Undirliggjandi áhætta fjárfestingasjóða
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna fjárfestinga í hrávöru
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
franklintempleton.lu

• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta vegna efnislegra eigna
• Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja
• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingastjóri(ar) Franklin Advisers, Inc. og Franklin
Templeton International Services S.à r.l.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.
Mikilvægar upplýsingar fyrir fjárfesta Hlutabréf þessa sjóðs
eru eingöngu í boði fyrir valda dreifingaraðila með sérstöku
boði á grundvelli sérstaks samnings við rekstrarfélagið. Hlutir
þessa sjóðs eru aðeins í boði fyrir fjárfesta sem eru áskrifendur
að sjóðnum gegnum slíka dreifingaraðila. Vinsamlegast
hafðu samband við fyrirtækið eða rekstrarfélagið til að fá
frekari upplýsingar.

FRANKLIN NEXTSTEP STABLE GROWTH FUND
Eignaflokkur Fjöleignasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingamarkmið sjóðsins er að
leita hæsta stigs heildarávöxtunar til langs tíma. Samtals
arðsemi felur í sér vaxtartekjur og tekjur.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn hyggst ná markmiði sínu með
því að fjárfesta hreinar eignar sínar aðallega í verðbréfasjóðum
(UCITS) og öðrum opnum eða lokuðum UCI-sjóðum (m.a.
kauphallarsjóðum) undir stjórn aðila á vergum Franklin
Templeton og annarra fjárfestingarstjóra („undirliggjandi
sjóðir“) með áhættuskuldbindingu í hlutabréfum með hvaða
markaðsvirði sem er (þ.á m. minni og miðlungsstórum
fyrirtækjum) auk skuldabréfa með föstum eða fljótandi
vöxtum (m.a. í fjárfestingarflokki, utan fjárfestingarflokks eða
ómetin verðbréf sem ríkisstjórnir og fyrirtækja gefa út eða
ábyrgjast, að því tilskildu að sjóðurinn fjárfesti ekki meira en
10% eigna sinna í verðbréfum sem tiltekin ríkisstjórn eða
aðili tengdur ríkisstjórn gefur út eða ábyrgist og eru utan
fjárfestingarflokks þegar kaupin fara fram) frá útgefendum
hvar sem er í heiminum, þ.á m. á nýmörkuðum, þar sem
25-50% eru gjarnan með höfuðstöðvar eða stunda meginhluta
viðskipta sinna í Asíu. Sjóðurinn getur aðeins notað afleidda
fjármálagerninga til gjaldeyrisvarna.
Sjóðurinn fjárfestir án þess að mælt sé fyrir um svæðisbundið,
lands-, atvinnugreinum eða markaðsvirði fyrir fjárfestingar
undirliggjandi sjóða. Sjóðurinn mun almennt leitast við
að viðhalda 10–30% eignaskiptingu fyrir hlutabréf og
hlutabréfatengd verðbréf um heim allan og 70–90%
fyrir skuldabréf með föstum eða fljótandi vöxtum. Þessi
eignastuðningur getur flutt út úr þessum sviðum frá einum
tíma til annars miðað við markaðsaðstæður og stefnumörkun
og taktísk eignarúthlutun fjárfestingarstjóra.
Sjóðurinn getur að auki, með fjárfestingum sínum í
undirliggjandi sjóðum, verið fyrir áhrifum breytanlegra
verðbréfa, lánaverðbréfa, skuldabréfa sem útgefandi
er nú (þegar hann er keypt) gerir ekki höfuðstól eða
vaxtagreiðslur (vanskil skuldabréf) og verðbréf fyrirtækja
franklintempleton.lu

sem eru eða eru að fara að taka þátt í endurskipulagningu,
fjárhagslegri endurskipulagningu eða gjaldþrotaskipti
(endurskipulagningarfyrirtæki).
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• háu langtímafjárframlagi sem er í samræmi við lágt til í
meðallagi áhættu
• Fjárfesta fyrir miðlungs til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Undirliggjandi áhætta fjárfestingasjóða
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja
• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited
Fjárfestingarstjóri hefur falið ábyrgð á öllu eða hluta af daglegu
starfi fjárfestingarstjórnar og ábyrgðarráðgjafar vegna sumra
eða allra eigna sjóðsins til undirfjárfestingarstjórans Franklin
Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.
Mikilvægar upplýsingar fyrir fjárfesta Hlutabréf þessa sjóðs
eru eingöngu í boði fyrir valda dreifingaraðila með sérstöku
boði á grundvelli sérstaks samnings við rekstrarfélagið. Hlutir
þessa sjóðs eru aðeins í boði fyrir fjárfesta sem eru áskrifendur
að sjóðnum gegnum slíka dreifingaraðila. Vinsamlegast
hafðu samband við fyrirtækið eða rekstrarfélagið til að fá
frekari upplýsingar.
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FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Aðalfjárfestingarmarkmið
sjóðsins er að afla mikilla núverandi tekna. Sem afleidd
fjárfestingarmarkmið leitast sjóðurinn að hækkun eigin fjár til
lengri tíma litið.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir aðallega í
skuldabréfum á heimsvísu, þar á meðal á nýmarkaði.
Sjóðurinn ráðstafar minnst 75% til verðbréfa með föstum tekjum
Í þessum sjóði skulu skuldabréfin innihalda allar tegundir
verðbréfa með fasta og fljótandi tekjum, þ.m.t. bankalán
(með skipulegum fjárfestingarsjóðum og afleiðusamningum),
skuldabréf, veð og önnur verðtryggð verðbréf (þ.m.t. tryggingar
skuldaskuldbindingar og gjaldeyrisskuldabréfaviðskipti)
og breytanleg verðbréf. Sjóðurinn getur fjárfest allt að
100% af hreinum eignum sínum í lánum, óflokkuðum og
óverðtryggðum skuldabréfum útgefenda um allan heim
og allt að 100% af hreinum eignum sínum í verðbréfum
fyrirtækja sem eru eða vilja vera, þátt í endurskipulagningu,
fjárhagslegri endurskipulagningu eða gjaldþroti. Til að leitast
við að ná fram markmiði sínu getur sjóðnum notað ýmsa
afleiðusamninga vegna áhættuvarna, skilvirkrar stýringar
á verðbréfasafni og í fjárfestingartilgangi með fyrirvara um
fjárfestingarhömlur sem lýst er að fullu í viðauka B. Þessar
afleiður geta ýmist verið innan eða utan skipulegs markaðar
og m.a. falið í sér skiptasamninga (svo sem skuldatryggingar
eða heildarskiptasamninga með föstum tekjum), framvirka
samninga og framtíðarsamninga, auk valrétta. Dæmi
um notkun sjóðsins á afleiddum fjármálagerningum til
fjárfestinga, sem geta verið ótengd við undirliggjandi eignir
sjóðsins, fela í sér að taka virkan gjaldmiðilsstöðu (t.d.
langa / stutta stöðu) í gegnum framvirkt og fara fram á við,
taka virkan lánstraust með lánsfé Sjálfgefin skiptasamningar
og taka virkan vaxtastöðu með gjaldeyrisviðskiptum.
Sjóðurinn er heimilt að fjárfesta allt að 10% af hreinni
eign sinni í verðbréfa- og öðrum verðbréfasjóðum, allt
að 10% af hreinni eign sinni í lánafjárfestum og allt að
10% af hreinni eign sinni í verðbréfum í vanskilum.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni á
meginlandi Kína með Bond Connect eða beint (einnig nefnt
CIBM beint). Sjóðurinn getur einnig, tímabundið og til viðbótar,
leitað fjárfestingartækifæra í öðrum tegundum framseljanlegra
verðbréfa, svo sem forgangshlutabréfum, almennum
hlutabréfum og öðrum hlutabréfa- og valréttatengdum
verðbréfum.

• háu stigi núverandi tekna og horfur fyrir hækkun
fjármagns í USD með því að fjárfesta í skuldabréfum og
fjármálagerningum um allan heim
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
• Áhætta vegna verðbréfunar
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta vegna skiptasamninga
• Áhætta vegna ábyrgða
Heildaráhætta Áhættustýringin (hlutfallsleg VaR) er notuð til
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
Hin hlutfallslega VaR tilvísunarviðmiðið er blanda
viðmiðunarmarka eftirfarandi þátta Bloomberg Index: 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%).
Væntanlegt veltufjárhlutfall sjóðsins skal nema 65%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.

Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.

Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.

Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 15% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 40%.

FRANKLIN SYSTEMATIC STYLE PREMIA FUND

Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
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Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

Eignaflokkur Fjöleignasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins
er föst viðmiðun ávöxtunar með lítilli eða engri fylgni við
hefðbundna hlutabréfamarkaði. Sjóðurinn stefnir að því að
ná markmiði sínu með árlegum sveiflum, undir venjulegum
markaðsaðstæðum, sem nema u.þ.b. 8%. Það er engin
franklintempleton.lu

trygging fyrir því að sjóðurinn nái endurgjaldsmarkmiði sínu,
né heldur hvort hann nái sveiflumarkmiði sínu.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn hyggst ná fjárfestingarmarkmiði
sínu með því að dreifa hreinum eignum á tvær álagstengdar
aðferðir sem eru sem hér segir:
• Niðurleitin áhættuálagsaðferð – með slíkri aðferð er stefnt
á fasta viðmiðun ávöxtunar með gnótt- og skortstöðum
(m.a. tilbúnum gnótt- og skortstöðum) yfir margvíslega
þætti og flokka, þar á meðal, en ekki eingöngu, hlutabréf,
skuldabréf og gjaldmiðla til að afla áhættuþóknunar
sem tengist óskilvirkni á markaði. Slík stefna verður
aðallega framkvæmd með framvirkum samningum um
hlutabréfavísitölu og framvirkum gjaldmiðlasamningum.
• Gnótt- og skortstaða í hlutabréfum - með slíkri aðferð er
leitast almennt við að ávaxta fjárfestingar á alþjóðlegum
hlutabréfamörkuðum með því að taka gnótt- og skortstöður
(þar á meðal tilbúnar gnótt- og skortstöður) í hlutabréfum
og almennum hlutabréfavísitölum. Í þessum aðferðum er
almennt einblínt á ávöxtun að teknu tilliti til áhættu og að nýta
greiningu fjárfestingarstjóra og tiltekna fjárfestingarþætti
þvert á hlutabréfamarkaði, svæði og atvinnugreinar.
Fjárfestingarstjóri er sveigjanlegur við úthlutun á milli
þessara tveggja aðferða. Undir eðlilegum kringumstæðum
hafa aðferðirnar tvær svipað vægi en þegar sviptingar eru
á markaði kann önnur að vega þyngra svo hægt sé að ná
sveiflumarkmiðum.
Sjóðurinn hyggst fjárfesta í fjölmörgum framseljanlegum
verðbréfum, fjármálagerningum og öðrum hæfum verðbréfum
og gjaldmiðlum. Slík verðbréf eru meðal annars, en ekki
eingöngu, hlutabréf og hlutabréfatengd verðbréf (m.a. almenn
hlutabréf, forgangshlutabréf, þáttökuskírteini, hlutabréfatengd
skírteini og skilyrt verðbréf fyrirtækja hvar sem er í heiminum
og með hvaða markaðsvirði sem er) og skuldaviðurkenningar
(m.a. allar gerðir verðbréfa með fasta eða breytilega vexti
með hvaða gjalddaga og af hvaða gæðum útgefanda
sem er um allan heim). Áhættuskuldbinding við slík
verðbréf getur fengist með beinum hætti eða með afleiðum
gagnvart viðkomandi fjármálavísitölum. Fjárfestingastjóri
getur ákveðið að fjárfesta allt að 100% af hreinni
eign sjóðsins í skuldbindingum sem eru gefnar út
eða tryggðar af einni ríkisstjórn og sveitarstjórnum
hennar í Bandaríkjunum, Kanada, Ástralíu, Þýskalandi,
Frakklandi, Ítalíu eða Bretlandi í samræmi við viðeigandi
kröfur um áhættudreifingu, sem er að finna í Viðauka B
„Fjárfestingarhömlur“. Sjóðurinn getur fjárfest allt að 10%
af hreinum eignum sínum í UCITS einingum og öðrum
opnuðum eða lokuðum UCI sjóðum, auk kauphallarsjóða.
Gnóttstöður njóta góðs af hækkun verðs undirliggjandi
gernings eða eignaflokks en skortstöður njóta góðs af lækkun
þess verðs. Áhættuskuldbindingar við tilbúnar skort- eða
gnóttstöður skal gera með því að nota afleiður.
Sjóðurinn notar afleiður til áhættuvarna, til að stýra eignasafninu
með skilvirkum hætti og í fjárfestingartilgangi. Viðskipti með
þessar afleiður kunna ýmist að fara fram á skipulögðum
mörkuðum eða OTC-mörkuðum og geta meðal annars verið
(i) framvirkir samningar, þar á meðal framvirkir samningar um
hlutabréf, hlutabréfavísitölu, ETF, verðbréf með föstum tekjum,
vexti og framvirkir gjaldeyrissamningar og viðkomandi valréttir;
(ii) skiptasamningar, þar á meðal um gjaldmiðla, vísitölu, vexti,
franklintempleton.lu

heildarskiptasamninga tengda hlutabréfum, fasta ávöxtun og
gjaldmiðla auk skuldatrygginga, gjaldeyrisskiptasamninga og
viðkomandi valrétta; og (iii) framvirkir gjaldeyrissamningar
og gjaldeyrisviðskiptasamningar. Eignirnar sem liggja til
grundvallar og fjárfestingaraðferðir heildarskiptasamninga sem
sjóðurinn kann að fjárfesta í samanstanda af gerningum sem
sjóðurinn kann að fjárfesta í samkvæmt fjárfestingamarkmiði
og -stefnu sinni. Einkum kunna heildarskiptasamningar að
vera notaðir til að taka gnótt- og skortstöður í hlutabréfum og
hlutabréfatengdum verðbréfum. Notkun fjármálagerninga getur
leitt til neikvæðra áhrifa í tilteknum eignaflokk, ávöxtunarkröfu /
lengd eða gjaldmiðil. Sjóðurinn kann einnig að eiga umtalsvert
magn reiðufjár eða ígildi reiðufjár.
Útsetning fyrir heildarskiptasamningum Það stig birtingar
sem búist er við að gæti varðað heildarskiptisamninga
(ófjármagnað) nemur 75% af hreinum eignum sjóðsins, að
hámarki 100%.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fasta viðmiðun ávöxtunar í margvíslegu markaðsumhverfi
með lítilli fylgni við hefðbundna eignaflokka
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Markaðsáhætta
• Áhætta mikillar vogunar
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna fjárfestinga í hrávöru
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Líkansáhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna skiptasamninga
Samkvæmt 6. grein SFDR er litið svo á að sjálfbærniáhætta eigi
ekki við eins og stendur um fjárfestingarákvarðanir eru teknar
miðað við eðli áætlunarinnar og ekki er líklegt að sjálfbærniáhætta
hafi efnisleg áhrif á ávöxtun sjóðsins eins og stendur.
Heildaráhætta Vágildisgreining (algert VaR) er notuð til þess
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
Væntanlegt stig vogunar fyrir sjóðinn skal nema 600%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
Franklin Templeton Investment Funds
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út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.
Vænta skuldsetningarhlutfallið 600%, sem stafar af notkun
á afleiðum, líkt og fram kemur í fjárfestingarstefnu sjóðsins,
stafar fyrst og fremst af skiptasamningum með fasta ávöxtun,
framvirkum vaxtasamningum, heildarskiptasamningum um
hlutabréf, framvirkum hlutabréfasamningum og framvirkum
gjaldmiðlasamningum.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir að minnsta
kosti tveimur þriðju hlutum af hreinum fjárfestum sínum
í hlutabréfum í Bandaríkjunum og öðrum fyrirtækjum í
Bandaríkjunum sem búast má við þróun, framfarir og notkun
tækni og samskiptaþjónustu og búnaðar. Þetta getur m.a.
falið í sér fyrirtæki í eftirfarandi atvinnugreinum:
• samskipti og tölvutengdar útvistunarþjónustur;
• tækniþjónustu, þ.m.t. tölvuforrit, gagnaþjónustu og
internetþjónustu;
• rafræn tækni, þ.m.t. tölvur, tölvuvörur og rafeindabúnaður;
• fjarskipti, þ.m.t. net, þráðlaus og bein þjónusta og búnaður;
• fjölmiðla- og upplýsingaþjónustu, þ.m.t. dreifingu upplýsinga
og efnisveitenda;
• hálfleiðara og hálfleiðara búnað; og
• nákvæmni hljóðfæri.
Sjóðurinn notar vaxtaraðferð sem notar mikla, grunnbundna,
grundvallarrannsóknir fyrirtækja. Fjárfestingarstjórinn tekur
einnig tillit til víðtækra viðskipta þegar miðað er við val á
fjárfestingum. Almennt leitar fjárfestingarstjóri fyrir fyrirtæki
sem hann telur sýna eða mun sýna nokkrar af eftirfarandi
einkennum, meðal annars: gæðastjórnun; sterkar vaxtarhorfur;
sterk markaðsstaða; hár eða hækkandi hagnaður og góð
arðsemi fjárfestingar. Þar sem fjárfestingastjóri lítur svo á UFSþættir séu einkar veigamiklir við fjárfestingar í tæknigeirunum
og geti aukið virði hluthafa eru UFS-þættir órjúfanlegur hluti
af grunnfjárfestingarrannsóknum. Hvað þetta varðar notast
fjárfestingastjóri við sérstaka bindandi UFS-aðferðafræði sem
er notuð fyrir minnst 90% af eignasafni sjóðsins til að ákvarða
stöðu fyrirtækja hvað varðar tiltekna umhverfis-, samfélagsog stjórnunarþætti. Fjárfestingastjóri metur fyrirtækin sem
sjóðurinn kann að fjárfesta í („fjárfestingarumhverfi sjóðsins“)
og gefur heildar-UFS-einkunn á grundvelli megindlegra og
eigindlegra þátta svo sem öryggis á netinu og gagnaverndar,
notkun á umdeildu efni, stuðnings við mannauð, fjölbreytni
og jöfn tækifæri, auk umhverfisáhrifa (kolefnislosunar,
rafræns úrgangs, vatnsnotkunar). Fjárfestingastjóri gefur
útgefendum einhverja af fjórum einkunnum á grundvelli
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UFS-aðferðafræðinnar: AAA (best í sínum flokki / mjög
gott), AA (gott), A (sæmilegt) og B (þarfnast umbóta). UFSnálgun fjárfestingarstjóra felur í sér regluleg samskipti við
fyrirtæki til að fylgjast með UFS-málefnum og fyrirkomulagi
atkvæðagreiðslna. Fyrirtæki sem fá einkunnina „B“ eða fá
ekki einkunn vegna þess að þau uppfylla ekki grunnskilyrði
fjárfestingastjóra eru útilokuð frá eignasafni sjóðsins.
Sjóðurinn notast líka við sérstakar UFS-útilokanir og fjárfestir
ekki í fyrirtækjum sem, samkvæmt greiningu fjárfestingarstjóra:
• Brjóta alvarlega gegn hnattrænu samkomulagi Sameinuðu
þjóðanna (hafa ekki jákvæða afstöðu);
• Hafa meira en 10% tekna sinna frá framleiðslu og/eða
dreifingu vopna;
• Taka þátt í framleiðslu, dreifingu eða heildsölu bannaðra
vopna eða lykilíhluta þeirra 14 (þ.e. vopna á borð við
jarðsprengjur, lífefna- og efnavopn og klasasprengjur);
• Framleiða tóbak eða tóbaksvörur eða afla tekna af slíkum
vörum umfram 5%;
• Hafa meira en 10% tekna sinna frá kolavinnslu eða
orkuframleiðslu úr kolum.
Þar að auki fjárfestir sjóðurinn ekki í útgáfum ríkisstjórna sem
hafa ófullnægjandi einkunn frá Freedom House15.
Vegna áðurnefndrar UFS-aðferðafræði og útilokana er
vegin meðal-UFS-einkunn eignasafns sjóðsins hærri
en grunnmeðal-UFS-einkunnin í fjárfestingaumhverfi
sjóðsins. UFS-einkunn fyrir hvert fyrirtæki í eignasafninu er
endurskoðuð og uppfærð minnst árlega.
Sjóðurinn fjárfestir í verðbréfum bandarískra og erlendra
stórra, vel þekktra fyrirtækja, svo og lítilla og meðalstórra
fyrirtækja, sem fjárfestingarstjóri telur veita góða vaxandi
vaxtarmöguleika.
Sjóðurinn kann einnig að fjárfesta, í samræmi við
fjárfestingartakmarkanir, (i) allt að 10% hreinna eigna sinna í
verðbréfum einkafyrirtækja og fjárfestingum í opinberu hlutafé
(PIPE) og (ii) allt að 5% hreinna eigna sinna í sérstökum
yfirtökufélögum (SPAC) að því tilskildu að viðkomandi PIPEog SPAC-bréf teljist til framseljanlegra verðbréfa samkvæmt
1. eða 2. mgr. 41. gr. laganna frá 17. desember 2010.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest í hlutabréfum eða skuldabréfum
af öllum tegundum erlendra eða bandarískra útgefanda sem
og í bandarískum, evrópskum eða alþjóðlegum vörsluuppgjöri.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjárfesta í sjóði sem samræmist 8. grein SFDR
(a) Vopn samkvæmt skilgreiningu (i) samnings um bann við notkun,
birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla og um
eyðingu þeirra og (ii) samnings um klasasprengjur og (b) vopn í B- eða
C-flokki samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um lífefnavopn og
samningi Sameinuðu þjóðanna um efnavopn.
14

15

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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• verðmætaaukningu með því að fjárfesta í hlutabréfum
• vöxtur fjárfesting í tækni geiranum í Bandaríkjunum og um
allan heim
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Flokkunarreglugerð Í samræmi við ESG aðferðafræði
sína stuðlar sjóðurinn að góðum umhverfis-, félagslegum og
stjórnarháttum. Þrátt fyrir að sjóðurinn skuldbindi sig ekki til
að fjárfesta í flokkunarsamræmdri sjálfbærri starfsemi sem
stuðlar að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga, er ekki hægt að útiloka að undirliggjandi
fjárfestingar sjóðsins geti af hendingu falið í sér fjárfestingar
sem miða að því að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með
áherslu þeirra á að draga úr loftslagsbreytingum og
aðlögun loftslagsbreytinga og sem kunna að vera en eru
ekki endilega flokkunarsamræmd. Fjárfestar ættu að hafa í
huga að meginreglan um „ekki verulegan skaða“ samkvæmt
flokkunarreglugerðinni á aðeins við um þær fjárfestingar sem
liggja að baki sjóðnum sem taka mið af viðmiðum ESB um
umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi. Þær fjárfestingar
sem liggja að baki sjóðnum sem eru ekki í flokkunarsamræmdri
umhverfislega sjálfbærri starfsemi taka ekki tillit til viðmiða
ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi í skilningi
flokkunarreglugerðarinnar.
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingastefnu sjóðsins:
• Uppsöfnunaráhætta
• Mótaðilaáhætta
• Markaðsáhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• PIPE-áhætta

frádregnum öllum gjöldum og kostnaði. Það er engin trygging
fyrir því að sjóðurinn nái ávöxtunarmarkmiði sínu.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná
fjárfestingarmarkmiði sínu með því að fjárfesta fyrst og
fremst í hlutabréfum stórra fyrirtækja sem eru skráð, hafa
höfuðstöðvar sínar eða stunda meginhluta viðskipta sinna
í Bretlandi. Sjóðurinn fjárfestir að jafnaði í fyrirtækjum í
vísitölunni FTSE All Share Index en fjárfestingarstjóri hefur
rúmar heimildir til að víkja, jafnvel að verulegu leyti, frá
verðbréfum og vægi FTSE All Share Index. Sjóðurinn getur
einnig fjárfest í hlutabréfum lítilla og meðalstórra fyrirtækja.
Sjóðurinn er undir virkri stjórn og leitast við að fjárfesta í
fyrirtækjum í margvíslegum atvinnugreinum.
Sjóðurinn kann einnig að fjárfesta aukalega í skuldabréfum
ríkisstjórna og útgefendum tengdum þeim, auk yfirþjóðlegra
stofnana sem ríkisstjórnir stýra eða styðja og/eða bréfum
sem fyrirtæki gefa út (þ. á m. skuldabréfum sem hægt er að
breyta í almenn hlutabréf.
Sjóðurinn getur einnig notað afleiður til áhættuvarna og til
að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti eingöngu. Þessir
afleiður eru innan skipulegs markaðar og geta m.a. falið í
sér framvirka samninga og framtíðarsamninga, þar á meðal
framvirka vísitölusamninga og valrétti um slíka samninga og
hlutabréfatengda víxla, auk valrétta.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni
í UCITS og öðrum UCIs.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:

• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja

• aukning á tekjum og höfuðstól með fjárfestingum í
hlutabréfum fyrirtækja sem eru staðsett í eða stunda
meginhluta viðskipta sinna í Bretlandi

• SPAC-áhætta

• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma

• Sjálfbærniáhætta

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:

Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

• Uppsöfnunaráhætta

• Einkafyrirtækjaáhætta

Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN UK EQUITY INCOME FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Grunngjaldmiðill Sterlingspund (GBP)
fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
að afla tekna umfram FTSE All-Share Index, auk ávöxtunar
umfram fjárfestingu á þriggja til fimm ára tímabili, að
franklintempleton.lu

• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Mótaðilaáhætta
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Hlutabréfaáhætta
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
Franklin Templeton Investment Funds
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• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir um að önnur áhætta gæti
einnig haft áhrif á þennan sjóð frá einum tíma til annars.
Vinsamlegast skoðið kaflann „Áhættumat“ til að fá fulla
lýsingu á þessum áhættum.
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingastjóri-/stjórar Martin Currie Investment
Management Ltd
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY
MARKET FUND
Upplýsingarnar í þessum kafla sjóðsins skulu lesnar í tengslum
við sérstök ákvæði sem gilda um peningamarkaðssjóði eins
og lýst er í kaflanum „Almennar upplýsingar fjárfesta“, „Viðauki
B“ og „Viðauki D“, svo og almenn ákvæði útboðslýsingarinnar,
nema annað sé tekið fram.
Þessi sjóður er hæfur sem skammtímapeningamarkaðssjóður
með breytilegt hreint eignavirði og hefur verið fullgiltur
af CSSF í samræmi við ákvæði reglugerðar ESB um
peningamarkaðssjóði („MMFR“). Sjóðurinn hefur ekki verið
metinn af erlendum lánshæfismatsfyrirtækjum.
Eignaflokkur Peningamarkaðssjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
að viðhalda mikilli eiginfjáraukningu og lausafjárstöðu og
hámarka arðsemi Bandaríkjadals.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná fram markmiði
sínu með því að fjárfesta í safni hágæða skuldabréfaútgáfu
skuldabréfa og skuldatengdra peningamarkaðsgerninga.
Sjóðurinn fjárfestir aðallega í hágæða peningamarkaðsgerningum,
sem samanstanda aðallega af skammtíma skuldabréfum með
föstum og fljótandi vöxtum, víxlum, bréfum með fljótandi vöxtum
og innstæðubréfum lánastofnana, sem öll skulu uppfylla
MMFR. Sjóðurinn getur einnig í minna mæli fjárfest í hæfilegri
verðbréfaviðskiptum og eignarskuldabréfum („ABCP“) ásamt
innstæðum og peningum í Bandaríkjadal.
Þessar fjárfestingar skulu vera í Bandaríkjadölum og
allt að 100% kunna að vera gefnar út eða tryggðar af
ríkisstjórnum OECD-ríkja, yfirþjóðlegum stofnunum, einkum
skuldaskjöl gefin út eða tryggð af ríkisstjórn Bandaríkjanna
og stofnunum hennar og tengdum aðilum, þar á meðal
ríkissjóði Bandaríkjanna, Seðlabanka Bandaríkjanna,
Federal National Mortgage Association (FNMA), Government
National Mortgage Association (GNMA) og Federal Home
Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Federal Home
Loan Banks (FHLB), og yfirþjóðlegum samtökum stofnunum
sem Bandaríkin og minnst eitt ESB-ríki eiga aðild að, þar
á meðal Alþjóðabankanum, Alþjóðalánastofnuninni og
Þróunarbanka Ameríkuríkja. Auk þess að fá gott mat á
lánshæfismati þeirra samkvæmt innri lánshæfismatsaðferð
rekstrarfélags, skulu allar fjárfestingar á kaupdegi vera
lágmarks langtímakröfur A eða betri hjá Standard & Poor's
Corporation („S&P“) eða A2 eða betra með Moody's Investors
68
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Service, Inc. („Moody's“) eða svipaða einkunn hjá öðrum
alþjóðlega viðurkenndum tölfræðilegum matsfyrirtækjum, sem
samsvarar skammtímakröfum A-1 með S&P/P-1 af Moody
eða samsvarandi eða, ef óskráð er, sé lýst yfir fyrir að vera af
sambærilegum gæðum af fjárfestingarstjóra.
Sjóðurinn mun viðhalda vegnum meðalþroska sem ekki er
lengri en 60 dagar. Sjóðurinn á aðeins verðbréf sem hafa,
á tímapunktinum þegar kaupin fara fram, upphafs- eða
eftirstöðvatíma sem er ekki lengri en 397 dagar.
Sjóðurinn getur aðeins notað fjármálagerninga til að
áhættuverja vexti eða gengisvaxtaáhættu sem felast í öðrum
fjárfestingum sjóðsins. Sjóðnum er einnig heimilt að fjárfesta í
endurkaupa- og endurhverfum endurkaupasamningum innan
þeirra marka sem lýst er hér að neðan í þeim tilgangi að
fjárfesta reiðuféð, afla viðbótarfjármagns eða tekna og draga
úr áhættu, sem og minna en 10% af hreinni eign sjóðsins í
hlutdeildarskírteinum eða hlutabréfum í einhverjum öðrum
skammtíma peningamarkaðssjóði.
Áhættuskuldbinding í endurhverfum verðbréfakaupum
Áhættustigið sem búist er við að gæti tengst endurhverfri
verðbréfasölu nemur 10% af hreinum eignum sjóðsins, að
hámarki 10%.
Notkun endurhverfra verðbréfaviðskipta verður tímabundið
á meðan sjóðurinn getur búist við breytingum til hækkunar
og lækkunar. Slíkar breytingar geta verið háðar þáttum eins
og, en ekki takmarkað við, heildareign sjóðsins, eftirspurn
frá undirliggjandi markaði og árstíðabundinni þróun á
undirliggjandi markaði. Á tímabilum þar sem eftirspurn er lítil
eða engin frá markaði getur hlutfall hreinnar eigna sjóðsins
sem er háð endurhverfum viðskiptum verið 0%, en einnig
geta komið tímabil með meiri eftirspurn, en þá getur þetta
hlutfall nálgast 10%.
Útsetning fyrir endurhverfum endurkaupasamningum
Væntanlegur áhættuskuldbinding sem gæti verið háð
endurhverfum endurkaupasamningum nemur 20% af
hreinum eignum sjóðsins, að hámarki 35%. Samanlögð
upphæð reiðufjár, sem veitt er til sama mótaðila í endurhverfri
verðbréfasölu skal ekki vera hærri en 15% af eignum sjóðsins.
Notkun endurhverfra viðskipta og endurhverfra endurkaupa
verður tímabundin á meðan sjóðurinn getur búist við
breytingum til hækkunar og lækkunar.. Slíkar breytingar
geta verið háðar þáttum eins og, en ekki takmarkað við,
heildareign sjóðsins, eftirspurn frá undirliggjandi markaði og
árstíðabundinni þróun á undirliggjandi markaði. Á tímabilum
þar sem eftirspurn er lítil eða engin frá markaði getur hlutfall
hreinnar eignar sjóðsins sem er háð endurhverfum viðskiptum
verið 0%, en einnig geta komið tímabil með meiri eftirspurn,
en þá getur þetta hlutfall nálgast 35%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• núverandi tekjur og mikla fjármagnsvernd með
því að fjárfesta í safn af hágæða skuldabréfum í
Bandaríkjunum og skuldum sem tengjast skuldabréfum,
peningamarkaðsskjölum og peningum í USD
• fjárfesta til skamms tíma

franklintempleton.lu

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Uppsöfnunaráhætta
• Mótaðilaáhætta
• Lausafjáráhætta
• Áhætta við endurkaup og öfug endurkaup
• Undirliggjandi áhætta fjárfestingasjóða
Hlutdeildarskírteini í peningamarkaðssjóðum eru ekki innstæður
eða skuldir, eða tryggð eða samþykkt af neinum banka, og eru
ekki tryggð eða í ábyrgð hjá annarri stofnun eða eftirlitsaðila.
Verðmæti hlutdeildarskírteina í peningamarkaðssjóði getur
sveiflast.
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• öryggi í upphafi fjárfestingar og tekjur með því að fjárfesta í
skuldabréfum Bandaríkjanna og stofnana þess
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
• Áhætta vegna verðbréfunar
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna

Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.

• Uppsöfnunaráhætta

Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND

Samkvæmt 6. grein SFDR er litið svo á að sjálfbærniáhætta
eigi ekki við eins og stendur um fjárfestingarákvarðanir eru
teknar miðað við eðli áætlunarinnar og ekki er líklegt að
sjálfbærniáhætta hafi efnisleg áhrif á ávöxtun sjóðsins eins
og stendur.

Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
tekjur og öryggi höfuðstóls.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiði
sínu fyrst og fremst með stefnu um að fjárfesta í
skuldaskuldbindingum sem gefin eru út eða tryggð af
bandarískum stjórnvöldum og stofnunum þess, þ.m.t. að
kaupa verðbréf og eignarskuldabréf. Sjóðurinn ráðstafar
minnst 75% til verðbréfa með föstum tekjum Sjóðurinn getur
fjárfest 100% eigna sinna í framseljanlegum verðbréfum
og peningamarkaðsbréfum sem ríkisstjórn Bandaríkjanna,
stofnanir hennar og tengdir aðilar gefa út eða ábyrgjast, í
samræmi við þar að lútandi áhættudreifingarskilyrði í viðauka
B, „Fjárfestingartakmarkanir“, meðal annars ríkissjóður
Bandaríkjanna, Seðlabanki Bandaríkjanna, veðlánasamtök
ríkisstjórnar Bandaríkjanna (Government National Mortgage
Association, GNMA) og allt að 20% í bæði Federal Home
Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) og Federal
National Mortgage Association (FNMA).
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættuvarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og til vaxtavarna. Slíkar
afleiður eru meðal annars skiptasamningar og framvirkir
samningar (meðal annars framvirkir samningar um vexti).
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
franklintempleton.lu

• Áhætta vegna verðbréfalána

Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
að veita eins hátt stig af núverandi tekjum eins og það er
í samræmi við skynsamlega fjárfestingu og leitast við að
varðveita hlutafé.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn notar fjölmargar fjárfestingar
til að stjórna eigum sínum á skilvirkan hátt og hjálpa til við að
draga úr fjárfestingarkostnaði og stjórna eignasafnsáhættu.
Þessar fjárfestingar með markvisst meðaltal á innan við
þremur (3) árum samanstanda fyrst og fremst af ýmsum
framseljanlegum verðbréfum, svo sem skuldabréfum
ríkissjóðs og fyrirtækja og breytanleg skuldabréf, svo og
fasteignavextir með veðtryggð verðbréf og veðtryggð
skuldabréf) og eignarskuldabréf. Sjóðurinn ráðstafar minnst
75% til verðbréfa með föstum tekjum Sjóðurinn getur tekið þátt í
millifærsluveðlánaveðlánum. Sjóðurinn getur fjárfest í afleiðum
til áhættavarna, til að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti
og í fjárfestingarskyni. Þessar fjármálagerningar geta m.a.
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falið í sér framvirka samninga og framtíðarsamninga, valkosti
við slíkar samninga, þar með talið þau sem eru á ríkisbréfum,
vísitölubundnum afleiðusamningum og skiptasamningum,
svo sem vaxtaskiptasamningum, skattavextir með fasta
tekjum, og eins og sjálfgefin lánssöluskipti, annaðhvort að því
er varðar skipulegan markað eða yfirhafnir.
Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst í útgefendum Bandaríkjanna
en getur fjárfest allt að 25% af hreinni eign sinni (án þess að
taka tillit til viðbótarfjármunaeignar) í erlendum útgefendum
og allt að 20% af hreinni eign sinni í erlendri mynt. Sjóðurinn
getur einnig fjárfest allt að 20% af hreinni eign sinni í
skuldabréfum með lágt hlutfall eða ekki.
Sjóðurinn getur fjárfest 100% af eignum sínum í
framseljanlegum verðbréfum og peningamarkaðsskjölum
sem gefin eru út eða tryggð af bandarískum ríkisstjórn í
samræmi við viðeigandi kröfur um áhættumiðlun sem eru að
finna í viðbæti B „Fjárfestingarráðstafanir“.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 5% af hreinni eign sinni á
meginlandi Kína með Bond Connect eða beint (einnig nefnt
CIBM beint).
Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 10% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 25%.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• mikil tekjur í samræmi við varðveislu fjármagns með því að
fjárfesta í verðbréfum með föstum tekjum af útgefendum í
Bandaríkjunum með minna en 3 ár
• fjárfesta til lengri tíma litið
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
• Áhætta vegna verðbréfunar
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Uppsöfnunaráhætta
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna skiptasamninga
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Heildaráhætta Vágildisgreining (algert VaR) er notuð til þess
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
Væntanlegt stig vogunar fyrir sjóðinn skal nema 100%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir aðallega í hlutabréfum
í bandarískum fyrirtækjum sem sýna aukinn hagvöxt, aukna
arðsemi eða vöxtur eða hagvöxtur að meðaltali miðað við
heildarhagkerfið. Að jafnaði veita hlutabréf handhafa rétt til
hlutdeildar í almennri rekstrarafkomu félags. Þau fela í sér
almenn hlutabréf, breytanleg verðbréf og ábyrgðir fyrir verðbréf.
Sjóðurinn fjárfestir aðallega í litlum, meðalstórum og stórum
fjármögnunarfyrirtækjum með mikla vaxtarmöguleika
á fjölmörgum sviðum. Við val á hlutafjáreignum nýtir
fjárfestingarstjóri grundvallaratriðum, grunnrannsóknir með
áherslu á fyrirtæki sem teljast eiga sjálfbæran vaxtareiginleika
og uppfylla vaxtar-, gæðaviðmiðanir og mat. Fjárfestingarstjóri
leggur áherslu á atvinnugreinar sem eru með sérstakar
vaxtarmöguleika og ört vaxandi nýsköpunarfyrirtæki innan
þessara geira.
Auk traustrar stjórnunar og bókhalds lítur fjárfestingastjóri einnig á
UFS-þætti sem órjúfanlegan hluta af grunnfjárfestingarrannsóknum
og ákvarðanatöku. Hvað þetta varðar notast fjárfestingastjóri við
sérstaka bindandi UFS-aðferðafræði sem er notuð fyrir minnst
90% af eignasafni sjóðsins til að ákvarða stöðu fyrirtækja hvað
varðar tiltekna umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþætti.
Fjárfestingastjóri metur fyrirtæki sem sjóðurinn kann að fjárfesta
í („fjárfestingarumhverfi sjóðsins“) og gefur þeim heildar-UFSeinkunn á grundvelli megindlegra og eigindlegra vísa svo
sem heilbrigðis og öryggis, gagnaöryggis, fjölbreytileika og
jafnréttis, auk umhverfisáhrifa (þar sem mælikvarðinn er losun
gróðurhúsalofttegunda og kolefnisfótspor). Fjárfestingastjóri
gefur útgefendum einhverja af fjórum einkunnum á grundvelli
UFS-aðferðafræðinnar: AAA (best í sínum flokki / mjög gott),
AA (gott), A (sæmilegt) og B (þarfnast umbóta). UFS-nálgun
fjárfestingarstjóra felur í sér regluleg samskipti við fyrirtæki til að
fylgjast með UFS-málefnum og fyrirkomulagi atkvæðagreiðslna.
Fyrirtæki sem fá einkunnina „B“ eða fá ekki einkunn vegna þess
að þau uppfylla ekki grunnskilyrði fjárfestingastjóra eru útilokuð
frá eignasafni sjóðsins.
Sjóðurinn notast líka við sérstakar UFS-útilokanir og
fjárfestir ekki í fyrirtækjum sem, samkvæmt greiningu
fjárfestingarstjóra:
• Brjóta alvarlega gegn hnattrænu samkomulagi Sameinuðu
þjóðanna (hafa ekki jákvæða afstöðu);
franklintempleton.lu

• Hafa meira en 10% tekna sinna frá framleiðslu og/eða
dreifingu vopna;
• Taka þátt í framleiðslu, dreifingu eða heildsölu bannaðra
vopna eða lykilíhluta þeirra 16 (þ.e. vopna á borð við
jarðsprengjur, lífefna- og efnavopn og klasasprengjur);
• Framleiða tóbak eða tóbaksvörur eða afla tekna af slíkum
vörum umfram 5%;
• Hafa meira en 10% tekna sinna frá kolavinnslu eða
orkuframleiðslu úr kolum.
Þar að auki fjárfestir sjóðurinn ekki í útgáfum ríkisstjórna sem
hafa ófullnægjandi einkunn frá Freedom House17.
Vegna áðurnefndrar UFS-aðferðafræði og útilokana er
vegin meðal-UFS-einkunn eignasafns sjóðsins hærri
en grunnmeðal-UFS-einkunnin í fjárfestingarumhverfi
sjóðsins. UFS-einkunn fyrir hvert fyrirtæki í eignasafninu er
endurskoðuð og uppfærð minnst árlega.
Þrátt fyrir að fjárfestingarstjóri leitar eftir fjárfestingum á
fjölmörgum sviðum getur sjóðnum stundum haft verulegar
stöður á tilteknum sviðum, svo sem tækni (þ.m.t. raftækni,
tækniþjónustu, líftækni og heilbrigðisþjónustu). Sjóðurinn kann
einnig að fjárfesta, í samræmi við fjárfestingartakmarkanir, (i)
allt að 5% hreinna eigna sinna í verðbréfum einkafyrirtækja
og fjárfestingum í opinberu hlutafé (PIPE) og (ii) allt að 5%
hreinna eigna sinna í sérstökum yfirtökufélögum (SPAC)
að því tilskildu að viðkomandi PIPE- og SPAC-bréf teljist til
framseljanlegra verðbréfa samkvæmt 1. eða 2. mgr. 41. gr.
laganna frá 17. desember 2010.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt stig
áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf nemur
5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:

huga að meginreglan um „ekki verulegan skaða“ samkvæmt
flokkunarreglugerðinni á aðeins við um þær fjárfestingar sem
liggja að baki sjóðnum sem taka mið af viðmiðum ESB um
umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi. Þær fjárfestingar
sem liggja að baki sjóðnum sem eru ekki í flokkunarsamræmdri
umhverfislega sjálfbærri starfsemi taka ekki tillit til viðmiða
ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi í skilningi
flokkunarreglugerðarinnar.
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingastefnu sjóðsins:
• Uppsöfnunaráhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Mótaðilaáhætta
• Hlutabréfaáhætta
• Lausafjáráhætta
• PIPE-áhætta
• Einkafyrirtækjaáhætta
• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
• SPAC-áhætta
• Sjálfbærniáhætta
• Áhætta vegna ábyrgða
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.

• fjárfesta í sjóði sem samræmist 8. grein SFDR

Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

• fjármagnsaukningu með því að fjárfesta í hlutabréfaviðskiptum (safnast í hlutabréfum útgefenda í Bandaríkjunum)

TEMPLETON ALL CHINA EQUITY FUND

• vöxt fjárfestingar í geirum sem sýna vöxt eða
vaxtarmöguleika að meðaltali miðað við heildarhagkerfið

Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)

• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Flokkunarreglugerð Í samræmi við UFS aðferðafræði
sína stuðlar sjóðurinn að góðum umhverfis-, félagslegum og
stjórnarháttum. Þrátt fyrir að sjóðurinn skuldbindi sig ekki til
að fjárfesta í flokkunarsamræmdri sjálfbærri starfsemi sem
stuðlar að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga, er ekki hægt að útiloka að undirliggjandi
fjárfestingar sjóðsins geti af hendingu falið í sér fjárfestingar
sem miða að því að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með
áherslu þeirra á að draga úr loftslagsbreytingum og
aðlögun loftslagsbreytinga og sem kunna að vera en eru
ekki endilega flokkunarsamræmd. Fjárfestar ættu að hafa í
(a) Vopn samkvæmt skilgreiningu (i) samnings um bann við notkun,
birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla og um
eyðingu þeirra og (ii) samnings um klasasprengjur og (b) vopn í B- eða
C-flokki samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um lífefnavopn og
samningi Sameinuðu þjóðanna um efnavopn.
16

17

Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Fjárfestingarstefna Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning til lengri tíma með því að fjárfesta fyrst
og fremst í hlutabréfum útgefnum af kínverskum fyrirtækjum
bæði á meginlandinu (kauphallir á meginlandi Kína) og
mörkuðum utan meginlands (kauphallir utan meginlands
Kína) og í Hong Kong.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst í
framseljanlegum hlutabréfum og innlánsskírteinum fyrirtækja
(i) sem eru skráð á meginlandi Kína eða í Hong Kong og/eða
(ii) sem stunda meginhluta viðskipta sinna á meginlandi Kína
eða í Hong Kong og/eða (iii) sem eru skráð á viðurkenndum
verðbréfaþingum á fjármálamörkuðum á meginlandi Kína eða
í Hong Kong. Sjóðurinn getur einnig fjárfest í hlutabréfum
fyrirtækja sem eru utan meginlands Kína eða Hong Kong
en hafa verulegan hluta tekna sinna eða hagnaðar frá
meginlandi Kína eða í Hong Kong eða verulegan hluta eigna
sinna á meginlandi Kína eða í Hong Kong. Við eðlilegar

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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markaðsaðstæður fjárfestir sjóðurinn fyrst og fremst í
almennum hlutabréfum, svo og innlánsskírteinum.
Þar sem fjárfestingarstjóri telur umhverfislega, félagslega og
stjórnunarlega þætti (UFS) geta haft veruleg áhrif á núverandi
og verðandi virði fyrirtækisins, verða UFS-þættir mikilvægur
hluti af neðansæknum grunnrannsóknum. Rannsóknarteymið
kannar efnislega UFS-þætti í samræmi við innri ramma. Til
að taka af allan vafa, þá notast fjárfestingarstjóri ekki við
bindandi UFS-skilyrði eða UFS-útilokanir.
Þar sem líklegt er að fjárfestingarmarkmiði verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf getur
sjóðurinn einnig leitað fjárfestingartækifæra í öðrum tegundum
framseljanlegra verðbréfa, svo sem forgangshlutabréfum,
verðbréfum sem hægt er að breyta í almenn hlutabréf og
ríkisskuldabréfum í Bandaríkjadölum eða öðrum gjaldmiðlum.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni
í UCITS og öðrum UCIs.
Sjóðnum er heimilt að fjárfesta allt að 100% af samanlögðum
hreinum eignum sínum í A-hlutabréfum í Kína (í gegnum
Shanghai-Hong Kong Stock Connect, eða Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect, í gegnum hæfa erlenda fjárfesta (QFI)
eignasöfn, beinar fjárfestingar í Kína A-hlutabréf í gegnum
QFI-rásina, UCIS og/eða hvaða leyfilegu úrræði sem
sjóðurinn hefur undir gildandi lögum og reglugerðum) og í
B-hlutabréfum í Kína.
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættavarna og til að
stýra eignasafninu með skilvirkum hætti. Þessar afleiður
geta verið innan eða utan skipulagðra verðbréfamarkaða
og geta meðal annars verið skiptasamningar (svo sem
heildarskiptasamningar um hlutabréfatengdar vísitölur,
einstök skráð hlutabréf eða söfn einstakra skráðra hlutabréfa)
framvirkir samningar (meðal annars um hlutabréfavísitölur),
auk skuldabréfa með valrétti og valrétta.
Þegar fjárfestingarstjórinn telur að markaðsaðstæður eða
efnahagslegar aðstæður séu óhagstæðar fyrir fjárfesta getur
fjárfestingarstjórinn gripið til tímabundinna varnarfjárfestinga
með því að fjárfesta 40% af eignum sjóðsins í reiðufé, ígildi
reiðufjár eða öðrum peningamarkaðsbréfum.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• verðmætaaukningu með því að fjárfesta í hlutabréfum
kínverskra fyrirtækja sem verslað er með í kauphöllum í og
utan meginlands Kína, svo og í Hong Kong
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Uppsöfnunaráhætta
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
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Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Mótaðilaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta á vaxtamörkuðum
• Áhætta varðandi seljanleika
• Áhætta vegna verðbréfalána
Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir um að önnur áhætta gæti
einnig haft áhrif á þennan sjóð frá einum tíma til annars.
Vinsamlegast skoðið kaflann „Áhættumat“ til að fá fulla
lýsingu á þessum áhættum.
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri/-stjórar Templeton Asset Management
Ltd. og Templeton Investment Counsel, LLC
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

TEMPLETON ASIA EQUITY TOTAL RETURN FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
heildarávöxtun með langtímaaukningu á höfuðstól og tekjum.
Sjóðurinn hyggst líka bjóða ákveðna vörn gegn niðursveiflum
og óstöðugleika.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst
í hlutabréfum og hlutabréfatengdum verðbréfum og
innlánsskírteinum fyrirtækja (i) sem eru skráð í Asíu og/
eða (ii) stunda meginhluta viðskipta sinna í Asíu og/eða (iii)
sem eru skráð á viðurkenndum verðbréfaþingum á asískum
fjármálamörkuðum. Asía-svæðið inniheldur en takmarkast
ekki við eftirfarandi lönd: Hong Kong, Indland, Indónesía,
Kóreu, Malasíu, meginlandi Kína, Pakistan, Filippseyjum,
Singapúr, Srí Lanka, Taívan og Tælandi en eru ekki Ástralía,
Nýja Sjáland og Japan. Sjóðurinn getur einnig fjárfest í
hlutabréfaviðskiptum fyrirtækja sem staðsett eru utan Asíu, en
sem afla verulegs hluta af tekjum þeirra eða hagnað af Asíu
svæðinu eða hafa verulegan hluta af eignum sínum í Asíu.
Undir venjulegum markaðsaðstæðum fjárfestir sjóðurinn fyrst
og fremst í almennum hlutabréfum.
Þar sem fjárfestingarstjóri telur umhverfislega, félagslega og
stjórnunarlega þætti (UFS) geta haft veruleg áhrif á núverandi
og verðandi virði fyrirtækisins, verða UFS-þættir mikilvægur
hluti af neðansæknum grunnrannsóknum. Rannsóknarteymið
kannar efnislega UFS-þætti í samræmi við innri ramma. Til
að taka af allan vafa, þá notast fjárfestingarstjóri ekki við
bindandi UFS-skilyrði eða UFS-útilokanir.
Þar sem líklegt er að fjárfestingarmarkmiði verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf getur
sjóðurinn einnig leitað fjárfestingartækifæra í öðrum tegundum
franklintempleton.lu

framseljanlegra verðbréfa, svo sem forgangshlutabréfum,
verðbréfum sem hægt er að breyta í almenn hlutabréf og
ríkisskuldabréfum í Bandaríkjadölum eða öðrum gjaldmiðlum.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni
í UCITS og öðrum UCIs.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 20% af samanlögðum hreinum
eignum sínum í A-hlutum í Kína (í gegnum Shanghai-Hong
Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect,
verðbréfasöfn erlendra fjárfesta (QFI), UCI-sjóði og/eða með
hverjum öðrum máta sem sjóðnum stendur til boða samkvæmt
gildandi lögum og reglugerðum) og í B-hlutabréfum í Kína.
Sjóðurinn getur enn fremur notað afleiður til áhættavarna
og til að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti. Þessar
afleiður geta meðal annars verið skiptasamningar (svo
sem heildarskiptasamningar um hlutabréfatengdar vísitölur,
einstök skráð hlutabréf eða söfn einstakra skráðra hlutabréfa)
framvirkir samningar (meðal annars um hlutabréfavísitölur),
auk valrétta (m.a. skuldabréf með valrétti) á skipulögðum
mörkuðum eða utan verðbréfamarkaðar.
Þegar fjárfestingarstjórinn telur að markaðsaðstæður eða
efnahagslegar aðstæður séu óhagstæðar fyrir fjárfesta getur
fjárfestingarstjórinn gripið til tímabundinna varnarfjárfestinga
með því að fjárfesta 40% af eignum sjóðsins í reiðufé, ígildi
reiðufjár eða öðrum peningamarkaðsbréfum.
Útsetning fyrir heildarskiptasamningum Það stig útsetningar
sem búist er við að gæti varðað heildarskiptisamninga
(fjármagnað) nemur 20% af hreinum eignum sjóðsins, að
hámarki 40%.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• heildarávöxtun með því að fjárfesta í hlutabréfum fyrirtækja
í Asíu, þar á meðal vaxandi mörkuðum
• ákveðin vörn gegn niðursveiflum og óstöðugleika
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Mótaðilaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta á vaxtamörkuðum
franklintempleton.lu

• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir um að önnur áhætta gæti
einnig haft áhrif á þennan sjóð frá einum tíma til annars.
Vinsamlegast skoðið kaflann „Áhættumat“ til að fá fulla
lýsingu á þessum áhættum.
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri Templeton Asset Management Ltd.
Gjöld Upplýsingagjöf Vinsamlegast vísa til viðbæti E fyrir
fulla lýsingu á gjöldum.

TEMPLETON ASIAN BOND FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Aðalfjárfestingarmarkmið sjóðsins er
að hámarka, í samræmi við skynsamlega fjárfestingarstjórnun,
heildarávöxtun sem samanstendur af samsetningu
vaxtatekna, eiginfjárhækkunar og gjaldeyrishagnaðar.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiði sínu
með því að fjárfesta fyrst og fremst í eignasafni skuldabréfa
með fast og fljótandi gengi og skuldabréfum sem eru gefin út
af ríkisstjórnum, ríkistengdum aðilum og fyrirtækjum í Asíu.
Sjóðurinn getur einnig keypt skuldaskuldbindingar sem gefin
eru út af yfirþjóðlegum stofnunum sem eru skipulögð eða
studd af nokkrum ríkisstjórnum, svo sem Alþjóðabankanum
um endurreisn og þróun eða Fjárfestingarbanka Evrópu.
Hvað útgáfur ríkisstjórna varðar notar sjóðurinn sérstaka
einkunnagjöf um umhverfislegar, félagslegar og
stjórnunarlegar viðmiðanir (UFS) til að meta hvert land
sem gefur út ríkisskuldabréf sem kunna að vera núverandi
eða hugsanleg fjárfesting fyrir sjóðinn. Aðferðarfræði
fjárfestingastjórans leggur ekki einungis mat á UFS-stigagjöf
tiltekins lands miðað við fjölda undirflokka, en það sem meira
er, alla væntanlega framþróun eða afturþróun í UFS-verklagi
landsins. Fjárfestingastjórinn telur að þetta tvískipta mat sé
besta leiðin til að skoða fjárfestingarvirði í tilteknu landi og
einnig til að greiða leið UFS með fjárfestingum í löndum sem
talið er að færist til betri vegar frá sjónarhóli UFS séð.
Einkunnagjöf um umhverfislegar, félagslegar og
stjórnunarlegar viðmiðanir (UFS) er notuð fyrir 100% af
ríkisskuldaeignum í eignasafni sjóðsins og er bindandi fyrir
skipan eignasafnsins. Fyrsta skref fjárfestingastjóra er að
gefa einkunn fyrir hvert land sem gefur út ríkisskuldabréf sem
sjóðurinn kann að fjárfesta í á bilinu 0–100 (þar sem 100 er
hæst) í ýmsum UFS-undirflokkum sem fjárfestingastjóri telur
hafa veruleg áhrif á þjóðhagslegar aðstæður.
Innan UFS-undirflokkana ber aðferðarfræðin saman stigagjöf
upphafsgilda frá nokkrum viðurkenndum útgefendum
alþjóðlegra vísitala. Teymi fjárfestingarstjórans notar síðan
innri rannsókn sem yfirlag framtíðarspár á slík upphafsgildi
stigagjafar, í því skyni að meta hvort fjárfestingarstjórinn búist
við framþróun eða afturþróun í löndunum sem eru í hverjum
undirflokki fyrir sig.
Lögð er áhersla á ætlaðar einkunnir um breytingar til
meðallangs tíma í greiningarferlinu. Lönd með hærri
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UFS-einkunn, eða spá um stöðuga eða hækkandi UFSeinkunn, hafa forgang.
Fyrir útgáfur fyrirtækja notast sjóðurinn við UFSeinkunnir utanaðkomandi aðila (MSCI) og umreiknar þá
samkvæmt kvarðanum 0–100 (þar sem 100 er hæst).
Einkunnagjöf um umhverfislegar, félagslegar og stjórnunarlegar
viðmiðanir (UFS) er notuð fyrir 100% af skuldabréfum fyrirtækja
í eignasafni sjóðsins og er bindandi fyrir skipan eignasafnsins.
Vegin UFS-grunneinkunn fyrir útgáfur ríkisstjórna og
fyrirtækja í eignasafni sjóðsins er hærri en UFS-grunneinkunn
í viðkomandi fjárfestingarumhverfi sjóðsins.
Fjárfestingastjórinn fylgist með löndum og fyrirtækjum sem
eru (i) undir lágmarksviðmiðunarmörkum UFS (í lægstu 20%
samkvæmt UFS-flokkun landa og fyrirtækja) og (ii), í tilfelli
ríkisstjórna, sýna greinilega ætlaða lækkun stigagjafar, í því
skyni að meta hugsanlega fjárlosun ríkisskuldabréfa sem
gefin eru út af löndum sem sýna engar framfarir á tilteknu
tímabili. Þegar ekki reynist fýsilegt að framkvæma núverandi
stöðu vegna takmarkana í lögum eða reglugerðum eða við
sérstakar markaðsaðstæður, skal fjárfestingarteymið draga úr
stöðunni eins fljótt og raunhæft er og heimilt samkvæmt lögum,
eins og á við hverju sinni. Lönd eða fyrirtæki sem eru beitt
alþjóðlegum efnahagsþvingunum, þ.m.t. efnahagsþvingunum
samkvæmt ályktunum Sameinuðu þjóðanna eða skrifstofu
Bandaríkjanna til eftirlits með innistæðum erlendis, eru
útilokuð frá fjárfestingarumhverfi sjóðsins.
Löndin og fyrirtækin í fjárfestingarumhverfi sjóðsins,
UFS-undirflokkarnir, vægi umhverfis-, félagslegra og
stjórnunarþátta og alþjóðlegar viðmiðunarvísitölur sem eru
notaðar við stigagjöf eru endurskoðaðar a.m.k. tvisvar sinnum
á ári og kunna að breytast með tíð og tíma.
Sjóðurinn getur einnig notað afleiður til áhættavarna, til að
stýra eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni.
Þessir afleiður geta ýmist verið innan eða utan skipulegs
markaðar og m.a. falið í sér skiptasamninga (svo sem
vanskila- og vaxtaskiptasamninga með föstum tekjum),
framvirka samninga (m.a. um ríkisskuldabréf), auk framvirkra
gjaldmiðlasamninga, framtíðarsamninga og skiptirétta að
erlendum gjaldeyri. UFS-aðferðafræðin er notuð fyrir hugsað
verðmæti afleiðna sem notaðar eru til að taka gnóttstöður í
vaxtastigum, gjaldmiðlum eða lánaáhættu. Notkun afleiðna
getur leitt til neikvæðrar áhættuskuldbindingar fyrir tiltekna
ávöxtunarferla/tímalengdir, gjaldmiðla og lán. Sjóðurinn
getur einnig, í samræmi við fjárfestingarhömlur, fjárfest í
verðbréfum sem tengjast eignum eða gjaldmiðlum hvers
Asíu eða afla verðmæti þess frá öðru öryggi. Sjóðurinn getur
einnig keypt veðlána- og eignatryggð verðbréf og breytanleg
skuldabréf. Sjóðurinn er heimilt að fjárfesta í skuldabréfum í
fjárfestingarflokkum og fjárfestingum utan fjárfestingar, gefin
út af útgefendum Asíu, þ.m.t. verðbréf í vanskilum. Sjóðurinn
getur keypt verðbréf með fast verðbréfum og skuldaskuldum
í hverjum gjaldmiðli og það getur haft hlutabréf í verðbréfum
að svo miklu leyti sem slík verðbréf stafar af umbreytingu eða
skiptingu á völdum hlutabréfum eða skuldaskuldbindingum.
Sjóðurinn gæti einnig tekið þátt í millifærsluveðlánum í
veðbréfum. Sjóðurinn getur fjárfest allt að 40% af hreinni eign
sinni á meginlandi Kína með Bond Connect eða beint (einnig
nefnt CIBM beint).
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Sjóðurinn getur fjárfest allt að 33% af hreinum eignum sínum,
annaðhvort beint eða með því að nota fjármálagerninga,
í skuldabréfum með skuldabréfum og skuldabréfum og
skuldaskuldum sem gefin eru út af stjórnvöldum og ríkisbréfum
sem eru útgefendur eða fyrirtækja sem eru staðsettir utan Asíu
sem hafa áhrif á efnahagslega eða fjárhagslega virkni í Asíu.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 25% af hreinum eignum sínum
í skuldabréfum sem eru gefin út eða tryggð af einum fullvalda
útgefanda (þ.m.t. ríkisstjórn, opinber eða sveitarstjórn) með
lánshæfismati undir fjárfestingarflokki við kaupin. Sjóðurinn
getur einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni í UCITS
og öðrum UCIs.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjárfesta í sjóði sem samræmist 8. grein SFDR
• Heildarávöxtunarkröfu sem samanstendur af vaxtatekjum,
fjármagnsstyrk og gjaldeyrishagnaði með því að fjárfesta í
skuldabréfum útgefenda í Asíu
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Flokkunarreglugerð Í samræmi við ESG aðferðafræði
sína stuðlar sjóðurinn að góðum umhverfis-, félagslegum og
stjórnarháttum. Þrátt fyrir að sjóðurinn skuldbindi sig ekki til
að fjárfesta í flokkunarsamræmdri sjálfbærri starfsemi sem
stuðlar að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga, er ekki hægt að útiloka að undirliggjandi
fjárfestingar sjóðsins geti af hendingu falið í sér fjárfestingar
sem miða að því að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með
áherslu þeirra á að draga úr loftslagsbreytingum og
aðlögun loftslagsbreytinga og sem kunna að vera en eru
ekki endilega flokkunarsamræmd. Fjárfestar ættu að hafa í
huga að meginreglan um „ekki verulegan skaða“ samkvæmt
flokkunarreglugerðinni á aðeins við um þær fjárfestingar sem
liggja að baki sjóðnum sem taka mið af viðmiðum ESB um
umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi. Þær fjárfestingar
sem liggja að baki sjóðnum sem eru ekki í flokkunarsamræmdri
umhverfislega sjálfbærri starfsemi taka ekki tillit til viðmiða
ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi í skilningi
flokkunarreglugerðarinnar.
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingastefnu sjóðsins:
• Uppsöfnunaráhætta
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum
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• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Sjálfbærniáhætta
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Áhættustýringin (hlutfallsleg VaR) er notuð til
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
Hlutfallsleg VaR viðmiðunarmarkmið er JPMorgan
ríkisvíxlavísitala-vaxandi markaður, breiður fjölbreyttur
vísitala í Asíu (100%).
Væntanlegt stig vogunar fyrir sjóðinn skal nema 200%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Fjárfestingarstjóri hefur falið undir ábyrgð sinni allan
eða hluta af daglegri framkvæmd fjárfestingarstjórnar og
ábyrgðarráðgjafar vegna sumra eða allra eigna sjóðsins
til Templeton Asset Management Ltd., sem virkar sem
undirverktaki framkvæmdastjóri.

ekki Ástralía, Nýja Sjáland og Japan. Sjóðurinn getur einnig
fjárfest í hlutabréfaviðskiptum fyrirtækja sem staðsett eru
utan Asíu, en sem afla verulegs hluta af tekjum þeirra eða
hagnað af Asíu svæðinu eða hafa verulegan hluta af eignum
sínum í Asíu. Undir venjulegum markaðsaðstæðum fjárfestir
sjóðurinn fyrst og fremst í almennum hlutabréfum.
Þar sem líklegt er að fjárfestingarmarkmiði verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf
getur sjóðurinn leitað að fjárfestingartækjum í öðrum gerðum
verðbréfa, þ.m.t. verðbréf með fastri verðbréfum. Sjóðurinn
getur einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni í UCITS
og öðrum UCIs.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 20% af samanlögðum hreinum
eignum sínum í A-hlutum í Kína (í gegnum Shanghai-Hong
Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect,
verðbréfasöfn erlendra fjárfesta (QFI), UCI-sjóði og með
hverjum öðrum máta sem sjóðnum stendur til boða samkvæmt
gildandi lögum og reglugerðum) og í B-hlutabréfum í Kína.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• eiginfjárþátttaka með því að fjárfesta í verðbréfum fyrirtækja
í Asíu, þar á meðal vaxandi mörkuðum
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Uppsöfnunaráhætta
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla

Gjöld Upplýsingagjöf Vinsamlegast vísa til viðbæti E fyrir
fulla lýsingu á gjöldum.

• Lausafjáráhætta

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND

• Áhættuflokkur áhættuvarna

Eignaflokkur Hlutabréfasjóður

• Mótaðilaáhætta

Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)

• Hlutabréfaáhætta

Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning til lengri tíma.

• Áhætta á vaxtamörkuðum

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn notar hefðbundnu Templeton
fjárfestingaraðferðina. Aðferð við val á hlutabréfum er
botnfelldur, langtímaviðmiðuð og sterk áhersla er lögð á
kostgæfni og aga.

Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst í framseljanlegum
verðbréfum og innlánsskírteinum fyrirtækja (i) sem eru skráð
í Asíu eða (ii) sem stunda meginhluta viðskipta sinna í Asíu
eða (iii) sem eru skráð á viðurkenndum verðbréfaþingum
á asískum fjármálamörkuðum. Asía-svæðið inniheldur en
takmarkast ekki við eftirfarandi lönd: Hong Kong, Indland,
Indónesía, Kóreu, Malasíu, meginlandi Kína, Pakistan,
Filippseyjum, Singapúr, Srí Lanka, Taívan og Tælandi en eru
franklintempleton.lu

Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

• Áhætta vegna verðbréfalána

Fjárfestingarstjóri Templeton Asset Management Ltd.
Gjöld Upplýsingagjöf Vinsamlegast vísa til viðbæti E fyrir
fulla lýsingu á gjöldum.
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• Áhætta vegna verðbréfalána

Eignaflokkur Hlutabréfasjóður

• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja

Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)

Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

Fjárfestingarmarkmið Meginmarkmið fjárfestingarsjóðs er
að veita langtímafjáraukningu.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst í
framseljanlegum verðbréfum og vöruskiptum lítilla fyrirtækja (i)
sem eru hluti af Asíu svæðinu eða (ii) sem hafa aðalstarfsemi
sína í Asíu svæðinu. Asía-svæðið inniheldur en takmarkast
ekki við eftirfarandi lönd: Bangladesh, Kambódía, Hong
Kong, Indland, Indónesía, Kóreu, Malasíu, meginlandi Kína,
Pakistan, Filippseyjum, Singapúr, Sri Lanka, Taívan, Taílandi
og Víetnam. Að auki, í þeim tilgangi að fjárfestingarmarkmið
sjóðsins, eru smáfyrirtæki í Asíu með markaðsvirði þegar
upphaflega kaup eru tekin innan marka markaðsvirði félaga
sem eru í MSCI AC Asíu fyrrverandi Japan Small Cap Index
(Atriðaskrá). Þegar öryggi er rétt fyrir upphaflega kaup heldur
það áfram að hæfa til viðbótarkaupa svo lengi sem það er í
eigu sjóðsins.
Þar að auki er líklegt að fjárfestingarmarkmið verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanlegt og aðlögunarhæft.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest í þátttökubréfum og öðrum
gerðum verðbréfa, þ.m.t. verðbréfaeign og verðbréf frá
útgefendum um allan heim. Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt
að 10% af hreinni eign sinni í UCITS og öðrum UCIs.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 20% af samanlögðum hreinum
eignum sínum í A-hlutum í Kína (í gegnum Shanghai-Hong
Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect,
verðbréfasöfn erlendra fjárfesta (QFI), UCI-sjóði og með
hverjum öðrum máta sem sjóðnum stendur til boða samkvæmt
gildandi lögum og reglugerðum) og í B-hlutabréfum í Kína.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• eiginfjáraukningu með því að fjárfesta í hlutabréfum smárra
fyrirtækja staðsettum á Asíusvæðinu.
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Uppsöfnunaráhætta
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Mótaðilaáhætta
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta á vaxtamörkuðum
• Áhætta vegna þátttökubréfa
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Fjárfestingarstjóri/-stjórar Templeton Asset Management
Ltd. og Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

TEMPLETON BRIC FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst í
hlutabréfaviðskiptum fyrirtækja (i) skipulögð samkvæmt
lögum eða aðalskrifstofu þeirra í Brasilíu, Rússlandi, Indlandi
og Kína (þ.m.t. Hong Kong og Taiwan) (“BRIC“) eða (ii) sem
afla helstu hluta tekna þeirra eða hagnað af BRIC-hagkerfum
eða hafa meginhluta eigna þeirra í BRIC-hagkerfum.
Þar sem líklegt er að fjárfestingarmarkmið verði
náð með fjárfestingarstefnu sem er sveigjanlegt og
aðlögunarhæft getur sjóðnum leitað að fjárfestingartækjum
í öðrum gerðum verðbréfa, þ.m.t. skuldir og verðbréf og í
peningamarkaðsskjölum . Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt
að 10% af hreinni eign sinni í UCITS og öðrum UCIs.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 20% af samanlögðum hreinum
eignum sínum í A-hlutum í Kína (í gegnum Shanghai-Hong
Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect,
verðbréfasöfn erlendra fjárfesta (QFI), UCI-sjóði og með
hverjum öðrum máta sem sjóðnum stendur til boða samkvæmt
gildandi lögum og reglugerðum) og í B-hlutabréfum í Kína.
Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjármagnsaukningu með því að fjárfesta í verðbréfum
fyrirtækja í Brasilíu, Rússlandi, Indlandi og Kína, þar á
meðal Hong Kong og Taiwan
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Uppsöfnunaráhætta
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
franklintempleton.lu

• Mótaðilaáhætta
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta vegna eftirlitslausra markaða
• Áhætta á rússneskum og evrópskum mörkuðum
• Áhætta vegna verðbréfalána
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited
Fjárfestingarstjóri hefur falið undir ábyrgð sinni allan
eða hluta af daglegri framkvæmd fjárfestingarstjórnar og
ábyrgðarráðgjafar vegna sumra eða allra eigna sjóðsins
til Templeton Asset Management Ltd., sem virkar sem
undirverktaki framkvæmdastjóri.
Gjöld Upplýsingagjöf Vinsamlegast vísa til viðbæti E fyrir
fulla lýsingu á gjöldum.

alþjóðlegra innlánsskírteina. Sjóðurinn getur einnig fjárfest
í bundnum innlánum, reiðufé og peningamarkaðsbréfum og
allt að 10% af hreinni eign sinni í hlutdeildarskírteinum sjóða
um sameiginlegar fjárfestingar, svo sem UCITS-sjóða eða
annarra UCI-sjóða.
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættavarna og til að
stýra eignasafninu með skilvirkum hætti. Þessir afleiður
geta ýmist verið innan eða utan skipulegs markaðar og
m.a. falið í sér framvirka samninga, svo sem framvirka
hlutabréfavísitölusamninga, auk valrétta, svo sem valrétta um
hlutabréfavísitölur.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:

Eignaflokkur Hlutabréfasjóður

• aukning á höfuðstól með fjárfestingu í hlutabréfum fyrirtækja
sem hafa aðsetur á meginlandi Kína og/eða viðskipti eru
með á kínverskum verðbréfamörkuðum

Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)

• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma

Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
langtímaaukning á höfuðstól, fyrst og fremst með fjárfestingum
í kínverskum A-hlutabréfum kínverskra fyrirtækja sem skráð
eru á meginlandi Kína.

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiði sínu
með því að fjárfesta fyrst og fremst í kínverskum A-hlutabréfum,
RMB-hlutum í fyrirtækjum sem (i) starfa samkvæmt kínverskum
lögum eða hafa aðalskrifstofu sína á meginlandi Kína, (ii) sem
hafa meginhluta tekna sinna af vörum og þjónustu sem er seld
eða framleidd í Kína eða hafa meginhluta eigna sinna í Kína
og (iii) eru skráð á kínverskum verðbréfamörkuðum, svo sem í
Shanghai eða Shenzen.

• Áhætta á nýmörkuðum

Sjóðurinn getur fjárfest í A-hlutum í Kína (í gegnum
Shanghai-Hong Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect, rás fyrir erlenda fagfjárfesta (QFI),
UCI-sjóði og/eða með hverjum öðrum máta sem sjóðnum
stendur til boða samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum)
og í B-hlutabréfum í Kína. Tekið skal fram að sjóðurinn mun
ekki fjárfesta 70% eða meira af hreinum eignum sínum í
kínverskum A-skuldabréfum í gegnum QFI-rásina.

• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum

TEMPLETON CHINA A-SHARES FUND

Þar sem fjárfestingarstjóri telur umhverfislega, félagslega og
stjórnunarlega þætti (UFS) geta haft veruleg áhrif á núverandi
og verðandi virði fyrirtækisins, verða UFS-þættir mikilvægur
hluti af neðansæknum grunnrannsóknum. Rannsóknarteymið
kannar efnislega UFS-þætti í samræmi við innri ramma. Til
að taka af allan vafa, þá notast fjárfestingarstjóri ekki við
bindandi UFS-skilyrði eða UFS-útilokanir.
Þar sem líklegra er að fjárfestingarmarkmiðið náist með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf
getur sjóðurinn einnig leitað fjárfestingartækifæri í öðrum
tegundum framseljanlegra verðbréfa, svo sem í skuldabréfum
ríkisstjórna og fyrirtækja og verðbréfum með fastar tekjur, í
hlutabréfum fyrirtækja sem skráð eru utan meginlands Kína,
meðal annars í Hong Kong og Bandaríkjunum (takmarkast
við 30% heildareigna sjóðsins) auk bandarískra og
franklintempleton.lu

• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Uppsöfnunaráhætta
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Mótaðilaáhætta
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Hlutabréfaáhætta
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir um að önnur áhætta gæti
einnig haft áhrif á þennan sjóð frá einum tíma til annars.
Vinsamlegast skoðið kaflann „Áhættumat“ til að fá fulla
lýsingu á þessum áhættum.
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri/-stjórar Templeton Asset Management
Ltd. og Templeton Investment Counsel, LLC
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.
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TEMPLETON CHINA FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður

Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)

Fjárfestingarstjóri Templeton Asset Management Ltd.

Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.

Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiðum
sínum með því að stefna að því að fjárfesta fyrst og fremst
í hlutabréfaviðskiptum fyrirtækja (i) skipulögð samkvæmt
lögum eða með aðalskrifstofum þeirra í meginlandi Kína,
Hong Kong eða Taívan eða (ii) af tekjum þeirra frá vörum eða
þjónustu sem eru seldar eða framleiddir eða hafa meginhluta
eigna sinna í Kína, Hong Kong eða Taiwan.

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND

Sjóðurinn getur einnig fjárfest í hlutabréfaviðskiptum
fyrirtækja (i) sem aðalmarkaður fyrir verðbréfaviðskipti er
Kína, Hong Kong eða Taívan eða (ii) sem tengjast eignum
eða gjaldmiðlum í Kína, Hong Kong eða Taiwan.
Þar sem líklegt er að fjárfestingarmarkmið verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanlegt og aðlögunarhæft
getur sjóðnum einnig leitað eftir fjárfestingartækjum í öðrum
tegundum verðbréfa, svo sem valin hlutabréfa, verðbréf
sem breytast í almennum hlutabréfum og skuldbindingum
fyrirtækja og skulda hins opinbera sem eru Bandaríkjadal og
ekki Bandaríkjadal í krónum.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 20% af samanlögðum hreinum
eignum sínum í A-hlutum í Kína (í gegnum Shanghai-Hong
Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect,
verðbréfasöfn erlendra fjárfesta (QFI), UCI-sjóði og með
hverjum öðrum máta sem sjóðnum stendur til boða samkvæmt
gildandi lögum og reglugerðum) og í B-hlutabréfum í Kína.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni
í UCITS og öðrum UCIs.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjármagnsstyrkur með því að fjárfesta í hlutabréfum í Kína
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Uppsöfnunaráhætta
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta

Eignaflokkur Eignasjóður
Grunngjaldmiðill Evra (EUR)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiði sínu
með því að fjárfesta fyrst og fremst í skráð hlutabréfaviðskiptum
útgefenda sem eru skipulögð samkvæmt lögum eða
með aðalstarfsemi þeirra innan Austur-Evrópu, auk nýrra
sjálfstæðra ríkja, t.d. löndin í Evrópu og Asíu sem áður voru
hluti af eða undir áhrifum Sovétríkjanna í fortíðinni („svæðið“).
Sjóðurinn getur einnig fjárfest í verðbréfum sem gefin eru út
af ríkisstjórnum fyrrnefndra landa og einkavæðingarskírteina
fyrirtækja sem eru staðsettir eða aðalstarfsemi þeirra
innan svæðisins. Austur-Evrópa inniheldur eftirfarandi
lönd: Albanía, Bosnía og Hersegóvína, Búlgaría, Króatía,
Kýpur, Tékkland, Grikkland, Ungverjaland, Norður
Makedónía, Möltu, Svartfjallaland, Pólland, Rúmenía,
Rússland, Serbía, Slóvakía, Slóvenía og Tyrkland.
Nýju sjálfstæðu ríkin sem áður voru hluti af Sovétríkjunum,
fyrir utan Rússland sjálft, eru: Armenía, Aserbaídsjan,
Hvíta-Rússland, Eistland, Georgía, Kasakstan, Kirgisistan,
Lettland, Litháen, Moldavía, Tadsjikistan, Túrkmenistan,
Úkraínu og Úsbekistan. Fjárfestingarstjóri telur að
sjóðurinn fjárfesti fyrst og fremst í félögum (i) þar sem
aðalmarkaðsverðbréfamarkaðurinn er skráð á svæðinu, ef
hann er skráður; eða (ii) að minnsta kosti 50% af tekjum
þeirra eða hagnað af vörum sem eru framleiddar eða seldar,
fjárfestingar eða þjónustu sem gerðar eru á svæðinu; eða (iii)
sem hafa að minnsta kosti 50% af eignum sínum á svæðinu.
Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst í hlutabréfaviðskiptum í
almennum viðskiptum. Gert er ráð fyrir löndum með virkum
hlutabréfamörkuðum þar sem erlend fjárfesting er heimil og
viðeigandi vörslulöggjöf er fyrir hendi.
Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjármagnsþensla með því að fjárfesta í Austur-Evrópu, þar
á meðal vaxandi mörkuðum
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:

Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

• Uppsöfnunaráhætta

• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa

• Áhætta á nýmörkuðum

• Mótaðilaáhætta

• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla

• Hlutabréfaáhætta

Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

• Áhætta vegna verðbréfalána

• Mótaðilaáhætta
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franklintempleton.lu

• Hlutabréfaáhætta
• Lausafjáráhætta
• Áhætta á rússneskum og evrópskum mörkuðum
• Áhætta vegna verðbréfalána
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton International
Services S.à r.l.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.
Viðbótar upplýsingar Í tengslum við innrás Rússa í Úkraínu
og afleiðingar refsiaðgerða og aðgerða ríkisstjórna og
markaðsviðskiptaaðila á tiltekna rússneska útgefendur og
eignir, eru eftirfarandi viðbótarupplýsingar veittar:
• til að tryggja eðlilega starfsemi sjóðsins verða rússneskar
eignir í eigu sjóðsins frá og með 25. febrúar 2022,
aðgreindar frá lausafjármunum innan sjóðsins og úthlutað
í sjö hlutabréfaflokka sem nýstofnaðir voru í því skyni, með
fyrirvara um staðbundið samþykki, með gildi 4. nóvember
2022 eða í kringum 4. nóvember 2022 („Takmörkuðu
hlutdeildarskírteinin“) og verður stýrt með það að markmiði
að hafa bestu hagsmuni hluthafa að leiðarljósi. Hlutum
í slíkum nýjum flokkum, sem taldir eru upp í töflunni hér
að neðan, verður úthlutað til hluthafa, með fyrirvara um
staðbundið samþykki, þann 4. nóvember 2022 eða u.þ.b. á
þann hátt að þeir endurspegli prósent þeirra í heildarhlutfalli
sjóðsins frá og með 25. febrúar 2022. Takmörkuðu
hlutdeildarskírteinin eru lokuð fyrir áskrift, innlausnum og
skiptum.
Takmörkuð
hlutdeildarskírteini
A (acc) EUR RC
A (Ydis) EUR RC
I (acc) EUR RC
N (acc) EUR RC
W (acc) EUR RC
X (acc) EUR RC
A (acc) USD RC
• í kjölfar ráðstöfunar rússnesku eignanna í bundnu
hlutabréfaskírteinunum sem eingöngu verða gefin út til
núverandi hluthafa þann 4. nóvember 2022 eða u.þ.b.
mun lausafjárhlutinn af eignasafni sjóðsins ekki lengur
hafa neina áhættu fyrir rússneskum eignum og sjóðurinn
mun ekki gera neinar frekari fjárfestingar í rússneskum eða
hvítrússneskum eignum þar til annað verður tilkynnt.

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið
Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
að hámarka, í samræmi við skynsamlega fjárfestingarstjórnun,
heildarávöxtun sem samanstendur af samsetningu
vaxtatekna, eiginfjárhækkunar og gjaldeyrishagnaðar.

franklintempleton.lu

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiði sínu
með því að fjárfesta aðallega í eignasafni skuldabréfa með
föstum og fljótandi skuldabréfum (þ.m.t. verðbréfaviðskiptum
sem ekki eru fjárfestingar) og skuldaskuldbindingar sem gefin
eru út af stjórnvöldum og ríkisbréfum sem eru útgefendur eða
fyrirtækja sem eru staðsettir í þróun eða vaxandi Markaðsríki.
Sjóðurinn getur einnig keypt skuldaskuldbindingar sem gefin
eru út af yfirþjóðlegum stofnunum sem eru skipulögð eða
studd af nokkrum ríkisstjórnum, svo sem Alþjóðabankanum
um endurreisn og þróun eða Fjárfestingarbanka Evrópu.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 30% af hreinni eign sinni á
meginlandi Kína með Bond Connect eða beint (einnig nefnt
CIBM beint).
Hvað útgáfur ríkisstjórna varðar notar sjóðurinn sérstaka
einkunnagjöf um umhverfislegar, félagslegar og
stjórnunarlegar viðmiðanir (UFS) til að meta hvert land
sem gefur út ríkisskuldabréf sem kunna að vera núverandi
eða hugsanleg fjárfesting fyrir sjóðinn. Aðferðarfræði
fjárfestingastjórans leggur ekki einungis mat á UFS-stigagjöf
tiltekins lands miðað við fjölda undirflokka, en það sem meira
er, alla væntanlega framþróun eða afturþróun í UFS-verklagi
landsins. Fjárfestingastjórinn telur að þetta tvískipta mat sé
besta leiðin til að skoða fjárfestingarvirði í tilteknu landi og
einnig til að greiða leið UFS með fjárfestingum í löndum sem
talið er að færist til betri vegar frá sjónarhóli UFS séð.
Einkunnagjöf um umhverfislegar, félagslegar og stjórnunarlegar
viðmiðanir (UFS) er notuð fyrir 100% af ríkisskuldaeignum í
eignasafni sjóðsins og er bindandi fyrir skipan eignasafnsins.
Fyrsta skref fjárfestingastjóra er að gefa einkunn fyrir hvert land
sem gefur út ríkisskuldabréf sem sjóðurinn kann að fjárfesta í á
bilinu 0–100 (þar sem 100 er hæst) í ýmsum UFS-undirflokkum
sem fjárfestingastjóri telur hafa veruleg áhrif á þjóðhagslegar
aðstæður.
Innan UFS-undirflokkana ber aðferðarfræðin saman stigagjöf
upphafsgilda frá nokkrum viðurkenndum útgefendum
alþjóðlegra vísitala. Teymi fjárfestingarstjórans notar síðan
innri rannsókn sem yfirlag framtíðarspár á slík upphafsgildi
stigagjafar, í því skyni að meta hvort fjárfestingarstjórinn búist
við framþróun eða afturþróun í löndunum sem eru í hverjum
undirflokki fyrir sig.
Lögð er áhersla á ætlaðar einkunnir um breytingar til
meðallangs tíma í greiningarferlinu. Lönd með hærri UFSeinkunn, eða spá um stöðuga eða hækkandi UFS-einkunn,
hafa forgang.
Fyrir útgáfur fyrirtækja notast sjóðurinn við UFS-einkunnir
utanaðkomandi aðila (MSCI) og umreiknar þá samkvæmt
kvarðanum 0–100 (þar sem 100 er hæst). Einkunnagjöf um
umhverfislegar, félagslegar og stjórnunarlegar viðmiðanir
(UFS) er notuð fyrir 100% af skuldabréfum fyrirtækja í
eignasafni sjóðsins og er bindandi fyrir skipan eignasafnsins.
Vegin UFS-grunneinkunn fyrir útgáfur ríkisstjórna og
fyrirtækja í eignasafni sjóðsins er hærri en UFS-grunneinkunn
í viðkomandi fjárfestingarumhverfi sjóðsins.
Fjárfestingastjórinn fylgist með löndum og fyrirtækjum sem
eru (i) undir lágmarksviðmiðunarmörkum UFS (í lægstu 20%
samkvæmt UFS-flokkun landa og fyrirtækja) og (ii), í tilfelli
ríkisstjórna, sýna greinilega ætlaða lækkun stigagjafar, í því
skyni að meta hugsanlega fjárlosun ríkisskuldabréfa sem
gefin eru út af löndum sem sýna engar framfarir á tilteknu
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tímabili. Þegar ekki reynist fýsilegt að framkvæma núverandi
stöðu vegna takmarkana í lögum eða reglugerðum eða við
sérstakar markaðsaðstæður, skal fjárfestingarteymið draga úr
stöðunni eins fljótt og raunhæft er og heimilt samkvæmt lögum,
eins og á við hverju sinni. Lönd eða fyrirtæki sem eru beitt
alþjóðlegum efnahagsþvingunum, þ.m.t. efnahagsþvingunum
samkvæmt ályktunum Sameinuðu þjóðanna eða skrifstofu
Bandaríkjanna til eftirlits með innistæðum erlendis, eru
útilokuð frá fjárfestingarumhverfi sjóðsins.
Löndin og fyrirtækin í fjárfestingarumhverfi sjóðsins,
UFS-undirflokkarnir, vægi umhverfis-, félagslegra og
stjórnunarþátta og alþjóðlegar viðmiðunarvísitölur sem eru
notaðar við stigagjöf eru endurskoðaðar a.m.k. tvisvar sinnum
á ári og kunna að breytast með tíð og tíma.
Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættavarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni.
Þessir afleiður geta ýmist verið innan eða utan skipulegs
markaðar og m.a. falið í sér skiptasamninga (svo sem
vanskila- og vaxtaskiptasamninga með föstum tekjum),
framvirka samninga (m.a. um ríkisskuldabréf), auk framvirkra
gjaldmiðlasamninga, framtíðarsamninga og skiptirétta að
erlendum gjaldeyri. UFS-aðferðafræðin er notuð fyrir hugsað
verðmæti afleiðna sem notaðar eru til að taka gnóttstöður í
vaxtastigum, gjaldmiðlum eða lánaáhættu. Notkun afleiðna
getur leitt til neikvæðrar áhættuskuldbindingar fyrir tiltekna
ávöxtunarferla/tímalengdir, gjaldmiðla og lán. Sjóðurinn getur
einnig, í samræmi við fjárfestingarhömlur, keypt veðtryggð og
eignarverðbréf og fjárfest í verðbréfum sem tengjast eignum
eða gjaldmiðlum hvers þróunar- eða nýmarkaðsríkis eða afla
verðmæti þess frá öðru öryggi. Að auki getur sjóðnum keypt
valin hlutafé, almenn hlutabréf og önnur hlutabréfamiðað
verðbréf, ábyrgðir og skuldabréf sem skipta máli eða breytast
í sameiginlega hlutabréfa og eru tilgreindir í hvaða gjaldmiðli
sem er. Sjóðurinn getur haldið allt að 10% af hreinni eign sinni
í verðbréfum í vanskilum. Sjóðurinn getur keypt verðbréf með
fastri tekjum, skuldaskuldum og hlutabréfum sem eru tilgreindir
í hvaða gjaldmiðli sem er. Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt að
10% af hreinni eign sinni í UCITS og öðrum UCIs.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 33% af hreinni eignum sínum,
annaðhvort beint eða með því að nota fjármálagerninga,
í skuldabréfum með skuldabréfum og skuldabréfum með
lánshæfiseinkunn og skuldaskuldbindingar sem gefin
eru út af ríkisútgjöldum og ríkisútgefnum útgefendum
eða fyrirtækjum sem eru staðsettir utan þróunar eða
nýmarkaðsríki sem hafa áhrif á efnahagslega eða
fjárhagslega virkni í þróunarlöndum eða nýmarkaðsríkjum.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 25% af hreinum eignum sínum
í skuldabréfum sem eru gefin út eða tryggð af einum fullvalda
útgefanda (þ.m.t. ríkisstjórn, opinber eða sveitarstjórn) með
lánshæfismati undir fjárfestingarflokki við kaupin.

Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjárfesta í sjóði sem samræmist 8. grein SFDR
• hugsanlega yfir meðallagi tekjur, fjármagnsaukningu og
gjaldeyrishagnað með því að fjárfesta í verðbréfum með
verðbréf með vaxandi markaði
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Flokkunarreglugerð Í samræmi við ESG aðferðafræði
sína stuðlar sjóðurinn að góðum umhverfis-, félagslegum og
stjórnarháttum. Þrátt fyrir að sjóðurinn skuldbindi sig ekki til
að fjárfesta í flokkunarsamræmdri sjálfbærri starfsemi sem
stuðlar að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga, er ekki hægt að útiloka að undirliggjandi
fjárfestingar sjóðsins geti af hendingu falið í sér fjárfestingar
sem miða að því að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með
áherslu þeirra á að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga og sem kunna að vera en eru ekki
endilega flokkunarsamræmd. Fjárfestar ættu að hafa í huga
að meginreglan um „ekki verulegan skaða“ samkvæmt
flokkunarreglugerðinni á aðeins við um þær fjárfestingar sem
liggja að baki sjóðnum sem taka mið af viðmiðum ESB um
umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi. Þær fjárfestingar
sem liggja að baki sjóðnum sem eru ekki í flokkunarsamræmdri
umhverfislega sjálfbærri starfsemi taka ekki tillit til viðmiða
ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi í skilningi
flokkunarreglugerðarinnar.
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingastefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna verðbréfa í vanskilum

Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.

• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu

Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.

• Áhætta samsettra skuldabréfa

• Áhætta á vaxtamörkuðum
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Sjálfbærniáhætta
• Áhætta vegna skiptasamninga
• Áhætta vegna ábyrgða
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Heildaráhætta Áhættustýringin (hlutfallsleg VaR) er notuð til
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
VaR viðmiðunarmarkið er blandað viðmið sem samanstendur
af JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG)
(50%) og JP Morgan ríkisbréfavísitalan (Emerging Markets)
(GBI-EM) (50%).
Væntanlegt stig vogunar fyrir sjóðinn skal nema 200%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC
INCOME FUND
Eignaflokkur Fjöleignasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að
hámarka, í samræmi við skynsamlega fjárfestingarstjórnun,
samsetningu á hækkun eigna og vaxtatekna.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiði
sínu með því að fjárfesta aðallega í fjölbreyttu eignasafni
verðbréfa, fastra og fljótandi skuldabréfa, þ.m.t. skuldabréf í
lágum eða engum fjárfestingarflokki, skuldabréfum gefnum út
af ríkisstjórn útgefendum tengdum ríkisstjórn og fyrirtækjum
sem eru staðsett, innlimuð í eða hafa aðalstarfsemi sína í
löndum með þróunar- eða nýmarkaði. Slík lönd fela í sér en
takmarkast ekki við Brasilíu, Síle, Kólumbíu, Mexíkó, Perú,
Tékkland, Egyptaland, Ungverjaland, Marokkó, Pólland,
Rússland, Suður-Afríku, Tyrkland, Kína, Indland, Indónesíu,
Kóreu, Malasíu, Filippseyjar, Taívan og Taíland. Sjóðurinn
getur fjárfest allt að 30% af hreinni eign sinni á meginlandi
Kína með Bond Connect eða beint (einnig nefnt CIBM beint).
Sjóðurinn mun að jafnaði fjárfesta að minnsta kosti
25% af hreinum eignum sínum í verðbréfaviðskiptum í
nýmarkaðsríkjum og að minnsta kosti 25% af hreinni eign
sinni í skuldabréfum vaxandi skuldabréfa en hlutfallið af
hreinum eignum sínum, sem úthlutað er til hvers, getur verið
breytilegt eftir tíma eftir fjárfestingunni Yfirlit stjórnenda um
hlutfallslega aðdráttarafl hvers eignarflokks.
Sjóðurinn getur einnig notað afleiður til áhættavarna, til að
stýra eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni.
Hægt er að nota afleiðusamninga með það fyrir augum að fá
meiri lausafjárstöðu, læsa í hærri ávöxtunarkröfu, eða til að
innleiða gjaldeyris- og vaxtatekjur til að fá efnahagsleg váhrif
sem valkostur við viðskipti á líkamlegum mörkuðum. Sjóðurinn
hyggst ekki fjárfesta mikið í fjármálagerningum. Þessir
afleiður geta ýmist verið innan eða utan skipulegs markaðar
og m.a. falið í sér skiptasamninga (svo sem vanskila- og
vaxtaskiptasamninga með föstum tekjum), framvirka
samninga og framtíðarsamninga (m.a. um ríkisskuldabréf),
auk valrétta. Notkun afleiðna getur leitt til neikvæðrar
áhættuskuldbindingar fyrir tiltekna ávöxtunarferla/tímalengdir,
gjaldmiðla og lán. Sjóðurinn getur einnig, í samræmi við
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fjárfestingarhömlur, keypt veðtryggð og eignatryggð verðbréf
og fjárfest í verðbréfum eða uppbyggðum vörum (svo sem
P-bréfum eða eiginfjárbréfum) þar sem öryggi er tengt við
eða færð gildi hennar frá annað öryggi eða tengist eignum
eða gjaldmiðlum hvers þróunar eða nýmarkaðsríkis. Að
auki getur sjóðnum keypt valin hlutafé, almenn hlutabréf
og önnur hlutabréfamiðað verðbréf, ábyrgðir og skuldabréf
sem skipta máli eða breytast í sameiginlega hlutabréfa og
eru tilgreindir í hvaða gjaldmiðli sem er. Sjóðurinn getur keypt
verðbréf með fastri tekjum, skuldaskuldum og hlutabréfum
sem eru tilgreindir í hvaða gjaldmiðli sem er. Sjóðurinn getur
einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni í verðbréfa- og
öðrum verðbréfasjóðum og allt að 10% af hreinni eign sinni í
verðbréfum í vanskilum.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest í verðbréfum sem gefin eru út
af stjórnvöldum, ríkisútgefnum útgefendum eða fyrirtækjum
sem eru staðsettir utan þróunar- eða nýmarkaðsríkja en
sem afla verulegs hluta af tekjum þeirra eða hagnað af, hafa
verulegan hluta af eignum sínum í eða eru fyrir áhrifum með
efnahagslegum / fjármálamiklum virkni í þróunarlöndum
eða vaxandi markaði. Sjóðurinn getur fjárfest allt að 25% af
hreinum eignum sínum í skuldabréfum sem eru gefin út eða
tryggð af einum fullvalda útgefanda (þ.m.t. ríkisstjórn, opinber
eða sveitarstjórn) með lánshæfismati undir fjárfestingarflokki
við kaupin.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 20% af samanlögðum hreinum
eignum sínum í A-hlutum í Kína (í gegnum Shanghai-Hong
Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect,
verðbréfasöfn erlendra fjárfesta (QFI), UCI-sjóði og með
hverjum öðrum máta sem sjóðnum stendur til boða samkvæmt
gildandi lögum og reglugerðum) og í B-hlutabréfum í Kína.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 3% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 5%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• hámarka samsetningu hækkun fjármagns og vaxtatekna
með því að fjárfesta í nýmarkaðsríkjum
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Uppsöfnunaráhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
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Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta

verðbréfasöfn erlendra fjárfesta (QFI), UCI-sjóði og með
hverjum öðrum máta sem sjóðnum stendur til boða samkvæmt
gildandi lögum og reglugerðum) og í B-hlutabréfum í Kína.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.

• Áhætta á vaxtamörkuðum

Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:

• Áhætta vegna eftirlitslausra markaða

• fjármagnsaukningu með því að fjárfesta á nýmörkuðum

• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu

• Áhætta vegna þátttökubréfa
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna verðbréfunar
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Fjárfestingarstjóri hefur falið undir ábyrgð sinni allan
eða hluta af daglegri framkvæmd fjárfestingarstjórnar og
ábyrgðarráðgjafar vegna sumra eða allra eigna sjóðsins
til Templeton Asset Management Ltd., sem virkar sem
undirverktaki framkvæmdastjóri.
Gjöld Upplýsingagjöf Vinsamlegast vísa til viðbæti E fyrir
fulla lýsingu á gjöldum.

TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.

• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Uppsöfnunaráhætta
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Mótaðilaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta á vaxtamörkuðum
• Áhætta vegna eftirlitslausra markaða
• Áhætta vegna þátttökubréfa
• Áhætta á rússneskum og evrópskum mörkuðum

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiðum
sínum með því að stefna að því að fjárfesta fyrst og fremst
í hlutabréfaviðskiptum og sem viðbótarmál í skuldbindingum
sem gefin eru út af fyrirtækjum sem eru innleiddir eða hafa
aðalstarfsemi sína í og ríkisstjórnum þróunarríkja eða vaxandi
þjóða.

• Áhætta vegna verðbréfalána

Sjóðurinn getur einnig fjárfest í þeim fyrirtækjum sem afla
verulegra hluta af tekjum þeirra eða hagnað af vaxandi
hagkerfum eða hafa umtalsverðan hluta af eignum sínum
í vaxandi hagkerfum. Sjóðurinn getur einnig fjárfest í
hlutabréfum og skuldabréfum útgefenda sem tengjast eignum
eða gjaldmiðlum vaxandi þjóða. Sjóðurinn fjárfestir fyrst og
fremst í almennum hlutabréfum.

Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

Þar sem líklegra er að fjárfestingarmarkmiðið sé náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanlegt og aðlögunarhæft
getur sjóðnum leitað að fjárfestingartækjum í öðrum gerðum
verðbréfa, svo sem valin hlutabréf, hlutdeildarskírteini,
verðbréf sem breytast í sameiginlega hlutabréf og fyrirtækja og
stjórnvöld skuldaskuldbindingar. Sjóðurinn getur einnig fjárfest
allt að 10% af hreinni eign sinni í UCITS og öðrum UCIs.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 20% af samanlögðum hreinum
eignum sínum í A-hlutum í Kína (í gegnum Shanghai-Hong
Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect,
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Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri/-stjórar Templeton Asset Management
Ltd. og Franklin Templeton Investment Management Limited

TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL
CURRENCY BOND FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að
hámarka, í samræmi við skynsamlega fjárfestingarstjórnun,
heildarávöxtun sem samanstendur af samsetningu
vaxtatekna, eiginfjárhækkunar og gjaldeyrishagnaðar.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiði sínu
með því að fjárfesta fyrst og fremst í safni skuldabréfa og
skuldaviðurkenninga í gjaldmiðli viðkomandi lands og með fast
eða fljótandi gengi (þar á meðal verðbólgu-/vísitölutengd bréf
franklintempleton.lu

og kúlubréf) með hvaða gjalddaga og lánshæfiseinkunn sem er
(þar á meðal í fjárfestingarflokki, utan fjárfestingarflokks, með
lága einkunn og ómetin verðbréf) útgefnum af stjórnvöldum (þar
á meðal sveitarstjórnum og ríkisstjórnum) eða ríkistengdum
aðilum (þar á meðal yfirþjóðlegum stofnunum eða aðilum
sem margar ríkisstjórnir skipuleggja eða styðja, svo sem
Alþjóðabankanum eða Fjárfestingarbanka Evrópu) í þróunareða nýmarkaðsríkjum eða ríkjum þar sem efnahags- og
fjármálaaðstæður í þróunar- eða nýmarkaðsríkjum hafa áhrif,
sem fjárfestingastjóri telur að sýni aukna eða vaxandi viðleitni
til sjálfbærni á þeim tíma sem kaupin fara fram. Sjóðurinn getur
fjárfest allt að 30% af hreinni eign sinni á meginlandi Kína með
Bond Connect eða beint (einnig nefnt CIBM beint).

meðal 50% efstu landanna samkvæmt ESG-einkunnakerfi
fjárfestingastjóra. Uppfylli land ekki lengur ofangreind skilyrði
mun fjárfestingastjóri skera úr um mögulega fjárlosun, séu
engar úrbætur í sjónmáli. Þegar ekki reynist fýsilegt að
framkvæma núverandi stöðu vegna takmarkana í lögum
eða reglugerðum eða við sérstakar markaðsaðstæður, skal
fjárfestingarteymið draga úr stöðunni eins fljótt og raunhæft
er og heimilt samkvæmt lögum, eins og á við hverju sinni.
Lönd sem eru beitt alþjóðlegum efnahagsþvingunum, þ.m.t.
efnahagsþvingunum samkvæmt ályktunum Sameinuðu
þjóðanna eða skrifstofu Bandaríkjanna til eftirlits með
innistæðum erlendis, eru útilokuð frá fjárfestingarumhverfi
sjóðsins.

Sjóðurinn notar sérstaka einkunnagjöf um umhverfislegar,
félagslegar og stjórnunarlegar viðmiðanir (UFS) til að meta
hvert land sem gefur út ríkisskuldabréf sem kunna að vera
núverandi eða hugsanleg fjárfesting fyrir sjóðinn. Aðferðarfræði
fjárfestingastjórans leggur ekki einungis mat á UFS-stigagjöf
tiltekins lands miðað við fjölda undirflokka, en það sem meira
er, alla væntanlega framþróun eða afturþróun í UFS-verklagi
landsins. Fjárfestingastjórinn telur að þetta tvískipta mat sé
besta leiðin til að skoða fjárfestingarvirði í tilteknu landi og
einnig til að greiða leið UFS með fjárfestingum í löndum sem
talið er að færist til betri vegar frá sjónarhóli UFS séð.

Löndin í fjárfestingarumhverfi sjóðsins, UFS-undirflokkarnir,
vægi umhverfis-, félagslegra og stjórnunarþátta og
alþjóðlegar viðmiðunarvísitölur sem eru notaðar við stigagjöf
eru endurskoðaðar a.m.k. tvisvar sinnum á ári og kunna að
breytast með tíð og tíma.

Einkunnagjöf um umhverfislegar, félagslegar og
stjórnunarlegar viðmiðanir (UFS) er notuð fyrir 100% af
ríkisskuldaeignum í eignasafni sjóðsins og er bindandi fyrir
skipan eignasafnsins. Frumskrefið í þessari aðferðarfræði
er að fjárfestingastjóri meti löndin þar sem ríkisskuldir eru
hugsanleg fjárfesting fyrir sjóðinn („fjárfestingarumhverfi
sjóðsins“). Hvert land í fjárfestingarumhverfi sjóðsins fær
einkunn á bilinu 0–100 (þar sem 100 er hæsta einkunnin) í
ýmsum UFS-undirflokkum sem fjárfestingastjórinn hefur talið
að hafi töluverð áhrif á þjóðhagslegar aðstæður.
Innan UFS-undirflokkana ber aðferðarfræðin saman stigagjöf
upphafsgilda frá nokkrum viðurkenndum útgefendum
alþjóðlegra vísitala. Teymi fjárfestingarstjórans notar síðan
innri rannsókn sem yfirlag framtíðarspár á slík upphafsgildi
stigagjafar, í því skyni að meta hvort fjárfestingarstjórinn búist
við framþróun eða afturþróun í löndunum sem eru í hverjum
undirflokki fyrir sig.
Sjóðnum er bannað að fjárfesta í löndum sem standa sig
verst samkvæmt þessum mælikvarða. Hér er um bindandi
takmörkun að ræða, sem er útfærð með því að leggja
reglufylgnitakmarkanir á útgáfur ríkisstjórna sem teljast
vera of hægfara. Þar af leiðandi undanskilur sjóðurinn frá
eignasafni sínu öll ríkisskuldabréf landa sem eru í neðstu 20
prósentunum í fjárfestingaumhverfinu.
Lögð er áhersla á ætlaðar einkunnir um breytingar til
meðallangs tíma í greiningarferlinu. Lönd með hærri UFSeinkunn, eða spá um stöðuga eða hækkandi UFS-einkunn,
hafa forgang. Vegin UFS-grunneinkunn útgefendanna
í eignasafni sjóðsins er hærri en UFS-grunneinkunn í
fjárfestingarumhverfi hans, utan lægstu 20 prósentanna.
Fjárfestingastjóri fjárfestir í ríkisskuldabréfum landa sem
eru, þegar kaupin fara fram: (1) fyrir ofan lágmarksviðmið
fjárfestingastjóra um ESG-þætti (þ.e. meðal landanna sem eru
í efstu 80% miðað við ESG-einkunnakerfi fjárfestingastjóra);
og (2) eru með batnandi eða hlutlaus ESG-stig séu þau ekki
franklintempleton.lu

Sjóðurinn getur notað afleiður til áhættavarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni.
Viðskipti með þessar afleiður geta ýmist verið innan eða
utan skipulegs verðbréfamarkaðar og geta þær meðal
annars verið skiptasamningar, svo sem gjaldmiðlasamningar,
gjaldmiðlaskiptasamningar, vaxtaskiptasamningar,
verðbólguskiptasamningar, skiptasamningar um dreifni
eða sveiflur, heildarskiptasamningar um fastar tekjur eða
gjaldmiðla, auk skuldatrygginga), framtíðarsamningar (svo
sem um vexti, skuldabréf, gjaldmiðla, hlutabréf, hrávörur
og álíka vísitölur), auk framvirkra samninga, framvirkra
gjaldmiðlasamninga, skiptirétta að erlendum gjaldeyri og
viðkomandi valrétta. UFS-aðferðafræðin er notuð fyrir
hugsað verðmæti afleiðna sem notaðar eru til að taka
gnóttstöður í vaxtastigum, gjaldmiðlum eða lánaáhættu
vegna ríkisskulda. Notkun afleiðna getur leitt til neikvæðrar
áhættuskuldbindingar fyrir tiltekna ávöxtunarferla/tímalengdir,
gjaldmiðla eða ríkisskuldir.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest í peningamarkaðsbréfum (þar
á meðal bandarískum skuldbindingum í Bandaríkjadölum) og
skuldabréfavafningum þar sem verðbréfið er tengt við eða fær
virði sitt frá öðru verðbréfi eða er tengt við eignir í öðru landi
eða erlendan gjaldmiðil. Sjóðurinn getur fjárfest allt að 10%
af hreinni eign sinni í einingar UCI eins og verðbréfasjóða
(ETF) og aðra verðbréfasjóði. Að auki getur sjóðnum keypt
valin hlutafé, almenn hlutabréf og önnur hlutabréfamiðað
verðbréf, ábyrgðir og skuldabréf sem skipta máli eða breytast
í sameiginlega hlutabréfa og eru tilgreindir í hvaða gjaldmiðli
sem er. Sjóðurinn getur haldið allt að 10% af hreinni eign
sinni í verðbréfum í vanskilum.
Fjárfestingarstjóri getur leitast við að viðhalda lausafjárstöðu
þegar hann telur að reiðufé sé betri miðað við verðmæti í
samanburði við fjárfestingartækifæri eða að taka tímabundna
varnarstöðu þegar markaðir eða hagkerfi landa þar
sem sjóðurinn fjárfestir er að upplifa of miklum sveiflum,
langvarandi almennri hnignun eða þegar aðrar aukaverkanir
geta verið fyrir hendi.
Undir þessum kringumstæðum er sjóðurinn heimilt að fjárfesta
verulegan hluta af hreinni eign sinni í skammtímafjárfestingum
í erlendum gjaldmiðlum, reiðufé eða reiðufé og geta ekki náð
fjárfestingarmarkmiðinu.
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Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.

• Áhætta á vaxtamörkuðum

Útsetning fyrir heildarskiptasamningum Það stig birtingar
sem búist er við að gæti varðað heildarskiptisamninga
(fjármagnað) nemur 3% af hreinum eignum sjóðsins, að
hámarki 5%.

• Áhætta vegna skiptasamninga

Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjárfesta í sjóði sem samræmist 8. grein SFDR
• hugsanlega yfir meðallagi tekjur, fjármagnsaukningu og
gjaldeyrishagnað með því að fjárfesta í verðbréfum með
verðbréf með vaxandi markaði
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Flokkunarreglugerð Í samræmi við ESG aðferðafræði
sína stuðlar sjóðurinn að góðum umhverfis-, félagslegum og
stjórnarháttum. Þrátt fyrir að sjóðurinn skuldbindi sig ekki til
að fjárfesta í flokkunarsamræmdri sjálfbærri starfsemi sem
stuðlar að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga, er ekki hægt að útiloka að undirliggjandi
fjárfestingar sjóðsins geti af hendingu falið í sér fjárfestingar
sem miða að því að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með
áherslu þeirra á að draga úr loftslagsbreytingum og
aðlögun loftslagsbreytinga og sem kunna að vera en
eru ekki endilega flokkunarsamræmd. Fjárfestar ættu að
hafa í huga að meginreglan um „ekki verulegan skaða“
samkvæmt flokkunarreglugerðinni á aðeins við um þær
fjárfestingar sem liggja að baki sjóðnum sem taka mið af
viðmiðum ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi.
Þær fjárfestingar sem liggja að baki sjóðnum sem eru ekki
í flokkunarsamræmdri umhverfislega sjálfbærri starfsemi
taka ekki tillit til viðmiða ESB um umhverfislega sjálfbæra
atvinnustarfsemi í skilningi flokkunarreglugerðarinnar
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingastefnu sjóðsins:
• Uppsöfnunaráhætta
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna verðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
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• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Sjálfbærniáhætta
• Áhætta vegna ábyrgða
Heildaráhætta Áhættustýringin (hlutfallsleg VaR) er notuð til
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
Viðmiðunarmark hlutfallslegs VaR er JP Morgan
ríkisvíxlavísitalan EM Global Diversified Index.
Væntanlegt stig vogunar fyrir sjóðinn skal nema 200%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc. og Templeton
Asset Management Ltd.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER
COMPANIES FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning til lengri tíma.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiðum
sínum með því að stefna að því að fjárfesta fyrst og fremst í
hlutabréfaviðskiptum auk vöruskipta af (i) litlum hlutafélögum
sem skráð eru í nýmörkuðunum, (ii) litlum hlutafélögum
sem gegna verulegum hluta af starfsemi þeirra á
nýmarkaðsviðskiptum og (iii) eignarhaldsfélögum með litlum
húfum sem eru umtalsverðar hluti af hlutdeild þeirra í félögum
sem um getur í i. Að því er varðar fjárfestingarmarkmið
sjóðsins eru lítil fyrirtæki með verðbréfafyrirtæki að jafnaði þeir
sem hafa markaðsvirði þegar upphafleg kaup eru tekin innan
marka af markaðsvirði fyrirtækja sem eru í MSCI Emerging
Markets Small Cap Index (Index). Þegar öryggi er rétt fyrir
upphaflega kaup heldur það áfram að hæfa til viðbótarkaupa
svo lengi sem það er í eigu sjóðsins.
Að auki er sjóðurinn heimilt að fjárfesta í þátttökubréfum, í
skuldabréfum í nýmarkaðsríkjum, sem geta verið lágu eða
ekki metnar og í framseljanlegum verðbréfum útgefenda í
þróuðum löndum. Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt að 10%
af hreinni eign sinni í UCITS og öðrum UCIs.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 20% af samanlögðum hreinum
eignum sínum í A-hlutum í Kína (í gegnum Shanghai-Hong
Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect,
verðbréfasöfn erlendra fjárfesta (QFI), UCI-sjóði og með
hverjum öðrum máta sem sjóðnum stendur til boða samkvæmt
gildandi lögum og reglugerðum) og í B-hlutabréfum í Kína.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
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nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjármagnsaukningu með því að fjárfesta í verðbréfum á
nýmörkuðum
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Uppsöfnunaráhætta
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Mótaðilaáhætta
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta á vaxtamörkuðum

Sjóðurinn gerir ítarlegt og heildrænt þriggja stólpa UFS-mat á
hverju fyrirtæki þar sem lagt er mat á eftirfarandi: (i) Aðlögun
vara og/eða þjónustu að umhverfislega og/eða félagslega
jákvæðum svæðum, (ii) Vilja til að halda við eða gera úrbætur
á UFS-þáttum í rekstrarfyrirkomulagi fyrirtækisins og (iii) Hæfni
eða geta til umbóta með þátttöku fjárfestingarstjóra sem virkra
eigenda. 100% af fyrirtækjunum sem sjóðurinn fjárfestir í
gangast undir UFS-mat og fjárfestingarstjórarnir gefa hverju
fyrirtæki sérstaka heildareinkunn áður en fjárfesting á sér
stað. Sjóðurinn fjárfestir eingöngu í fyrirtækjum sem hljóta að
lágmarki A í einkunn í slíku innra UFS-mati og útilokar fyrirtæki
sem hljóta BBB eða lægri einkunn. Hér er afar neðansækinni
og mjög sannfærandi nálgun beitt og því veitir sjóðurinn yfirleitt
fyrirtækjum með AA eða AAA í einkunn meira vægi á grundvelli
þessa mats. Hinum þremur stólpum þessa UFS-mats er lýst á
ítarlegan hátt hér á eftir ásamt UFS-útilokunum sem sjóðurinn
beitir til viðbótar og þannig er fjárfestingarumhverfið yfirleitt
skorið niður um a.m.k. 20%.
• Aðlögun - Fjárfestingarstjórarnir leita fyrirtækja sem
framleiða vörur og/eða veita þjónustu sem stuðlar að einu
til sex umhverfislega og/eða félagslega jákvæðum svæðum
samkvæmt sjálfbærum þróunarmarkmiðum Sameinuðu
þjóðanna (UN SDGs).
|

• Áhætta vegna þátttökubréfa
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri/-stjórar Templeton Asset Management
Ltd. og Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

TEMPLETON EMERGING MARKETS
SUSTAINABILITY FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Sjóðurinn hefur fjárfestingarmarkmið
um verðmætisaukningu og aukna sjálfbærni eiginfjár fyrir
tilstilli fjárfestinga í fyrirtækjum sem sýna fram á jákvætt
framlag til sjálfbærnimála.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn nær markmiði sínu með því að
fjárfesta fyrst og fremst í dreifðu hlutabréfasafni fyrirtækja sem
starfa eða reka meginhluta viðskipta sinna í nýmarkaðslöndum
sem hafa góð eða batnandi sjálfbærniviðmið eins og lýst er í
bindandi aðferð við útreikning UFS-einkunnar sem lýst er að
neðan. Sjóðurinn getur hefur það að markmiði að fjárfesta
í fyrirtækjum sem hafa verulegan hluta tekna sinna eða
hagnaðar frá nýmarkaðshagkerfum, hafa verulegan hluta
eigna sinna í nýmarkaðshagkerfum og/eða eru tengd eignum
eða gjaldmiðlum nýmarkaðsþjóða.
Sjálfbærnimat myndar kjarnann og áskilinn hluta af
fjárfestingarþema hvers fyrirtækis fyrir sig. UFS-þættir eru
mælikvarðar sjálfbærni og slíkt mat er gert á hverju fyrirtæki
samhliða hefðbundinni fjármála- og efnahagsgreiningu.
franklintempleton.lu

Svæðin sex með jákvæða útkomu eru eftirfarandi: (i)
grunnþarfir (vörur og þjónusta sem ljóst þykir að hafi
mikil áhrif á þróun), (ii) velferð (bætt heilbrigði, menntun,
réttvísi og jöfn tækifæri fyrir alla), (iii) viðunandi atvinna
(sköpun öruggrar atvinnu og vinnuskilyrða fyrir alla), (iv)
heilbrigð vistkerfi (halda við vistfræðilega heilbrigðu landi
og sjó fyrir fólk og náttúru), (v) stöðugleiki í loftlagsmálum
(lausnir sem sporna gegn hitastigshækkun jarðar) og
(vi) öryggi tilfanga (verndun náttúruauðlinda með notkun
sem er skilvirk og í hringrás).

• Vilji - Fjárfestingarstjórarnir meta á hvaða hátt
verklagi fyrirtækisins er ætlað að bæta eða halda
við UFS-umhverfisspori rekstrarlíkans þess.
Fjárfestingarstjórarnir framkvæma efnislegt UFS-mat við
stigagjöfina. Eftirtaldir UFS-þættir kunna að vera teknir til
greina við mat á fyrirtæki:
|

Umhverfissjónarmið geta falið í sér efnisþætti eins og
skilvirkni tilfanga, stjórnun kolefnislosunar, aðgerðir gegn
myndun úrgangs og endurvinnslu og mengunarvarnir
og stjórnun.

|

Félagsleg sjónarmið fela m.a. í sér atriði eins og
atvinnuskilyrði, réttmæt laun, fjölbreytni og kynjajafnrétti,
heilbrigðis- og öryggisvenjur og vöruöryggi.

|

Stjórnunarsjónarmið geta innihaldið atriði á borð við
viðeigandi bókhaldshætti, samþættingu hagsmuna,
áhrif stjórnar, úthlutunar fjármagns, réttindi hluthafa og
gæði upplýsingagjafar.

• Umskipti - Fjárfestingarstjórarnir meta hæfi til umbóta
samkvæmt hinum áðurnefndu tveimur stólpum með
þátttöku sinni sem virkir eigendur. Slík þátttaka verður
afar hnitmiðuð og fylgir tilteknum markmiðum á grundvelli
umfangs umbótanna.
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Sjóðurinn notast líka við sérstakar UFS-útilokanir og fjárfestir
ekki í fyrirtækjum sem, samkvæmt greiningu fjárfestingarstjóra:
• Brjóta ítrekað og/eða alvarlega gegn hnattrænu
samkomulagi Sameinuðu þjóðanna;
• Framleiða kjarnorkuvopn eða umdeild vopn á borð
við jarðsprengjur, lífefna- og efnavopn, rýrt úran og
klasasprengjur eða fyrirtæki sem framleiða íhluti sem
ætlaðir eru í slík vopn. Fyrirtæki sem hafa meira en 5%
tekna sinna af öðrum vopnum verða einnig útilokuð;
• Framleiða tóbak eða tóbaksvörur eða afla tekna af slíkum
vörum umfram 5%;
• Hafa meira en 5% tekna sinna frá kolavinnslu eða
óvenjulegri olíu- eða jarðgasvinnslu.
• Hafa meira en 5% tekna sinna af fjárhættuspilum eða
afþreyingu fyrir fullorðna.
• Öll fyrirtæki sem eru á útilokunarlista Norges Bank
Investment Management (NBIM).
Í því skyni að meta fjárfestingarmarkmið sjóðsins í sjálfbærni,
metur sjóðurinn áhættu eignarsafnsins vegna fyrirtækja
sem stuðla að umhverfislega og/eða félagslega jákvæðum
niðurstöðum varðandi grunnþarfir, velferð, viðunandi
atvinnu, heilbrigð vistkerfi, stöðugleika í loftlagsmálum og
öryggi tilfanga samkvæmt sjálfbærum þróunarmarkmiðum
Sameinuðu þjóðanna (UN SDGs). Fjárfestingastjórarnir
nota viðeigandi mælikvarða þegar slík niðurstaða er metin,
ef slíkir mælikvarðar eru til staðar, eins og fjölda fólks
eða prósentuhlutfall íbúa sem njóta góðs af nauðsynjum,
lykilþróun, lífskjörum og atvinnusköpun, auk magns eða
umfangs orkusparnaðar, kolefnisskerðingar og gæða og
verndar náttúruauðlinda.
Hér er um neðansækna stjórnun að ræða, fjárfestingarannsóknin
fer að mestu fram innanhús og er bætt af miðlægu hlutverki
greiningaraðila og eignasafnsstjóra á vegum Franklin
Templeton sem sinna fjölbreyttum alþjóðlegum, landsvæðisog landsbundnum áætlunum til að leita fjárfestingahugmynda
fyrir umrædda áætlun. Fjárfestingarstjórarnir leita ekki einungis
leiða til að innleiða sjálfbærniþema í rannsóknum sínum, heldur
leita þeir einnig leiða við að framfylgja þeim í skipan og viðhaldi
eignasafnsins, sem felur í sér virkt samstarf með fyrirtækjum
sem fjárfest er í að því að hafa eftirlit með og stuðla að ábyrgum
starfsháttum sem styðja við samfélagslega sjálfbærni til lengri
tíma. Fjárfestingarstjórarnir leitast við að fjárfesta í fyrirtækjum
sem stýra eða bæta stýringu í takt við hagsmuni hluthafa og
mat fjárfestingarstjórans á stjórnarháttum felur í sér reglubundin
samskipti við fyrirtæki og eftirlit með efnislegum UFS-þáttum og
fyrirkomulagi atkvæðagreiðslna.
Þar sem líklegra er að fjárfestingarmarkmiði verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf
getur sjóðurinn einnig leitað fjárfestingartækifæra í
öðrum tegundum bréfa, svo sem forgangshlutabréfum,
þátttökubréfum, verðbréfum sem hægt er að breyta í almenn
hlutabréf, bandarískum og alþjóðlegum innlánsskírteinum og
skuldabréfum fyrirtækja og ríkisstjórna. Sjóðurinn getur einnig
fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni í UCITS og öðrum
UCIs.

86

Franklin Templeton Investment Funds

Sjóðurinn getur fjárfest allt að 20% af samanlögðum hreinum
eignum sínum í A-hlutum í Kína (í gegnum Shanghai-Hong
Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect,
verðbréfasöfn erlendra fjárfesta (QFI), UCI-sjóði og/eða með
hverjum öðrum máta sem sjóðnum stendur til boða samkvæmt
gildandi lögum og reglugerðum) og í B-hlutabréfum í Kína.
Sjóðurinn getur ennfremur nýtt sér afleiðusamninga vegna
áhættuvarna og / eða skilvirka eignastýringu. Þessar afleiður
geta meðal annars verið skiptasamningar og framvirkir
samningar (meðal annars um hlutabréfavísitölur) og valréttir
(þar á meðal skuldabréf með valrétti).
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Einkenni dæmigerðra fjárfesta Með hliðsjón af
fjárfestingarmarkmiðunum, eins og fram kemur hér að
framan, getur sjóðurinn höfðað til fjárfesta sem vilja:
• fjárfesta í sjóði sem samræmist 9. grein SFDR
• verðmætisaukningu og aukna sjálfbærni eiginfjár fyrir tilstilli
fjárfestinga í fyrirtækjum sem sýna fram á jákvætt framlag
til sjálfbærnimála
• fjárfesta til meðallangs eða langs tíma
Flokkunarreglugerð Í samræmi við UFS-aðferðafræði
sína í fjárfestingum og sjálfbær fjárfestingarmarkmið sín
hyggst sjóðurinn fjárfesta í einni eða fleiri fjárfestingum sem
stuðla að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun að
loftslagsbreytingum. Eins og lýst er í fjárfestingarstefnu sjóðsins
eru hlutabréfafjárfestingar hans metnar og mældar með tilliti
til getu þeirra til að stuðla að framangreindum markmiðum.
Ferlið og matið fer fram á vettvangi fjárfestingarstjórans og
byggir á greiningu gegn tæknilegum skimunarviðmiðum ESB
fyrir sjálfbæra atvinnustarfsemi, sem tryggir að viðurkennd
starfsemi uppfylli viðmiðin, auk þess sem eftirstandandi
flokkunarmarkmiðum skaðast ekki um leið og farið er eftir
lágmarks félagslegum öryggisviðmiðum. Þar sem sjóðurinn
einbeitir sér að fjárfestingum á nýmörkuðum, auk þess að reiða
sig á almenna ESG gagnaveitur, mun fjárfestingateymið einnig
eiga í samskiptum við fyrirtæki sem fjárfest er í eftir þörfum til
að afla viðeigandi ESG-tengdra upplýsinga beint sem hluti af
skuldbindingu um að ástunda bestu viðleitni til að afla gagna til
að uppfylla tæknilega skimunarviðmiðunarferlið.
Frá og með dagsetningu útboðslýsingar þessarar er hins
vegar ekki enn hægt að skuldbinda sig til lágmarkssamræmis
sjóðsins við Flokkunarreglugerð þar sem fjárfestingarstjóri
er ekki í aðstöðu til að tilgreina nákvæmlega hlutfall
undirliggjandi fjárfestinga sjóðsins sem taka mið af viðmiðum
ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi, þar
með talið virkjunar- eða umskiptastarfsemi, í skilningi
flokkunarreglugerðarinnar. Hins vegar er gert ráð fyrir
því að minnsta kosti lágt hlutfall fjárfestinganna verði í
flokkunarsamræmdri umhverfislega sjálfbærri starfsemi (þar
með talið virkjunar- og umskiptastarfsemi).
Fjárfestingarstjórinn heldur þessu ástandi undir virku eftirliti og
þar sem frekari viðeigandi, fullnægjandi áreiðanleg, tímanleg
og sannanleg gögn um fjárfestingar sjóðsins og viðeigandi
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tæknilegar viðmiðanir verða aðgengilegar, mun endurmat
fara fram og þessi lýsing verður uppfærð í samræmi við það
til að birta nákvæmlega hversu mikið fjárfestingar sjóðsins eru
í flokkunarsamræmdri umhverfislega sjálfbærri starfsemi, þar
með talið hlutfall fjárfestinga í virkjunar- og umskiptastarfsemi
sem valið er fyrir sjóðinn.
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Einnig í samræmi við ESG aðferðafræði sína getur sjóðurinn
haldið sjálfbærum fjárfestingum sem búist er við að stuðli
að öðrum umhverfismarkmiðum eins og sjálfbærri nýtingu
og verndun vatns- og sjávarauðlinda og umskipti yfir í
hringrásarhagkerfi. Í framtíðinni er gert ráð fyrir að sett verði
fram tæknileg skimunarviðmið í flokkunarreglugerðinni til að
ákvarða við hvaða aðstæður atvinnustarfsemi teljist stuðla að
verulegu leyti að þessum markmiðum. Engar slíkar viðmiðanir
eru fyrir hendi eins og er, því þótt þessar fjárfestingar teljist
„sjálfbærar fjárfestingar“ samkvæmt SFDR, geta þær sem
stendur ekki fallið undir umhverfislega sjálfbærar fjárfestingar
eins og þær eru skilgreindar samkvæmt gildandi skilmálum
flokkunarreglugerðarinnar.

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiði
sínu fyrst og fremst með stefnu um fjárfestingu í eiginfjárog skuldbindingum hvers útgefanda í aðildarríki evrópskra
myntbandalagsins (Evrópuríkja), þar með talin fyrirtæki og
ríkisstjórnir, hvort sem um er að ræða í evrum eða viðeigandi
innlendum gjaldmiðli , og í hlutabréfum eða skuldaskuldum í
evrum annarra útgefanda.

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Uppsöfnunaráhætta
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Mótaðilaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta á vaxtamörkuðum
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna eftirlitslausra markaða
• Áhætta vegna þátttökubréfa

Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Grunngjaldmiðill Evra (EUR)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.

Til að tryggja hæfi frönsku áætlunarinnar d'Epargne en
Actions (PEA) fjárfestir sjóðurinn að minnsta kosti 75% af
hreinum eignum sínum í verðbréfum sem gefin eru út af
fyrirtækjum með aðalskrifstofu í Evrópusambandinu.
Þar sem líklegra er að fjárfestingarmarkmiðinu sé náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf
getur sjóðurinn leitað að fjárfestingartækjum í öðrum gerðum
verðbréfa, svo sem valið hlutabréf og verðbréf sem breytast
í almenna hlutabréfum slíkra útgefenda eins og lýst er hér á
undan .
Sjóðurinn getur einnig fjárfest í minna mæli í samsettum
skuldabréfum, svo sem í hlutabréfatengdum bréfum.
Sjóðurinn getur enn fremur notað afleiður til áhættavarna og
til að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti. Þessar afleiður
geta meðal annars verið framvirkir samningar (þar á meðal
framvirkir samningar um hlutabréf, hlutabréfavísitölur, vexti
og gjaldmiðla), auk valrétta (svo sem um valréttir um hlutabréf
og hlutabréfavísitölur sem viðskipti er með á skipulögðum
mörkuðum). Notkun fjármálagerninga getur leitt til neikvæðra
áhrifa í tilteknum eignaflokk, ávöxtunarkröfu / lengd eða
gjaldmiðil.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:

• Áhætta vegna verðbréfalána

• eiginfjáraukningu með því að fjárfesta í vanmetnum
hlutabréfum sem gefin eru út af aðildarlöndum Evrópska
myntbandalagsins

• Sjálfbærniáhætta

• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma

• Áhætta vegna ábyrgða

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:

Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

• Uppsöfnunaráhætta

Fjárfestingarstjóri/-stjórar Templeton Asset Management
Ltd. og Franklin Templeton Investment Management Limited

Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

• Áhætta á rússneskum og evrópskum mörkuðum

Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

• Markaðsáhætta
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Mótaðilaáhætta
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Hlutabréfaáhætta
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• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:

• Lausafjáráhætta

• Uppsöfnunaráhætta

• Áhætta vegna verðbréfalána

• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla

• Áhætta samsettra skuldabréfa

• Markaðsáhætta

Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investment
Management Limited
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND

• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Mótaðilaáhætta
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Hlutabréfaáhætta

Eignaflokkur Hlutabréfasjóður

• Lausafjáráhætta

Grunngjaldmiðill Evra (EUR)

• Áhætta vegna verðbréfalána

Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingamarkmið sjóðsins er
að bjóða upp á samsetningu af núverandi innkomu og
verðmætaaukningu höfuðstóls til langtíma.

• Áhætta vegna ábyrgða

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná
fjárfestingarmarkmiði sínu með því að fjárfesta aðallega
í hlutabréfum og hlutabréfatengdum verðbréfum (þ.m.t.
ábyrgðum og breytanlegum verðbréfum) fyrirtækja af öllu
markaðsfjárvirði sem eru skráð eða hafa aðalstarfsemi í
Evrópulöndum. Sjóðurinn leitast eftir ávöxtun með því að
fjárfesta í hlutabréfum sem fjárfestingarstjóri telur að bjóði
upp á aðlaðandi arðgreiðslur við kaup og horfur á góðum
arðgreiðslum í framtíðinni.

Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investment
Management Limited

Þar sem líklegra er að fjárfestingarmarkmiði verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf
getur sjóðurinn einnig leitað að fjárfestingartækifærum í
hlutabréfatengdum verðbréfum í framangreindum fyrirtækjum
auk hlutabréfa og hlutabréfatengdra verðbréfa fyrirtækja sem
uppfylla ekki framangreind skilyrði.
Sjóðurinn getur einnig notað afleiður til áhættavarna, til að
stýra eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni.
Þessa fjármálaafleiðugerninga má höndla með annaðhvort
á skipulegum verðbréfamörkuðum eða eingöngu gegnum
miðlara, og geta m.a. verið framvirkir samningar og
samningar yfir gjaldmiðla, vísitölusamningar, valréttur um
slíka samninga, eignatengdir víxlar eða valkostir.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• tekjur og eiginfjáraukningu með því að fjárfesta í hlutabréfum
fyrirtækja staðsettum í einhverju evrópsku landi
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
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Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Grunngjaldmiðill Evra (EUR)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná
fjárfestingarmarkmiði sínu með því að fjárfesta aðallega
í eignaverðbréfum og eignatengdum verðbréfum (þ.m.t.
ábyrgðir og umbreytanleg verðbréf) fyrirtækja af öllu
markaðsfjárvirði. Við val á hlutabréfafjárfestingum notar
fjárfestingarstjóri virkt, ítarlegt rannsóknarferli til að leita að
einstökum verðbréfum sem eru talin sýna frammúrskarandi
einkenni endurgreiðslu með ávöxtun.
Sjóðurinn fjárfestir aðallega hreinar eignir í verðbréfum
útgefenda sem eru skráðir eða eru með aðalstarfsemi sína
í Evrópulöndum.
Þar sem líklegra er að fjárfestingarmarkmiði verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf getur
sjóðurinn einnig leitað að fjárfestingartækifærum í öðrum
tegundum framseljanlegra verðbréfa, sem uppfylla ekki
kröfurnar sem settar eru fram hér að ofan.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• eiginfjáraukningu með því að fjárfesta í hlutabréfum
fyrirtækja staðsettum í einhverju evrópsku landi
franklintempleton.lu

• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma

• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:

• Uppsöfnunaráhætta

• Uppsöfnunaráhætta

• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla

• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla

• Lausafjáráhætta

• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja

• Markaðsáhætta

• Lausafjáráhætta

Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

• Markaðsáhætta

• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa

Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

• Mótaðilaáhætta

• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa

• Hlutabréfaáhætta

• Mótaðilaáhætta

• Áhætta vegna verðbréfalána

• Hlutabréfaáhætta

• Áhætta vegna ábyrgða

• Áhætta vegna verðbréfalána

Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.

• Áhætta vegna ábyrgða

Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investment
Management Limited
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND

Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investment
Management Limited
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

Eignaflokkur Hlutabréfasjóður

TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND

Grunngjaldmiðill Evra (EUR)

Eignaflokkur Hlutabréfasjóður

Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.

Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná
fjárfestingarmarkmiði sínu með því að fjárfesta aðallega
í hlutabréfum og hlutabréfatengdum verðbréfum (þ.m.t.
ábyrgðum og breytanlegum verðbréfum) lítilla og meðalstórra
evrópskra fyrirtækja. Við val á hlutabréfafjárfestingum notar
fjárfestingarstjóri virkt, ítarlegt rannsóknarferli til að leita að
einstökum verðbréfum sem eru talin sýna frammúrskarandi
einkenni endurgreiðslu með ávöxtun.
Sjóðurinn fjárfestir aðallega hreina eign sína í verðbréfum
útgefenda sem eru skráðir í eða með aðalstarfsemi í evrópskum
löndum og hafa markaðsvirði yfir 100 milljónir evra og undir 8
milljörðum evra eða jafngildi í staðbundinni mynt við kaupin.
Þar sem líklegra er að fjárfestingarmarkmiði verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf getur
sjóðurinn einnig leitað að fjárfestingartækifærum í öðrum
tegundum framseljanlegra verðbréfa, sem uppfylla ekki
kröfurnar sem settar eru fram hér að ofan.
Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• eiginfjáraukningu með því að fjárfesta í hlutabréfum smárra
eða meðalstórra fyrirtækja staðsettum í hvaða landi Evrópu
sem er.
franklintempleton.lu

Fjárfestingarmarkmið Meginmarkmið fjárfestingarsjóðs er
að veita langtímafjáraukningu.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir aðallega í
framseljanlegum hlutabréfum fyrirtækja (i) sem eru skráð í
vaxtarmarkaðslöndum eða (ii) sem hafa meginhluta starfsemi
sinnar í vaxtarmarkaðslöndum og eru af margvíslegu
markaðsvirði. Lönd með vaxtamörkuðum eru minni, minna
þróaðri og óaðgengilegri en lönd nýmarkaða, en með
„fjárfestanlegum“ hlutabréfamörkuðum og innihalda þau sem eru
skilgreind sem Frontier Markets af Alþjóðafjármálastofnuninni
og einnig að finna í vísitölum sem tengjast landamærum
(þ.m.t., en ekki takmarkað til: MSCI Frontier Emerging Markets
Select Countries Capped Index, Merrill Lynch Frontier Index, S
& P Frontier Broad Market Index), til dæmis Bahrain, Búlgaría,
Egyptaland, Kasakstan, Nígería, Pakistan, Katar, Víetnam, o.fl.
Þar sem líklegra er að fjárfestingarmarkmiði verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf
getur sjóðurinn einnig fjárfest í þátttökubréfum og öðrum
gerðum framseljanlegra verðbréfa, þar á meðal hlutabréfa-,
hlutabréfatengd og verðtryggð verðbréf útgefenda um heim
allan eins og í afleiðusamningum til áhættu og skilvirka
eignastýringu. Þessar fjármálagerningar geta m.a. falið í sér
framvirka samninga og framvirka framtíðarsamninga, eða
valkostir við slíkar samninga, hlutdeildarskírteini, annaðhvort
ráðstafaðar á skipulegum verðbréfamarkaði eða yfirmiðlum.
Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.
Franklin Templeton Investment Funds
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Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• eiginfjáraukningu með því að fjárfesta í hlutabréfum í
fyrirtækjum í löndum sem eru skilgreind sem vaxtamarkaðir
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Uppsöfnunaráhætta
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Áhætta á vaxtamörkuðum
• Lausafjáráhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum.
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Mótaðilaáhætta
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta vegna þátttökubréfa
• Áhætta vegna verðbréfalána
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited
Fjárfestingarstjóri hefur falið ábyrgð á öllu eða hluta af daglegu
starfi fjárfestingarstjórnar og ábyrgðarráðgjafar vegna sumra
eða allra eigna sjóðsins til Franklin Templeton Investments
(ME) Limited , sem virkar sem undir fjárfestingarstjóri.
Gjöld Upplýsingagjöf Vinsamlegast vísa til viðbæti E fyrir
fulla lýsingu á gjöldum.

TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND
Eignaflokkur Blandaður sjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að
leita að eiginfjáraukningu og núverandi tekjum, í samræmi við
skynsamlega fjárfestingarstjórnun.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiði
sínu með því að fjárfesta aðallega í hlutabréfaviðskiptum og
ríkisskuldabréfum útgefnum af fyrirtækjum um allan heim, þar
á meðal vaxandi mörkuðum.
Fjárfestingarstjóri gerir ráð fyrir að meirihluti sjóðsins sé að
jafnaði fjárfest í hlutabréfum eða eiginfjárbréfum, þ.m.t. skuldir
eða valin hlutabréf, sem eru breytanleg eða skiptanleg í
hlutabréfum, aðallega valin á grundvelli vaxtarmöguleika þeirra.
Sjóðurinn leitar að tekjum með því að fjárfesta í föstu
eða fljótandi skuldabréfum (þ.m.t. allt að 5% af hreinum
eignum sjóðsins í verðbréfum sem ekki eru fjárfestingar)
og skuldaskuldbindingar útgefnar af ríkisútgjöldum og
ríkisbréfum útgefendum eða fyrirtækjum um allan heim.
Sjóðurinn getur einnig keypt skuldaskuldbindingar sem gefin
eru út af yfirþjóðlegum stofnunum sem eru skipulögð eða
studd af nokkrum ríkisstjórnum, svo sem Alþjóðabankanum
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um endurreisn og þróun eða Fjárfestingarbanka Evrópu.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 30% af hreinni eign sinni á
meginlandi Kína með Bond Connect eða beint (einnig nefnt
CIBM beint). Sjóðurinn getur keypt hlutabréf, verðbréf með
fastri tekjum og skuldaskuldbindingar. Þrátt fyrir framangreint
mun fjárfestingarstjóri ekki fjárfesta meira en 40% af hreinum
eignum sjóðsins í verðbréf með fastri verðbréfum.
Sjóðurinn getur einnig notað afleiður til áhættuvarna og til að
stýra eignasafninu með skilvirkum hætti. Þessa fjármálagerninga
má höndla með á annaðhvort (i) skipulegum mörkuðum, svo
sem framvirka samninga (þar á meðal um ríkisverðbréf), auk
valkosta eða (ii) utan verðbréfamarkaðar, svo skiptasamninga
og framvirka samninga um gjaldmiðla, gengi og vexti.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• eiginfjáraukningu og tekjur með því að nálgast verðbréfaeign
bæði eignaverðbréfa og verðbréfa með fastri ávöxtun í
einum sjóði
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Mótaðilaáhætta
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta á nýmörkuðum
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingastjóri/-stjórar Templeton Investment Counsel,
LLC and Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.
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TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Grunngjaldmiðill Evra (EUR)
Fjárfestingarmarkmið Aðalfjárfestingarmarkmið sjóðsins er
að hámarka, í samræmi við skynsamlega fjárfestingarstjórnun,
heildarávöxtun sem samanstendur af samsetningu
vaxtatekna, eiginfjárhækkunar og gjaldeyrishagnaðar.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiði
sínu með því að fjárfesta aðallega í eignasafni skuldabréfa
með fast eða fljótandi gengi (þ.m.t. verðbréfa sem ekki eru
fjárfestingar) og skuldaskuldbindingar útgefnar af ríkisstjórn
eða ríkisútgefnum útgefendum um allan heim. Sjóðurinn
getur einnig, í samræmi við fjárfestingarhömlur, fjárfest í
skuldabréfum (þ.m.t. verðbréfaviðskiptum sem ekki eru
fjárfestingar) fyrirtækjaútgefenda. Sjóðurinn getur einnig
keypt skuldaskuldbindingar sem gefin eru út af yfirþjóðlegum
stofnunum sem eru skipulögð eða studd af nokkrum
ríkisstjórnum, svo sem Alþjóðabankanum um endurreisn og
þróun eða Fjárfestingarbanka Evrópu. Sjóðurinn getur fjárfest
allt að 30% af hreinni eign sinni á meginlandi Kína með Bond
Connect eða beint (einnig nefnt CIBM beint).
Sjóðurinn notar sérstaka einkunnagjöf um umhverfislegar,
félagslegar og stjórnunarlegar viðmiðanir (UFS) til að
meta hvert land sem gefur út ríkisskuldabréf sem kunna
að vera núverandi eða hugsanleg fjárfesting fyrir sjóðinn.
Aðferðarfræði fjárfestingastjórans leggur ekki einungis mat á
UFS-stigagjöf tiltekins lands miðað við fjölda undirflokka, en
það sem meira er, alla væntanlega framþróun eða afturþróun
í UFS-verklagi landsins. Fjárfestingastjórinn telur að þetta
tvískipta mat sé besta leiðin til að skoða fjárfestingarvirði í
tilteknu landi og einnig til að greiða leið UFS með fjárfestingum
í löndum sem talið er að færist til betri vegar frá sjónarhóli
UFS séð.
Einkunnagjöf um umhverfislegar, félagslegar og
stjórnunarlegar viðmiðanir (UFS) er notuð fyrir 100% af
ríkisskuldaeignum í eignasafni sjóðsins og er bindandi fyrir
skipan eignasafnsins. Frumskrefið í þessari aðferðarfræði
er að fjárfestingastjóri meti löndin þar sem ríkisskuldir
eru hugsanleg fjárfesting fyrir sjóðinn („fjárfestingarsafn
sjóðsins“). Hvert land í fjárfestingarumhverfi sjóðsins fær
einkunn á bilinu 0–100 (þar sem 100 er hæsta einkunnin) í
ýmsum UFS-undirflokkum sem fjárfestingastjórinn hefur talið
að hafi töluverð áhrif á þjóðhagslegar aðstæður.
Innan UFS-undirflokkana ber aðferðarfræðin saman stigagjöf
upphafsgilda frá nokkrum viðurkenndum útgefendum
alþjóðlegra vísitala. Teymi fjárfestingarstjórans notar síðan
innri rannsókn sem yfirlag framtíðarspár á slík upphafsgildi
stigagjafar, í því skyni að meta hvort fjárfestingarstjórinn búist
við framþróun eða afturþróun í löndunum sem eru í hverjum
undirflokki fyrir sig.
Lögð er áhersla á ætlaðar einkunnir um breytingar til meðallangs
tíma í greiningarferlinu. Lönd með hærri UFS-einkunn, eða
spá um stöðuga eða hækkandi UFS-einkunn, hafa forgang.
Vegin UFS-grunneinkunn útgefendanna í eignasafni sjóðsins
er hærri en UFS-grunneinkunn í fjárfestingarumhverfi hans.
Fjárfestingarstjórinn fylgist með löndum sem eru (i) undir
lágmarksviðmiðunarmörkum UFS (í lægstu 20% samkvæmt
UFS-flokkun) og (ii) sýna greinilega ætlaða lækkun stigagjafar,
franklintempleton.lu

í því skyni að meta hugsanlega fjárlosun ríkisskuldabréfa sem
gefin eru út af löndum sem sýna engar framfarir á tilteknu
tímabili. Þegar ekki reynist fýsilegt að framkvæma núverandi
stöðu vegna takmarkana í lögum eða reglugerðum eða við
sérstakar markaðsaðstæður, skal fjárfestingarteymið draga úr
stöðunni eins fljótt og raunhæft er og heimilt samkvæmt lögum,
eins og á við hverju sinni. Lönd sem eru beitt alþjóðlegum
efnahagsþvingunum, þ.m.t. efnahagsþvingunum samkvæmt
ályktunum Sameinuðu þjóðanna eða skrifstofu Bandaríkjanna
til eftirlits með innistæðum erlendis, eru útilokuð frá
fjárfestingarumhverfinu.
Löndin í fjárfestingarumhverfi sjóðsins, UFS-undirflokkarnir,
vægi umhverfis-, félagslegra og stjórnunarþátta og
alþjóðlegar viðmiðunarvísitölur sem eru notaðar við stigagjöf
eru endurskoðaðar a.m.k. tvisvar sinnum á ári og kunna að
breytast með tíð og tíma.
Sjóðurinn getur einnig notað afleiður til áhættavarna, til að
stýra eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni.
Þessir afleiður geta ýmist verið innan eða utan skipulegs
markaðar og m.a. falið í sér skiptasamninga (svo sem
vanskila- og vaxtaskiptasamninga með föstum tekjum),
framvirka gjaldmiðlasamninga og framtíðarsamninga (m.a.
um ríkisskuldabréf), auk valrétta. UFS-aðferðafræðin er notuð
fyrir hugsað verðmæti afleiðna sem notaðar eru til að taka
gnóttstöður í vaxtastigum, gjaldmiðlum eða lánaáhættu. Notkun
afleiðna getur leitt til neikvæðrar áhættuskuldbindingar fyrir
tiltekna ávöxtunarferla/tímalengdir, gjaldmiðla og lán. Sjóðurinn
getur einnig fjárfest í verðbréfum eða skipulögðum vörum (svo
sem lánveitandi verðbréfum) þar sem öryggi er tengt við eða
færð gildi frá öðru öryggi eða tengist eignum eða gjaldmiðlum
hvers lands. Sjóðurinn getur haldið allt að 10% af hreinni eign
sinni í verðbréfum í vanskilum. Sjóðurinn getur keypt verðbréf
með föstum tekjum og skuldabréf í hvaða gjaldmiðli sem er,
þar á meðal skiptanleg skuldabréf, og átt hlutabréf að því
marki sem slík verðbréf eru afleiðing umbreytingar eða skipta
á forgangshlutabréfum eða fjárskuldbindingu. Sjóðurinn getur
einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni í UCITS-sjóðum
og öðrum UCI-sjóðum eingöngu vegna reiðufjárstjórnunar.
Óhlutdrægur hluti eignasafnsins má verja í evru. Við eðlilega
markaðsaðstæður miðar sjóðurinn að því að halda nettóáhættu
að minnsta kosti 85% í evru.
Nafn sjóðsins endurspeglar grunngjaldmiðil sjóðsins í
evrum og þýðir ekki endilega að tiltekið hlutfall af hreinum
fjárfestingareignum sjóðsins séu í evrum.
Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjárfesta í sjóði sem samræmist 8. grein SFDR
• hámarka heildarávöxtunarkröfu sem samanstendur
af samsetningu vaxtatekna, eiginfjárhækkun og
gjaldeyrishagnaði
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Flokkunarreglugerð Í samræmi við UFS-aðferðafræði
sína stuðlar sjóðurinn að góðum umhverfis-, félagslegum og
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stjórnarháttum. Þrátt fyrir að sjóðurinn skuldbindi sig ekki til
að fjárfesta í flokkunarsamræmdri sjálfbærri starfsemi sem
stuðlar að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga, er ekki hægt að útiloka að undirliggjandi
fjárfestingar sjóðsins geti af hendingu falið í sér fjárfestingar
sem miða að því að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með
áherslu þeirra á að draga úr loftslagsbreytingum og
aðlögun loftslagsbreytinga og sem kunna að vera en eru
ekki endilega flokkunarsamræmd. Fjárfestar ættu að hafa í
huga að meginreglan um „ekki verulegan skaða“ samkvæmt
flokkunarreglugerðinni á aðeins við um þær fjárfestingar sem
liggja að baki sjóðnum sem taka mið af viðmiðum ESB um
umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi. Þær fjárfestingar
sem liggja að baki sjóðnum sem eru ekki í flokkunarsamræmdri
umhverfislega sjálfbærri starfsemi taka ekki tillit til viðmiða
ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi í skilningi
flokkunarreglugerðarinnar.
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Sjálfbærniáhætta
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Aðalfjárfestingarmarkmið sjóðsins er
að hámarka, í samræmi við skynsamlega fjárfestingarstjórnun,
heildarávöxtun sem samanstendur af samsetningu vaxtatekna,
eiginfjárhækkunar og gjaldeyrishagnaðar.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiði
sínu með því að fjárfesta aðallega í eignasafni skuldabréfa
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með fast eða fljótandi gengi (þ.m.t. verðbréfa sem ekki eru
fjárfestingar) og skuldaskuldbindingar útgefnar af ríkisstjórn
eða ríkisútgefnum útgefendum um allan heim. Sjóðurinn
getur einnig, í samræmi við fjárfestingarhömlur, fjárfest í
skuldabréfum (þ.m.t. verðbréfaviðskiptum sem ekki eru
fjárfestingar) fyrirtækjaútgefenda. Sjóðurinn getur einnig
keypt skuldaskuldbindingar sem gefin eru út af yfirþjóðlegum
stofnunum sem eru skipulögð eða studd af nokkrum
ríkisstjórnum, svo sem Alþjóðabankanum um endurreisn og
þróun eða Fjárfestingarbanka Evrópu. Sjóðurinn getur fjárfest
allt að 30% af hreinni eign sinni á meginlandi Kína með Bond
Connect eða beint (einnig nefnt CIBM beint).
Sjóðurinn notar sérstaka einkunnagjöf um umhverfislegar,
félagslegar og stjórnunarlegar viðmiðanir (UFS) til að meta
hvert land sem gefur út ríkisskuldabréf sem kunna að vera
núverandi eða hugsanleg fjárfesting fyrir sjóðinn. Aðferðarfræði
fjárfestingastjórans leggur ekki einungis mat á UFS-stigagjöf
tiltekins lands miðað við fjölda undirflokka, en það sem meira
er, alla væntanlega framþróun eða afturþróun í UFS-verklagi
landsins. Fjárfestingastjórinn telur að þetta tvískipta mat sé
besta leiðin til að skoða fjárfestingarvirði í tilteknu landi og
einnig til að greiða leið UFS með fjárfestingum í löndum sem
talið er að færist til betri vegar frá sjónarhóli UFS séð.
Einkunnagjöf um umhverfislegar, félagslegar og stjórnunarlegar
viðmiðanir (UFS) er notuð fyrir 100% af ríkisskuldaeignum í
eignasafni sjóðsins og er bindandi fyrir skipan eignasafnsins.
Frumskrefið í þessari aðferðarfræði er að fjárfestingastjóri meti
löndin þar sem ríkisskuldir eru hugsanleg fjárfesting fyrir sjóðinn
(„fjárfestingarsafn sjóðsins“). Hvert land í fjárfestingarumhverfi
sjóðsins fær einkunn á bilinu 0–100 (þar sem 100 er hæsta
einkunnin) í ýmsum UFS-undirflokkum sem fjárfestingastjórinn
hefur talið að hafi töluverð áhrif á þjóðhagslegar aðstæður.
Innan UFS-undirflokkana ber aðferðarfræðin saman stigagjöf
upphafsgilda frá nokkrum viðurkenndum útgefendum
alþjóðlegra vísitala. Teymi fjárfestingarstjórans notar síðan
innri rannsókn sem yfirlag framtíðarspár á slík upphafsgildi
stigagjafar, í því skyni að meta hvort fjárfestingarstjórinn búist
við framþróun eða afturþróun í löndunum sem eru í hverjum
undirflokki fyrir sig.
Lögð er áhersla á ætlaðar einkunnir um breytingar til meðallangs
tíma í greiningarferlinu. Lönd með hærri UFS-einkunn, eða
spá um stöðuga eða hækkandi UFS-einkunn, hafa forgang.
Vegin UFS-grunneinkunn útgefendanna í eignasafni sjóðsins
er hærri en UFS-grunneinkunn í fjárfestingarumhverfi hans.
Fjárfestingarstjórinn fylgist með löndum sem eru (i) undir
lágmarksviðmiðunarmörkum UFS (í lægstu 20% samkvæmt
UFS-flokkun) og (ii) sýna greinilega ætlaða lækkun stigagjafar,
í því skyni að meta hugsanlega fjárlosun ríkisskuldabréfa sem
gefin eru út af löndum sem sýna engar framfarir á tilteknu
tímabili. Þegar ekki reynist fýsilegt að framkvæma núverandi
stöðu vegna takmarkana í lögum eða reglugerðum eða við
sérstakar markaðsaðstæður, skal fjárfestingarteymið draga
úr stöðunni eins fljótt og raunhæft er og heimilt samkvæmt
lögum, eins og á við hverju sinni. Lönd sem eru beitt
alþjóðlegum efnahagsþvingunum, þ.m.t. efnahagsþvingunum
samkvæmt ályktunum Sameinuðu þjóðanna eða skrifstofu
Bandaríkjanna til eftirlits með innistæðum erlendis, eru
útilokuð frá fjárfestingarumhverfinu.
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Löndin í fjárfestingarumhverfi sjóðsins, UFS-undirflokkarnir,
vægi umhverfis-, félagslegra og stjórnunarþátta og
alþjóðlegar viðmiðunarvísitölur sem eru notaðar við stigagjöf
eru endurskoðaðar a.m.k. tvisvar sinnum á ári og kunna að
breytast með tíð og tíma.
Sjóðurinn getur einnig notað afleiður til áhættavarna,
til að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti og í
fjárfestingarskyni. Þessir afleiður geta ýmist verið innan eða
utan skipulegs markaðar og m.a. falið í sér skiptasamninga
(svo sem vaxtaskiptasamninga, skuldatryggingar eða
heildarskiptasamninga með föstum tekjum), framvirka
gjaldeyrissamninga og framtíðarsamninga, (meðal annars
um ríkisverðbréf), auk valrétta. UFS-aðferðafræðin er
notuð fyrir hugsað verðmæti afleiðna sem notaðar eru
til að taka gnóttstöður í vaxtastigum, gjaldmiðlum eða
lánaáhættu. Notkun afleiðna getur leitt til neikvæðrar
áhættuskuldbindingar fyrir tiltekna ávöxtunarferla/
tímalengdir, gjaldmiðla og lán. Sjóðurinn kann einnig að
fjárfesta í verðbréfum eða sérhönnuðum afurðum (svo sem
lánatengdum verðbréfum eða veðlána- og eignatryggðum
verðbréfum) þegar verðbréfið er tengt eða fær virði sitt frá
öðru verðbréfi eða er tengt eignum eða gjaldmiðli einhvers
lands. Sjóðurinn getur haldið allt að 10% af hreinni eign sinni
í verðbréfum í vanskilum. Sjóðurinn getur keypt verðbréf
með föstum tekjum og skuldabréf í hvaða gjaldmiðli sem
er, þar á meðal skiptanleg skuldabréf, og átt hlutabréf að
því marki sem slík verðbréf eru afleiðing umbreytingar
eða skipta á forgangshlutabréfum eða fjárskuldbindingu.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni
í UCITS og öðrum UCIs eingöngu vegna reiðufjárstjórnunar.
UFS-einkunnagjöf er ekki notuð fyrir UCITS/UCI-sjóði sem
notaðir eru við reiðufjárstýringu.

Flokkunarreglugerð Í samræmi við ESG aðferðafræði
sína stuðlar sjóðurinn að góðum umhverfis-, félagslegum og
stjórnarháttum. Þrátt fyrir að sjóðurinn skuldbindi sig ekki til
að fjárfesta í flokkunarsamræmdri sjálfbærri starfsemi sem
stuðlar að því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun
loftslagsbreytinga, er ekki hægt að útiloka að undirliggjandi
fjárfestingar sjóðsins geti af hendingu falið í sér fjárfestingar
sem miða að því að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með
áherslu þeirra á að draga úr loftslagsbreytingum og
aðlögun loftslagsbreytinga og sem kunna að vera en eru
ekki endilega flokkunarsamræmd. Fjárfestar ættu að hafa í
huga að meginreglan um „ekki verulegan skaða“ samkvæmt
flokkunarreglugerðinni á aðeins við um þær fjárfestingar sem
liggja að baki sjóðnum sem taka mið af viðmiðum ESB um
umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi. Þær fjárfestingar
sem liggja að baki sjóðnum sem eru ekki í flokkunarsamræmdri
umhverfislega sjálfbærri starfsemi taka ekki tillit til viðmiða
ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi í skilningi
flokkunarreglugerðarinnar.
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

Sjóðurinn getur fjárfest allt að 25% af hreinum eignum sínum
í skuldabréfum sem eru gefin út eða tryggð af einum fullvalda
útgefanda (þ.m.t. ríkisstjórn, opinber eða sveitarstjórn) með
lánshæfismati undir fjárfestingarflokki við kaupin.

• Áhætta vegna kínverskra markaða

Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.

• Skuldatengd verðbréfaáhætta

Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 3% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 5%.

• Áhætta vegna verðbréfalána

Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.

• Áhætta vegna skiptasamninga

Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjárfesta í sjóði sem samræmist 8. grein SFDR
• hámarka heildarávöxtunarkröfu sem samanstendur
af samsetningu vaxtatekna, eiginfjárhækkun og
gjaldeyrishagnaði
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
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• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Lausafjáráhætta
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Sjálfbærniáhætta
Heildaráhætta Áhættustýringin (hlutfallsleg VaR) er notuð til
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
VaR viðmiðunarviðmiðið er blandað viðmið sem samanstendur
af JP Morgan ríkisvíxlavísitölu breitt (JGBI Broad) (50%),
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG)
(25%) og JP Morgan ríkisskuldabréfavísitalan Emerging
Markets (GBI-EM) (25%).
Væntanlegt stig vogunar fyrir sjóðinn skal nema 200%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.
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Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Grunngjaldmiðill Evra (EUR)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að
leggja sitt að mörkum við aðgerðir til að draga úr og aðlagast
loftslagsbreytingum samkvæmt Parísarsamningnum, um leið
og leitast er við að auka höfuðstól.
Áætluð vísitala / aðrar leiðir við mælingu Sjóðurinn áætlar að
nota vísitöluna MSCI ACWI Climate Change Index til að mæla
markmið sjálfbærra fjárfestinga sjóðsins, er fylgir kolefnanotkun
sem er a.m.k. 30% fyrir neðan heildrænu hlutabréfavísitöluna
og felur í sér árlega afkolun sem er a.m.k. 7% að meðaltali,
sem er áskilinn ferill til að takmarka hnattræna hlýnun við 1,5
gráður samkvæmt Milliríkjanefndinni um loftslagsbreytingar
(Intergovernmental Panel on Climate Change). Vísitalan notar
útilokanir og breytilega vægisbreytu miðað við yfirvísitölu
heildarmarkaðarins, MSCI All Country World Index, í því skyni
að uppfylla viðmið ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga.
Í því skyni að ná langtímamarkmiðum Parísarsamningsins
um hnattræna hlýnun, fylgir sjóðurinn afkolun fyrst og
fremst með fjárfestingum í lausnum sem draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda og í annan stað með fjárfestingum í
fyrirtækjum sem skuldbinda sig til að samstilla afkolun sína við
1,5 gráðu sviðsmyndina.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn ætlar að ná markmiðum sínum
með því að fjárfesta fyrst og fremst í hlutabréfum alþjóðlegra
fyrirtækja sem veita lausnir til að milda og/eða aðlögun að áhættu
vegna loftslagsbreytinga eða fyrirtæki sem verja viðskiptalíkön
sín fyrir áhættu til lengri tíma vegna loftslagsbreytinga og
eyðingu auðlinda. Slík fyrirtæki eru, að okkar mati, betur í
stakk búin, fjárhagslega og hvað samkeppnishæfi varðar, til að
laga sig að lágkolefnahagkerfi þar sem minna er um auðlindir.
Fjárfestingarstjóri notar ítarlega greining til að velja hlutabréf
sem hann telur vanmetin, á grundvelli þátta á borð við væntan
langtímahagnað og virði rekstrareignarinnar.
Sjóðurinn ætlar að ná markmiði sínu við að draga úr og aðlagast
loftslagsbreytingum með því að fjárfesta í fyrirtækjum sem
draga úr losun, bæta skilvirkni auðlinda og takmarka efnislegar
afleiðingar loftslagsbreytinga til að samstilla kolefnisspor
eignasafns sjóðsins við hinn sögulega Parísarsamnings sem
tók gildi í desember árið 2015. Fyrirtækjum sem kunna að njóta
fjárhagslega og samkeppnislega góðs af umskiptum í alþjóðlegt
lágkolefnahagkerfi má skipta í þrjá meginflokka:
− Lausnaveitendur: (>50% af hreinni eign sjóðsins)
fyrirtæki sem hafa meira en 50% tekna sinna frá vörum
og þjónustu (eða öðrum þáttum á borð við eignir) sem
dregur úr útblæstri um heim allan, beint eða óbeint,
bæta auðlindanýtni og/eða veita vernd gegn afleiðingum
loftslagsbreytinga. Lausnirnar eru yfirleitt tengdar einu
af eftirtöldum þemum: Endurnýjanleg orka, orkunýtni,
meðhöndlun vatns og úrgangs, sjálfbærar samningur og
sjálfbær skógrækt og landbúnaður. Þættir á bak við val
á verðbréfum eru meðal annars mat fjárfestingastjóra
á tekju- og hagnaðarhlutfalli lausna, beinum
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áhrifum fyrirtækis á losun gróðurhúsalofttegunda og
auðlindanotkun og meðhöndlun þess á tækifærum sem
skapast við skipti yfir í lágkolefnaefnahag.
− Fyrirtæki í umskiptum: (<50% af hreinni eign sjóðsins)
fyrirtæki með miðlungsmikinn eða mikinn útblástur eða
auðlindanotkun sem eru leiðandi í atvinnugreininni við
að draga úr slíku. Áætluð kolefnanotkun slíkra fyrirtækja
verður undir meðallagi vegna fyrri lækkunar á losun
gróðurhúsalofttegunda og markmiða um eigindlega
minnkun, eða slík fyrirtæki hafa áætlaðar tekjur af
lausnum yfir meðallagi. Þættir sem stýra vali á verðbréfum
eru meðal annars mat fjárfestingarstjóra á getu fyrirtækis
til að meðhöndla kolefna- og auðlindanotkun í samræmi
við markmið Parísarsamningsins um loftlagsbreytingar,
upplýsingagæði varðandi losun gróðurhúsalofttegunda,
útsetning fyrir mildun vegna loftlagsáhrifa og lausnir til
aðlögunar og hvernig fyrirtækið stjórnar áhættunni sem
fylgir skiptunum yfir í lágkolefnahagkerfi.
− Þrautseig fyrirtæki: (<50% af hreinni eign sjóðsins)
fyrirtæki sem hafa tiltölulega litla kolefna- og
auðlindanotkun. Um er að ræða fyrirtæki með kolefnaeða auðlindanotkun sem er í neðri helmingi alþjóðlega
fjárfestingaheimsins. Þættir sem ráða vali á hlutabréfum
er hinir sömu og hjá fyrirtækjum í umskiptum.
Í því skyni að leggja mat á markmið sjálfbærra fjárfestinga
sjóðsins mælir sjóðurinn áhættu aðila sem veita lausnir
til að draga úr og aðlagast loftslagsbreytingum, hlutfall
eignasafnsins með tekjuaukningu af lausnum og minnkun
kolefnismagns, framleiðslu endurnýjanlegrar orku,
prósentuhlutfall fyrirtækja með megindleg markmið um að
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og vegið meðaltal
áætlaðrar lækkunar, feril kolefnisspors eignasafnsins, áhættu
vegna jarðefnaeldsneytis, áhættu vegna fyrirtækja sem
framleiða vörur eða stunda rekstur með mikla kolefnislosun og
hluta eignasafnsins sem hafa bætt kolefnisspor sitt.
Sjóðurinn leitast við að fjárfesta í fyrirtækjum sem stýra
áhrifum sínum á félagslega og umhverfislega þróun með
jákvæðum hætti. Einnig er tekið tillit til umhverfislegra,
félagslegar og stjórnunarlegra (UFS) þátta, auk hefðbundinna
fjármálaþátta, til að finna fyrirtæki með ábyrga og áhrifaríka
fjármálastjórn, gefa skýrari mynd af langtímavirði, -áhættu og
mögulegri sjálfbærri ávöxtun fjárfestingar. Rammi innra UFSmats notað fyrir öll fyrirtæki er studdur af margvíslegum ytri
UFS-rannsóknar- og gagnaþjónustuaðilum, þ. á m. Carbon
Disclosure Project (CDP), MSCI og Sustainalytics. Eftirfarandi
þættir verða m.a. metnir í sambandi við UFS, 1) Umhverfislegir
þættir, hvernig fyrirtæki stjórna áhrifum sínum á umhverfið
(orkunotkun, loftslagsbreytingar, úrgangur, mengun, varðveisla
náttúruauðlinda), 2) Félagslegir þættir - hvernig fyrirtæki
haga tengslum sínum við starfsfólk, birgja, viðskiptavini og
samfélögin þar sem fyrirtæki starfar (mannréttindi, vinnuskilyrði,
þátttaka starfsfólks, tengsl við samfélagið, gagnavernd og
persónuvernd, kynjamál og fjölbreytni) og 3) Stjórnunarhættir hvernig eftirliti er háttað innan fyrirtækja til að tryggja ábyrga
og skilvirka stjórnun (leiðtogar fyrirtækja, hlutfall óháðra
stjórnenda, laun framkvæmdastjóra, óháðar endurskoðanir og
innri stjórnun, réttindi hluthafa). UFS-nálgun fjárfestingarstjóra
felur líka sér regluleg samskipti við fyrirtæki til að fylgjast með
UFS-málefnum og fyrirkomulagi atkvæðagreiðslna.
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Sjóðurinn fjárfestir ekki í framleiðendum jarðefnaeldsneytis,
framleiðendum umdeildra vopna (þ.e. jarðsprengja,
kjarnorkuvopna, sýkla- og efnavopna og klasasprengja)
eða fyrirtækjum sem fá 5% eða meira af tekjum sínum frá
tóbaki, hefðbundnum vopnum eða kjarnorkuframleiðslu.
Sjóðurinn fjárfestir ekki í fyrirtækjum sem brjóta
gegn hnattrænu samkomulagi Sameinuðu þjóðanna,
alþjóðlegum mannréttindastöðlum, réttindum verkafólks,
umhverfisstöðlum og lögum um spillingu samkvæmt greiningu
fjárfestingarstjórans.
Þar sem líklegt er að fjárfestingarmarkmið verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanlegt og aðlögunarhæft getur
sjóðnum leitað eftir fjárfestingartækjum í öðrum tegundum
verðbréfa, svo sem valin hlutabréf, verðbréf sem breytast í
almennum hlutabréfum og verðbréf með fastri verðbréfum.
Sjóðurinn kann að fjárfesta frekar í tímasöfnum, peningum
og peningamarkaðsbréfum. Sjóðurinn getur einnig fjárfest
allt að 10% af hreinum eignum sínum í hlutdeildarbréfum
sjóða um sameiginlegar fjárfestingar, svo sem UCITS-sjóða,
kauphallarsjóða eða annarra UCI-sjóða.
Sjóðurinn getur enn fremur notað afleiður til áhættavarna og til
að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti. Þessar afleiður geta
m.a. verið skiptasamningar, framvirkir gjaldeyrissamningar,
framvirkir samningar (m.a. framvirkir samningar sem byggjast
á hlutabréfum, hlutabréfavísitölum, vöxtum og gjaldmiðlum),
valréttir um hlutabréf og hlutabréfavísitölur, skuldabréf tengd
hlutabréfum og valréttir (þar á meðal varðar vilnanir og
skuldabréf með valrétti).“
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• fjárfesta í sjóði sem samræmist 9. grein SFDR
• fjárfestir í hlutabréfum alþjóðlegra fyrirtækja sem veita
lausnir til að milda og/eða aðlögun að áhættu vegna
loftslagsbreytinga, um leið og leitast er við að auka höfuðstól
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Flokkunarreglugerð Í samræmi við UFS-aðferðafræði sína
og sjálfbær fjárfestingarmarkmið sín hyggst sjóðurinn fjárfesta
í einni eða fleiri fjárfestingum sem stuðla að því að draga
úr loftslagsbreytingum og aðlögun að loftslagsbreytingum.
Eins og lýst er í fjárfestingarstefnu sjóðsins eru hlutabréf
sjóðsins metin og mæld með tilliti til getu þeirra til að
stuðla að lausnum varðandi loftslagsbreytingar. Þetta mat
er framkvæmt á stigi fjárfestingarstjórans með því að nota
upplýsingar fyrirtækja til að meta hvert fyrirtæki varðandi
mögulega hæfa starfsemi, meta tekjur af þessari starfsemi
og beita tæknimatsþrepunum „verulegu framlagi“, „skaða
ekki verulega“ og „lágmarks félagsleg öryggisviðmið“. Til að
bregðast við vöntun í upplýsingagjöf bætir fjárfestingarstjóri
þetta mat með eftirfarandi:
• Meta „ekki verulegan skaða“ viðmiðanir með því að nota
tiltæk gögn frá völdum ESG gagnaveitum.

• Nýta rannsóknir sem eru tiltækar frá völdum ESG
gagnaveitum til að hjálpa til við að meta UN Global Compact
samræmi og samræmi við mannréttindi og vinnuréttindi
sem falla undir „lágmarks félagsleg öryggisviðmið“.
• Þar sem engin tiltæk gögn eru til frá ESG gagnaseljendum,
í samræmi við skuldbindingu fjárfestingarstjóra um að
gera sitt besta, mun hann leitast við að hafa samskipti
við fyrirtæki til að bregðast við skorti á nauðsynlegum
upplýsingum sem þarf til að meta samræmingu.
Frá og með dagsetningu útboðslýsingar þessarar er hins
vegar ekki enn hægt að skuldbinda sig til lágmarkssamræmis
sjóðsins við Flokkunarreglugerð þar sem fjárfestingarstjóri
er ekki í aðstöðu til að tilgreina nákvæmlega hlutfall
undirliggjandi fjárfestinga sjóðsins sem taka mið af viðmiðum
ESB um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi, þar
með talið virkjunar- eða umskiptastarfsemi, í skilningi
flokkunarreglugerðarinnar. Hins vegar er gert ráð fyrir
því að minnsta kosti lágt hlutfall fjárfestinganna verði í
flokkunarsamræmdri umhverfislega sjálfbærri starfsemi (þar
með talið virkjunar- og umskiptastarfsemi).
Fjárfestingarstjórinn heldur þessu ástandi undir virku eftirliti og
þar sem frekari viðeigandi, fullnægjandi áreiðanleg, tímanleg
og sannanleg gögn um fjárfestingar sjóðsins og viðeigandi
tæknilegar viðmiðanir verða aðgengilegar, mun endurmat fara
fram og þessi lýsing verður uppfærð í samræmi við það til
að birta nákvæmlega hversu mikið fjárfestingar sjóðsins eru
í flokkunarsamræmdri umhverfislega sjálfbærri starfsemi, þar
á meðal hlutfall fjárfestinga í virkjunar- og umskiptastarfsemi
sem valið er fyrir sjóðinn.
Einnig í samræmi við ESG aðferðafræði sína getur sjóðurinn
haldið sjálfbærum fjárfestingum sem búist er við að stuðli
að öðrum umhverfismarkmiðum eins og sjálfbærri nýtingu
og verndun vatns- og sjávarauðlinda og umskipti yfir í
hringrásarhagkerfi. Í framtíðinni er gert ráð fyrir að sett verði
fram tæknileg skimunarviðmið í flokkunarreglugerðinni til að
ákvarða við hvaða aðstæður atvinnustarfsemi teljist stuðla að
verulegu leyti að þessum markmiðum. Engar slíkar viðmiðanir
eru fyrir hendi eins og er, því þótt þessar fjárfestingar teljist
„sjálfbærar fjárfestingar“ samkvæmt SFDR, geta þær sem
stendur ekki fallið undir umhverfislega sjálfbærar fjárfestingar
eins og þær eru skilgreindar samkvæmt gildandi skilmálum
flokkunarreglugerðarinnar.
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
• Sjálfbærniáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Mótaðilaáhætta
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum
• Hlutabréfaáhætta
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• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Templeton Investment
Management Limited
Fjárfestingastjóri hefur falið undir ábyrgð sinni allan eða
hluta af daglegri framkvæmd fjárfestingarstjórnarinnar
og fjárfestingarráðgjafarþjónustu vegna sumra eða allra
eigna sjóðsins til Franklin Templeton Investments Corp.
og Templeton Global Advisors Limited, sem starfa sem
undir-fjárfestingastjórar.

útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• eiginfjáraukningu og núverandi tekjur af hlutafjáreignum
sínum
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma

Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:

TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND

• Markaðsáhætta

Eignaflokkur Hlutabréfasjóður

Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)

• Áhætta vegna kínverskra markaða

Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingamarkmið sjóðsins er
að bjóða upp á samsetningu af núverandi innkomu og
verðmætaaukningu höfuðstóls til langtíma.

• Mótaðilaáhætta

Fjárfestingarstefna Við venjulegar aðstæður á markaði
fjárfestir sjóðurinn í fjölbreyttu safni eigna um allan heim.
Sjóðurinn leitast eftir tekjum með því að fjárfesta í hlutabréfum
sem fjárfestingarstjóri telur að bjóði upp á aðlaðandi arðsemi.
Fjárfestingastjóri leitast við að auka höfuðstól með því
að leita að vanmetnum eða afskiptum verðbréfum sem
bjóða upp á tekjur eða möguleika á höfuðstólsaukningu í
framtíðinni. Fjármagnsstyrkur er leitað með því að fjárfesta
í hlutabréfaviðskiptum fyrirtækja frá ýmsum atvinnugreinum
og er staðsett hvar sem er í heiminum, þar á meðal vaxandi
mörkuðum.
Þar sem líklegt er að fjárfestingarmarkmið verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanlegt og aðlögunarhæft
getur sjóðnum einnig leitað eftir fjárfestingartækjum í öðrum
gerðum verðbréfa, svo sem skuldabréfa og fastafjármuna.
Sjóðurinn getur enn fremur notað afleiður til áhættavarna,
til að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti og í
fjárfestingarskyni. Þessir afleiður geta ýmist verið innan eða
utan skipulegs markaðar og m.a. falið í sér skiptasamninga
(svo sem skuldatryggingar eða heildarskiptasamninga um
hlutabréfavísitölur), framvirka samninga og framtíðarsamninga
(m.a. framvirka samninga byggða á hlutabréfum,
hlutabréfavísitölum, vöxtum, gjaldmiðlum og ríkisverðbréfum),
auk valrétta (þar á meðal varðar vilnanir). Sjóðurinn getur
einnig keypt hlutdeildarskírteini eða hlutdeildarskírteini þar
sem tryggingin tengist eða fær verðmæti þess frá öðru öryggi
eða tengist eignum eða gjaldmiðlum hvers lands.
Fjárfestingarstjóri getur tekið tímabundna varnarstöðu í
reiðufé þegar hann telur að verðbréfaviðskiptamarkaðir eða
hagkerfi löndum þar sem sjóðurinn fjárfestir, upplifir of miklum
sveiflum eða langvarandi almennum hnignun eða öðrum
skaðlegum aðstæðum.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
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• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla

• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta á nýmörkuðum
• Hlutabréfaáhætta
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna þátttökubréfa
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Templeton Investment Counsel, LLC
Gjöld Upplýsingagjöf Vinsamlegast vísa til viðbæti E fyrir
fulla lýsingu á gjöldum.

TEMPLETON GLOBAL FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná fram markmiði
sínu með stefnu um að fjárfesta í hlutabréfaviðskiptum
fyrirtækja um allan heim, þar á meðal á nýmörkuðum.
Sjóðurinn fjárfestir aðallega í almennum hlutabréfum.
Þar sem líklegra er að fjárfestingarmarkmiði sé náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanleg og aðlögunarhæf gæti
sjóðurinn leitað að fjárfestingartækifærum í öðrum tegundum
verðbréfa, svo sem verðbréfum í forgangi, verðbréfum sem
breytast í almenn hlutabréf og verðbréfum með fasta ávöxtun,
sem eru gefin út í Bandaríkjadal eða ekki.
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Sjóðurinn getur enn fremur notað afleiður til áhættavarna, til að
stýra eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni.
Þessar afleiður geta meðal annars verið framvirkir
samningar (þar á meðal framvirkir samningar um hlutabréf,
hlutabréfavísitölur, vexti og gjaldmiðla), framvirka samninga auk
valrétta. Notkun fjármálagerninga getur leitt til neikvæðra áhrifa í
tilteknum eignaflokk, ávöxtunarkröfu / lengd eða gjaldmiðil.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• eiginfjáraukningu með því að fjárfesta í vanmetnum
verðbréfum í vel dreifðum alþjóðlegum hlutabréfasjóði
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Mótaðilaáhætta
• Hlutabréfaáhætta
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri Templeton Global Advisors Limited
Gjöld Upplýsingagjöf Vinsamlegast vísa til viðbæti E fyrir
fulla lýsingu á gjöldum.

TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Meginfjárfestingarmarkmið sjóðsins
er að afla mikilla núverandi tekna. Sem annað markmið,
leitast sjóðurinn við að hækka eigið fé, en aðeins þegar það
er í samræmi við meginmarkmið sitt.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir aðallega í
skuldabréfum (þ.m.t. verðbréfaviðskiptum sem ekki eru
fjárfestingar) útgefenda á heimsvísu, þ.m.t. þær sem eru
á nýmarkaði. Í þessum sjóði skulu skuldabréf fela í sér
allar tegundir verðbréfa með fasta og fljótandi tekjum
(þ.m.t. bankalán með skipulegum fjárfestingarsjóðum, með
fyrirvara um þau mörk sem tilgreind eru hér að neðan),
skuldabréf, veð- og önnur verðtryggð verðbréf (þ.m.t.
tryggingar skuldaskuldbindingar) og breytanleg verðbréf.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 30% af hreinni eign sinni
franklintempleton.lu

á meginlandi Kína með Bond Connect eða beint (einnig
nefnt CIBM beint). Sjóðurinn getur einnig notað afleiður til
áhættavarna, til að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti og
í fjárfestingarskyni. Þessir afleiður geta ýmist verið innan eða
utan skipulegs markaðar og m.a. falið í sér skiptasamninga
(svo sem vanskila- og vaxtaskiptasamninga með föstum
tekjum), framvirka samninga og framtíðarsamninga (m.a.
um ríkisskuldabréf), auk valrétta. Notkun afleiðna getur
leitt til neikvæðrar áhættuskuldbindingar fyrir tiltekna
ávöxtunarferla/tímalengdir, gjaldmiðla og lán. Að auki getur
sjóðurinn fjárfest í hlutabréfum, lánveitandi verðbréfum og
peningamarkaðsskjölum og getur leitað eftir lántökum með
skipulegum fjárfestingarsjóðum. Sjóðurinn getur fjárfest allt að
10% af hreinni eign sinni í verðbréfa- og öðrum verðbréfasjóðum
og allt að 10% af hreinni eign sinni í verðbréfum í vanskilum.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 25% af hreinum eignum sínum
í skuldabréfum sem eru gefin út eða tryggð af einum fullvalda
útgefanda (þ.m.t. ríkisstjórn, opinber eða sveitarstjórn) með
lánshæfismati undir fjárfestingarflokki við kaupin.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt
stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf
nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki
orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• miklar tekjur og horfur um hækkun eiginfjár með því að fá
aðgang að verðbréfasafni með hávaxta skuldabréfum frá
útgefendum um allan heim
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna verðbréfunar
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• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Áhættustýringin (hlutfallsleg VaR) er notuð til
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
VaR viðmiðunarmarkið er blandað viðmið sem samanstendur
af JP Morgan Global High Yield Index (50%), JP Morgan
Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (25%) og
J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets
(GBI-EM) (25%).
Væntanlegt stig vogunar fyrir sjóðinn skal nema 120%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND
Eignaflokkur Blandaður sjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að
hámarka núverandi tekjur og viðhalda horfum um hækkun
eigna.
Fjárfestingarstefna Við eðlilegar markaðsaðstæður fjárfestir
sjóðurinn í fjölbreyttu hlutafé skulda og verðbréfa um allan
heim. Sjóðurinn leitar að tekjum með því að fjárfesta í
eignasafni skuldabréfa með skuldabréfum með fasta og
fljótandi skuldbindingar og skuldaskuldbindingar sem gefin eru
út af ríkisútgjöldum og ríkisbréfum útgefendum eða fyrirtækjum
um allan heim, þ.m.t. í nýmarkaðsríkjum, auk hlutabréf sem
fjárfestingarstjóri telur bjóða upp á aðlaðandi arðs ávöxtunarkröfu
. Sjóðurinn getur fjárfest allt að 30% af hreinni eign sinni á
meginlandi Kína með Bond Connect eða beint (einnig nefnt CIBM
beint). Sjóðurinn getur einnig keypt skuldaskuldbindingar sem
gefin eru út af yfirþjóðlegum stofnunum sem eru skipulögð eða
studd af nokkrum ríkisstjórnum, svo sem Alþjóðabankanum um
endurreisn og þróun eða Fjárfestingarbanka Evrópu. Sjóðurinn
er heimilt að fjárfesta í skuldabréfum í fjárfestingarflokkum og
fjárfestingum utan fjárfestingar, gefið út af bandarískum og
erlendum útgefendum, þ.m.t. verðbréf í vanskilum. Sjóðurinn
getur einnig notað afleiður til áhættavarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni. Þessir
afleiður geta ýmist verið innan eða utan skipulegs markaðar
og m.a. falið í sér skiptasamninga (svo sem skuldatryggingar
eða heildarskiptasamninga með föstum tekjum), framvirka
samninga og framtíðarsamninga (m.a. framvirka samninga
byggða á hlutabréfum, hlutabréfavísitölum, vöxtum, gjaldmiðlum
og ríkisverðbréfum), auk valrétta. Notkun afleiðna getur leitt til
neikvæðrar áhættuskuldbindingar fyrir tiltekna ávöxtunarferla/
tímalengdir, gjaldmiðla og lán. Sjóðurinn getur fjárfest allt að 10%
af hreinni eign sinni í verðbréfa- og öðrum verðbréfasjóðum.
Sjóðurinn getur fjárfest í föstum eða fljótandi skuldabréfum
annað hvort beint eða með skipulegum fjárfestingarsjóðum
(með fyrirvara um þau mörk sem tilgreind eru hér að framan).
Fjárfestingarstjóri getur tekið tímabundna varnarstöðu í reiðufé
þegar hann telur að verðbréfaviðskiptamarkaðir eða hagkerfi
löndum þar sem sjóðurinn fjárfestir, upplifir of miklum sveiflum
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eða langvarandi almennum hnignun eða öðrum skaðlegum
aðstæðum.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 25% af hreinum eignum sínum
í skuldabréfum sem eru gefin út eða tryggð af einum fullvalda
útgefanda (þ.m.t. ríkisstjórn, opinber eða sveitarstjórn) með
lánshæfismati undir fjárfestingarflokki við kaupin.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni
samanlagt í A-hlutum í Kína (í gegnum Shanghai-Hong Kong
Stock Connect eða Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) og
í B-hlutabréfum í Kína.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur
að hámarki orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• sambland af núverandi tekjum og eiginfjárþátttöku með því
að nálgast verðbréfaeign bæði verðbréfa og verðbréfa með
einum sjóði
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Áhættustýringin (hlutfallsleg VaR) er notuð til
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
Viðkomandi VaR viðmiðið er blandað viðmið sem samanstendur
af MSCI All Country World Index (50%), Bloomberg Multiverse
Index (25%), Bloomberg Global High-Yield Index (12,5%),
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG)
(6,25%) og J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging
Markets (GBI-EM) (6,25%).
Væntanlegt stig vogunar fyrir sjóðinn skal nema 120%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
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háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.

• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma

Fjárfestingastjóri/-stjórar Franklin Advisers, Inc. and
Templeton Investment Counsel, LLC

• Lausafjáráhætta

Gjöld Upplýsingagjöf Vinsamlegast vísa til viðbæti E fyrir
fulla lýsingu á gjöldum.

• Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja

TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND

• Áhætta vegna kínverskra markaða

Eignaflokkur Hlutabréfasjóður

• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa

Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

• Mótaðilaáhætta
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiðum
sínum með því að stefna að því að fjárfesta í eigin fé smærri
fyrirtækja um allan heim, þar á meðal vaxandi mörkuðum.
Sjóðurinn fjárfestir aðallega í almennum hlutabréfum slíkra
fyrirtækja. Að því er varðar fjárfestingarmarkmið sjóðsins eru
smærri fyrirtæki venjulega þeir sem eiga markaðsvirði þegar
upphafleg kaup eru á markaði fyrir markaðsvirði fyrirtækja
sem eru í MSCI All Country World Small Cap Index („Index“).
Sjóðurinn getur haldið áfram að halda verðbréfum sem hafa
vaxið til að hafa markaðsvirði umfram það sem skiptir máli
fyrir markaðsvirði fyrirtækja sem eru í vísitölunni. Þegar öryggi
er rétt fyrir upphaflega kaup heldur það áfram að hæfa til
viðbótarkaupa svo lengi sem það er í eigu sjóðsins.

• Hlutabréfaáhætta

Sjóðurinn getur einnig fjárfest í skuldbindingum smærri
fyrirtækja um allan heim, þar á meðal vaxandi mörkuðum.
Skuldabréf fela í sér skuldbindingar útgefanda til að endurgreiða
lán þar sem endurgreiðsluákvæði höfuðstóls og vaxta eru
greinilega tilgreindir ásamt lánveitanda, í lánasamningi. Þessir
verðbréf fela í sér skuldabréf, verðbréf og peningabréf.

Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

Þar sem líklegt er að fjárfestingarmarkmið verði náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanlegt og aðlögunarhæft
getur sjóðnum leitað að fjárfestingartækjum í fyrirtækjum með
stærri markaðsvirði, sem og aðrar gerðir verðbréfa, svo sem
valin hlutabréf, verðbréf sem breytast í sameiginleg hlutabréf
og verðbréf með fast verðbréfum, sem eru Bandaríkjadal og
ekki Bandaríkjadal.
Sjóðurinn getur enn fremur notað afleiður til áhættavarna og til
að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti. Þessar afleiður geta
m.a. verið skiptasamningar, framvirkir gjaldeyrissamningar,
framvirkir samningar (m.a. framvirkir samningar sem byggjast
á hlutabréfum, hlutabréfavísitölum, vöxtum og gjaldmiðlum),
valréttir um hlutabréf og hlutabréfavísitölur, skuldabréf tengd
hlutabréfum og valréttir (þar á meðal skuldabréf með valrétti).
Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• langtímafjárþátttaka með því að fjárfesta í vanmetnum
hlutabréfum í fyrirtækjum með lítil fyrirtæki sem eru um
allan heim
franklintempleton.lu

• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta vegna ábyrgða
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Templeton Investment Counsel, LLC
Fjárfestingastjóri hefur falið undir ábyrgð sinni allan eða
hluta af daglegri framkvæmd fjárfestingarstjórnarinnar og
fjárfestingarráðgjafarþjónustu vegna sumra eða allra eigna
sjóðsins til Franklin Templeton Investments Corp., sem starfar
undir stjórnendur undir fjárfestingu.

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND
Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Aðalfjárfestingarmarkmið sjóðsins er
að hámarka, í samræmi við skynsamlega fjárfestingarstjórnun,
heildarávöxtun sem samanstendur af samsetningu
vaxtatekna, eiginfjárhækkunar og gjaldeyrishagnaðar.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiði sínu
með því að fjárfesta fyrst og fremst í eignasafni skuldabréfa og
skuldaviðurkenninga með fast og fljótandi (þ. á m. verðbréfa í
fjárfestingarflokki og utan fjárfestingarflokks) sem eru gefin út
af ríkisstjórnum, ríkistengdum aðilum og fyrirtækjum um allan
heim. Sjóðurinn getur einnig keypt skuldaskuldbindingar sem
gefin eru út af yfirþjóðlegum stofnunum sem eru skipulögð eða
studd af nokkrum ríkisstjórnum, svo sem Alþjóðabankanum
um endurreisn og þróun eða Fjárfestingarbanka Evrópu.
Sjóðurinn notast við sérstaka einkunnagjöf um umhverfis-,
félags- og stjórnunarþætti (UFS) til að meta útgefendur
ríkisskuldabréfa, sem samanstendur af undirflokkum þátta
sem teljast hafa áhrif á þjóðhagslega afkomu. Greiningadeildin
gefur öllum löndum þar sem er fjárfest einkunn með því
að bera þau saman við alþjóðlegar vísitölur. Lögð er
áhersla á ætlaðar tölur um breytingar til meðallangs tíma í
greiningarferlinu. Lönd með hærri UFS-einkunn, eða spá um
stöðuga eða hækkandi UFS-einkunn, hafa forgang. UFSundirflokkar, vægi og alþjóðlegar vísitölur kunna að breytast
með tímanum. Fjárfestingarstjóri gefur öllum mögulegum
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og núverandi eignum UFS-einkunn, en hægt er að víkja frá
einkunnagjöfinni í uppbyggingu eignasafnsins.
Sjóðurinn getur einnig notað afleiður til áhættavarna, til að
stýra eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni.
Þessar fjármálagerningar geta verið annaðhvort meðhöndlaðir
á skipulegum verðbréfamörkuðum eða sköttum og geta
m.a. verið skiptasamningar (s.s. lánssöluskiptasamningar,
vaxtaskiptasamningar eða heildarskilavextir af
fasteignatekjum), fram og til baka, framtíðarsamninga (þ.m.t.
þær á ríkisverðbréfum), auk valkosta. Notkun afleiðna
getur leitt til neikvæðrar áhættuskuldbindingar fyrir tiltekna
ávöxtunarferla/tímalengdir, gjaldmiðla og lán. Sjóðurinn getur
einnig, í samræmi við fjárfestingarhömlur, fjárfest í verðbréfum
eða skipulögðum vörum (svo sem lánveitandi verðbréfum,
viðskiptabönkum og íbúðarhúsbréfum með veðtryggðum
verðbréfum og tryggð skuldaskuldbindingu, þ.m.t. veðtryggð
lánaskuld) þar sem öryggi er tengt til eða öðlast gildi sitt úr
öðru öryggi eða tengist eignum eða gjaldmiðlum hvers lands.
Sjóðurinn getur einnig keypt veðlána- og eignatryggð verðbréf
og breytanleg skuldabréf. Sjóðurinn getur fjárfest allt að 30%
af hreinni eign sinni á meginlandi Kína með Bond Connect eða
beint (einnig nefnt CIBM beint). Sjóðurinn getur haldið allt að
10% af hreinni eign sinni í verðbréfum í vanskilum. Sjóðurinn
getur keypt fasteignaverðbréf og skuldaskuldbindingar í
einhverjum gjaldmiðli og heimilt að halda hlutabréfaviðskiptum
að svo miklu leyti sem slík verðbréf stafar af umbreytingu eða
skiptingu á völdum hlutabréfum eða skuldaskuldbindingum.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign
sinni í UCITS og öðrum UCIs. Sjóðurinn gæti einnig tekið
þátt í millifærsluveðlánum í veðbréfum. Sjóðurinn getur notað
samninga um framtíðarsamninga á ríkisbréfum Bandaríkjanna
til að meðhöndla áhættu sem tengist vexti og öðrum
markaðsþáttum, auka lausafjárstöðu og fljótt og skilvirkt valda
því að nýjar fjármunir verði fjárfestar á verðbréfamörkuðum
eða ef peningum er þörf til að mæta innlausnarbeiðnir hluthafa,
til að fjarlægja eignir sjóðsins frá markaðsáhættu. Að auki getur
sjóðurinn fengið váhrif á skuldabréfamarkaðsvísitölur með því
að fjárfesta í fjármögnunarleiðum sem byggjast á vísitölum og
lánshæfismatssamningum.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 25% af hreinum eignum sínum
í skuldabréfum sem eru gefin út eða tryggð af einum fullvalda
útgefanda (þ.m.t. ríkisstjórn, opinber eða sveitarstjórn) með
lánshæfismati undir fjárfestingarflokki við kaupin.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.

• hámarka heildarávöxtunarkröfu sem samanstendur
af samsetningu vaxtatekna, eiginfjárhækkun og
gjaldeyrishagnaði
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Áhættustýringin (hlutfallsleg VaR) er notuð til
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
Viðkomandi VaR viðmiðið er blandað viðmið sem
samanstendur af Bloomberg Barclays Multiverse Index
(50%), Bloomberg Global High-Yield Index (25%), JP Morgan
Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (12,5%) og
J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets
(GBI-EM) (12,5%).
Væntanlegt stig vogunar fyrir sjóðinn skal nema 200%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.

Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 5% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 10%.

Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

Áhættuskuldbinding vegna lánaviðskipta með verðbréf
Væntanlegt stig áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum
með verðbréf nemur 5% af hreinum eignum sjóðsins, en
getur að hámarki orðið 50%.

Eignaflokkur Sjóður með fastri ávöxtun

Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
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TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN II FUND
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Aðalfjárfestingarmarkmið sjóðsins er
að hámarka, í samræmi við skynsamlega fjárfestingarstjórnun,
heildarávöxtun sem samanstendur af samsetningu
vaxtatekna, eiginfjárhækkunar og gjaldeyrishagnaðar.

franklintempleton.lu

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiði sínu
með því að fjárfesta fyrst og fremst í eignasafni skuldabréfa og
skuldaviðurkenninga með fast og fljótandi (þ. á m. verðbréfa í
fjárfestingarflokki og utan fjárfestingarflokks) sem eru gefin út
af ríkisstjórnum, ríkistengdum aðilum og fyrirtækjum um allan
heim. Sjóðurinn getur einnig keypt skuldaskuldbindingar sem
gefin eru út af yfirþjóðlegum stofnunum sem eru skipulögð eða
studd af nokkrum ríkisstjórnum, svo sem Alþjóðabankanum
um endurreisn og þróun eða Fjárfestingarbanka Evrópu.
Sjóðurinn notast við sérstaka einkunnagjöf um umhverfis-,
félags- og stjórnunarþætti (UFS) til að meta útgefendur
ríkisskuldabréfa, sem samanstendur af undirflokkum þátta
sem teljast hafa áhrif á þjóðhagslega afkomu. Greiningadeildin
gefur öllum löndum þar sem er fjárfest einkunn með því
að bera þau saman við alþjóðlegar vísitölur. Lögð er
áhersla á ætlaðar tölur um breytingar til meðallangs tíma í
greiningarferlinu. Lönd með hærri UFS-einkunn, eða spá um
stöðuga eða hækkandi UFS-einkunn, hafa forgang. UFSundirflokkar, vægi og alþjóðlegar vísitölur kunna að breytast
með tímanum. Fjárfestingarstjóri gefur öllum mögulegum
og núverandi eignum UFS-einkunn, en hægt er að víkja frá
einkunnagjöfinni í uppbyggingu eignasafnsins.
Sjóðurinn getur einnig notað afleiður til áhættavarna, til að stýra
eignasafninu með skilvirkum hætti og í fjárfestingarskyni. Notkun
á afleiðum í fjárfestingarskyni, samkvæmt mælingu lagabálksins
um verðbréfasjóði með hlutdeildarbréfum, takmarkast við 50%.
Þessar fjármálagerningar geta verið annaðhvort meðhöndlaðir
á skipulegum verðbréfamörkuðum eða sköttum og geta
m.a. verið skiptasamningar (s.s. lánssöluskiptasamningar,
vaxtaskiptasamningar eða heildarskilavextir af
fasteignatekjum), fram og til baka, framtíðarsamninga (þ.m.t.
þær á ríkisverðbréfum), auk valkosta. Notkun afleiðna
getur leitt til neikvæðrar áhættuskuldbindingar fyrir tiltekna
ávöxtunarferla/tímalengdir, gjaldmiðla og lán. Sjóðurinn getur
einnig, í samræmi við fjárfestingarhömlur, fjárfest í verðbréfum
eða skipulögðum vörum (svo sem lánveitandi verðbréfum,
viðskiptabönkum og íbúðarhúsbréfum með veðtryggðum
verðbréfum og tryggð skuldaskuldbindingu, þ.m.t. veðtryggð
lánaskuld) þar sem öryggi er tengt til eða öðlast gildi sitt úr
öðru öryggi eða tengist eignum eða gjaldmiðlum hvers lands.
Sjóðurinn getur einnig keypt veðlána- og eignatryggð verðbréf
og breytanleg skuldabréf. Sjóðurinn getur fjárfest allt að 30%
af hreinni eign sinni á meginlandi Kína með Bond Connect eða
beint (einnig nefnt CIBM beint). Sjóðurinn getur haldið allt að
10% af hreinni eign sinni í verðbréfum í vanskilum. Sjóðurinn
getur keypt fasteignaverðbréf og skuldaskuldbindingar í
einhverjum gjaldmiðli og heimilt að halda hlutabréfaviðskiptum
að svo miklu leyti sem slík verðbréf stafar af umbreytingu eða
skiptingu á völdum hlutabréfum eða skuldaskuldbindingum.
Sjóðurinn getur einnig fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni
í UCITS og öðrum UCIs. Sjóðurinn gæti einnig tekið þátt í
millifærsluveðlánum í veðbréfum.
Sjóðurinn getur notað samninga um framtíðarsamninga á
ríkisbréfum Bandaríkjanna til að meðhöndla áhættu sem
tengist vexti og öðrum markaðsþáttum, auka lausafjárstöðu
og fljótt og skilvirkt valda því að nýjar fjármunir verði
fjárfestar á verðbréfamörkuðum eða ef peningum er þörf
til að mæta innlausnarbeiðnir hluthafa, til að fjarlægja
eignir sjóðsins frá markaðsáhættu. Að auki getur sjóðurinn
fengið váhrif á skuldabréfamarkaðsvísitölur með því að
franklintempleton.lu

fjárfesta í fjármögnunarleiðum sem byggjast á vísitölum og
lánshæfismatssamningum.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 25% af hreinum eignum sínum
í skuldabréfum sem eru gefin út eða tryggð af einum fullvalda
útgefanda (þ.m.t. ríkisstjórn, opinber eða sveitarstjórn) með
lánshæfismati undir fjárfestingarflokki við kaupin.
Sjóðurinn getur einnig greitt út arð af höfuðstól, hreinum
innleystum og óinnleystum söluhagnaði og tekjum utan
útgjalda. Þó að þetta gæti leyft meiri tekjudreifingu gæti það
einnig minnkað höfuðstólinn.
Áhættuskuldbindingar í heildarskiptasamningum Það
stig áhættuskuldbindinga sem búist er við að gæti varðað
heildarskiptisamninga (ófjármagnaða) nemur 5% af hreinum
eignum sjóðsins, að hámarki 10%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• hámarka heildarávöxtunarkröfu sem samanstendur
af samsetningu vaxtatekna, eiginfjárhækkun og
gjaldeyrishagnaði
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Mótaðilaáhætta
• Útlánaáhætta
• Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
• Markaðsáhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
• Skuldatengd verðbréfaáhætta
• Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
• Áhætta samsettra skuldabréfa
• Áhætta vegna skiptasamninga
Heildaráhætta Áhættustýringin (hlutfallsleg VaR) er notuð til
að reikna út heildaráhættu sjóðsins.
Viðkomandi VaR-viðmið er blandað viðmið sem samanstendur
af Bloomberg Barclays Multiverse Index (50%), Bloomberg
Global High-Yield Index (25%), JP Morgan Emerging
Markets Bond Index Global (EMBIG) (12,5%) og J.P. Morgan
Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM)
(12,5%).
Væntanlegt stig vogunar fyrir sjóðinn skal nema 200%.
Væntanlegt stig vogunar er einungis áætlun og getur verið
háð hærra vogunarstigi. Huglæg summa er notuð til að reikna
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út vogun. Það felur í sér hugsanlega áhættu í tengslum við
fjármálagerninga en felur ekki í sér undirliggjandi fjárfestingar
sjóðsins sem eru 100% af hreinum heildareignum.

• eiginfjáraukningu með því að fjárfesta í vanmetnum
verðbréfum í vel dreifðum alþjóðlegum hlutabréfasjóði með
evru sem grunngjaldmiðil

Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.

• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma

Innheimtar þóknanir Í viðauka E er að finna fulla lýsingu á
þóknunum.

Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:

TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND

• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla

Eignaflokkur Hlutabréfasjóður

• Lausafjáráhætta

Grunngjaldmiðill Evra (EUR)

• Markaðsáhætta

Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.

Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir aðallega í hlutabréfum,
þ.m.t. almennum hlutabréfum og forgangshlutabréfum
fyrirtækja hvar sem er í heiminum, þar á meðal á nýmörkuðum.

• Mótaðilaáhætta

Að jafnaði veita hlutabréf handhafa rétt til hlutdeildar í
almennri rekstrarafkomu félags. Sjóðurinn fjárfestir einnig í
amerískum, evrópskum og alþjóðlegum heimildarskírteinum.
Þetta eru skírteini sem gefin eru út af banka eða sjóðsfyrirtæki
sem veitir eigendum sínum rétt til að fá verðbréf frá erlendum
eða innlendum fyrirtækjum. Vörslufjármögnun útrýma ekki
gjaldeyris- og efnahagslegum áhættu fyrir undirliggjandi hluti
fyrirtækis sem starfar í öðru landi.
Miðað við núverandi markaðsaðstæður getur sjóðurinn einnig
fjárfest allt að 25% af hreinum eignum sínum í skuldabréfum
fyrirtækja og ríkisstjórna sem staðsett eru hvar sem er í
heiminum. Skuldabréf fela í sér skuldbindingu útgefanda til
að endurgreiða lán af peningum til þess og almennt kveða á
um greiðslu vaxta. Þetta felur í sér skuldabréf, verðbréf (þ.m.t.
hlutdeildarskírteini) og peningabréf.
Sjóðurinn getur enn fremur notað afleiður til áhættavarna og
til að stýra eignasafninu með skilvirkum hætti. Þessar afleiður
geta meðal annars verið framvirkir samningar (þar á meðal
framvirkir samningar um hlutabréf, hlutabréfavísitölur, vexti
og gjaldmiðla), auk valrétta (svo sem um valréttir um hlutabréf
og hlutabréfavísitölur). Notkun fjármálagerninga getur leitt til
neikvæðra áhrifa í tilteknum eignaflokk, ávöxtunarkröfu / lengd
eða gjaldmiðil.
Við val á hlutabréfum fjárfestingar leggur fjárfestingarstjóri
áherslu á markaðsverð verðbréfa félagsins miðað við mat á
langtímafjárhæð félagsins, eignaverðs og lausafjárstöðu og
aðrar ráðstafanir sem fjárfestingarstjóri telur viðeigandi til að
ákvarða verðmæti fyrirtækisins.
Nafn sjóðsins endurspeglar grunngjaldmiðil sjóðsins í
evrum og þýðir ekki endilega að tiltekið hlutfall af hreinum
fjárfestingareignum sjóðsins séu í evrum.
Sjóðurinn getur fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni í
A-hlutum í Kína (í gegnum Shanghai-Hong Kong Stock
Connect eða Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) og í
B-hlutabréfum í Kína.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt stig
áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf nemur
5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki orðið 50%.
Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
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• Áhætta á nýmörkuðum

• Áhætta vegna kínverskra markaða
• Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta vegna verðbréfalána
• Áhætta samsettra skuldabréfa
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri Templeton Global Advisors Limited
Gjöld Upplýsingagjöf Vinsamlegast vísa til viðbæti E fyrir
fulla lýsingu á gjöldum.

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND
Eignaflokkur Hlutabréfasjóður
Gjaldmiðill Bandaríkjadalur (USD)
Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er
verðmætaaukning.
Fjárfestingarstefna Sjóðurinn leitast við að ná markmiðinu
sínu undir venjulegum markaðsaðstæðum með því að stefna
að því að fjárfesta fyrst og fremst í hlutabréfaviðskiptum og
sem viðbótarmála í skuldabréfum útgefenda sem eru með
eða eru með aðalstarfsemi sína í Suður-Ameríku. Rómanska
Ameríka svæðið inniheldur, en takmarkast ekki við, eftirfarandi
lönd: Argentína, Belís, Bólivía, Brasilía, Chile, Kólumbía, Kosta
Ríka, Ekvador, El Salvador, Franska Gvæjana, Gvatemala,
Gvæjana, Hondúras, Mexíkó, Níkaragva, Panama, Paragvæ,
Perú, Súrínam, Trínidad / Tóbagó, Úrúgvæ og Venesúela.
Efnahagsreikningur sjóðsins er heimilt að fjárfesta í hlutabréfum
og skuldaskuldum fyrirtækja og ríkisstofnana annarra landa en
þeirra sem nefnd eru hér að ofan.
Þar sem líklegra er að fjárfestingarmarkmiðið sé náð með
fjárfestingarstefnu sem er sveigjanlegt og aðlögunarhæft
getur sjóðnum leitað eftir fjárfestingartækjum í öðrum gerðum
verðbréfa, svo sem valin hlutabréf, verðbréf sem breytast í
almennum hlutabréfum og verðbréfum með fast verðbréf sem
eru tilgreind í öðrum gjaldmiðlum en bandarískum gjaldmiðlum
eins og Bandaríkjadal eða evru.
Áhætta vegna lánaviðskipta með verðbréf Væntanlegt stig
áhættu sem gæti verið háð lánaviðskiptum með verðbréf nemur
5% af hreinum eignum sjóðsins, en getur að hámarki orðið 50%.

franklintempleton.lu

Fjárfestingarsnið Með hliðsjón af fjárfestingarmarkmiðunum,
eins og fram kemur hér að framan, getur sjóðurinn höfðað til
fjárfesta sem vilja:
• eiginfjáraukningu með því að fjárfesta í hlutabréfaviðskiptum
í Suður-Ameríku, þar á meðal á nýmörkuðum
• fjárfestingu í miðlungs langan tíma til langtíma
Áhættumat Helsta áhætta fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins:
• Áhætta á nýmörkuðum
• Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
• Lausafjáráhætta
Önnur áhætta sem kann að tengjast sjóðnum:
• Áhættuflokkur áhættuvarna
• Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa

franklintempleton.lu

• Mótaðilaáhætta
• Hlutabréfaáhætta
• Áhætta á vaxtamörkuðum
• Áhætta vegna verðbréfalána
Heildaráhætta Staðfestuaðferðin er notuð til að reikna út
heildaráhættu sjóðsins.
Fjárfestingarstjóri(ar) Franklin Advisers, Inc.
Fjárfestingarstjóri hefur falið undir ábyrgð sinni allan eða
hluta af daglegri framkvæmd fjárfestingarstjórnarinnar og
fjárfestingarráðgjafarþjónustu vegna sumra eða allra eigna
sjóðsins til Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda .,
sem virkar sem fjárfestingastjóri.
Gjöld Upplýsingagjöf Vinsamlegast vísa til viðbæti E fyrir
fulla lýsingu á gjöldum.
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Áhættumat
Fjárfestar verða að lesa þetta „Áhættumat“ áður en þeir fjárfesta í einhverjum sjóðanna.
Verðmæti hlutabréfa eykst þar sem verðmæti verðbréfa í eigu sjóðsins eykst og lækkar þar sem verðmæti fjárfestinga sjóðsins
minnkar. Þannig taka fjárfestar þátt í breytingum á verðmæti verðbréfa í eigu viðkomandi sjóðs. Til viðbótar þeim þáttum sem
hafa áhrif á verðmæti sértækra trygginga sem sjóður á, getur verðmæti hlutabréfa sjóðsins einnig breyst með hreyfingum á
hlutabréfum og skuldabréfamarkaði í heild.
Sjóður getur átt eigin verðbréf af mismunandi gerðum eða frá mismunandi eignaflokkum (hlutabréf, skuldabréf, peningamarkaðsbréf,
fjármálagerningar) allt eftir fjárfestingarmarkmiði sjóðsins.
Mismunandi fjárfestingar hafa mismunandi tegundir fjárfestingaráhættu. Sjóðurinn hefur einnig mismunandi tegundir áhættu,
allt eftir verðbréfum sem þeir halda. Þessi kafli, „Áhættumat“ inniheldur skýringar á hinum ýmsu tegundum fjárfestingaráhættu
sem kunna að gilda um sjóðinn. Vinsamlegast skoðaðu kaflann „Upplýsingar um sjóðinn, markmið og fjárfestingarstefnu“ í
þessari útboðslýsingu fyrir nánari upplýsingar um helstu áhættur sem gilda um hvern sjóð. Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir
um að önnur áhætta gæti einnig haft áhrif á sjóðinn frá einum tíma til annars.

Almennt
Þessi kafli útskýrir nokkrar áhættur sem eiga við um alla sjóði. Hann er ekki endilega fullkomin útskýring og önnur áhætta kann
einnig að vera viðeigandi frá einum tíma til annars. Einkum getur árangur félagsins orðið fyrir áhrifum af breytingum á markaði
og/eða efnahagslegum og pólitískum aðstæðum, og í lögum, reglum og skattakröfum. Engin trygging eða framsetning er fyrir
hendi að fjárfestingaráætlunin muni ná árangri og ekki er hægt að fullvissa um að fjárfestingarmarkmiðum sjóðsins verði náð.
Einnig er fyrri frammistaða engin leiðsögn um framtíðarframmistöðu og verðmæti fjárfestinga getur farið niður eins og upp.
Breytingar á gengi gjaldmiðla milli mynta geta valdið því að verðmæti fjárfestinga sjóðsins minnkar eða eykst.
Félagið eða einhver sjóða þess getur verið fyrir áhrifum af áhættu sem er utan þeirra valds - til dæmis lögfræðileg og
stjórnunaráhætta frá fjárfestingum í löndum með óljós og breytileg lög eða skort á staðfestum eða árangursríkum leiðum til
lagalegrar úrbóta eða vegna skráningu sjóðsins í lögsagnarumdæmum utan Evrópusambandsins, getur verið að sjóðunum
sé án fyrirvara fyrir hluthafa í viðkomandi sjóðum, settar meira takmarkandi reglur sem kunna að koma í veg fyrir að sjóðnum
takist til fulls að ná fjárfestingamarkmiði sínu. Eftirlitsstofnanir og sjálfstjórnunarstofnanir og kauphallir mega fara í óvenjulegar
aðgerðir ef um er að ræða neyðarástand á markaði. Áhrif framhaldsskoðunar á félaginu gætu verið verulegar og skaðlegar.
Sjóðurinn kann að verða fyrir áhrifum á hættu á hryðjuverkum, að hætta sé á að efnahagsleg og diplómatísk viðurlög séu
fyrir hendi eða lögð á tiltekin ríki og hernaðaraðgerðir gætu hafist. Áhrif slíkra atburða eru óljós en geta haft veruleg áhrif á
almennar efnahagslegar aðstæður og lausafjárstöðu markaðar.
Fjárfestum er bent á að í vissum tilvikum má fresta réttinum til að innleysa hlutabréf, eins og lýst er í viðauka D.
Félagið eða einhverjar sjóðir þess geta orðið fyrir áhrifum af rekstraráhættu, þar sem áhættan er sú að rekstrarferli, þ.m.t. þau
sem tengjast varðveislu eigna, verðmats og viðskiptavinnslu, geta mistekist og leitt til taps. Mögulegar orsakir bilunar geta
stafað af mannlegum mistökum, efnislegum og rafrænum kerfisbrestum og öðru áhættumati fyrir viðskipti og aðra viðburði.

Áhætta á afrískum mörkuðum
Fjárfestingar í nýmarkaðsríkjum fela í sér áhættu eins og fram kemur í kaflanum „Áhætta á nýmörkuðum“ hér fyrir neðan.
Fjárfestingar á Afríku mörkuðum eða í fyrirtækjum sem vinna sér inn umtalsverðar tekjur eða hafa verulegan rekstur í Afríku, fela
í sér áhættu sem líkist fjárfestingum í nýmarkaðsríkjum en í auknum mæli, þar sem Afríkumarkaðir eru almennt minni, minna
þróaðir og óaðgengilegri en flestir nýmarkaðir. Afríkumarkaðir hafa haft tilhneigingu til að upplifa meiri pólitíska, félagslega
og efnahagslegan óstöðugleika og geta haft minna gagnsæi, minna siðferði og veikari stjórnarhætti fyrirtækja samanborið
við nýmarkaðsríki. Hlutabréf verslað á Afríkumarkaði gæti sveiflast allverulega, þjást af skorti á lausafjárstöðu og gagnsæi
og mikilli fjárhagsáhættu. Margir afmarkaðir í Afríku eru einnig háðir útdráttargreinum eða landbúnaði, sem getur haft áhrif á
sveiflur í verðlagi vegna þess að vörur eru unnar eða ræktaðar.

Líkansáhætta
Fjárfestingarstjóri og / eða fjárfestingasamvinnustjórar geta notað líkanakerfi til að framkvæma fjárfestingaraðferðir sínar fyrir
sjóð. Það er engin trygging fyrir því að líkanakerfin séu fullbúin eða nákvæm, eða fulltrúi framtíðar markaðsferla, né munu
þau endilega vera gagnleg fyrir sjóðinn, jafnvel þótt þær séu réttar. Fjárfestingarárangur af þessum líkönum kann að vera
frábrugðinn því sem vænst var og kann að hafa neikvæð áhrif á afkomu sjóðsins. Til dæmis kemur mannlegi þátturinn við sögu
í mati á þróun, notkun, prófun og breytingum á fjárhagslegum reikniritum og formúlum sem notast er við í þessum líkönum.
Að auki er möguleiki á að söguleg gögn séu ófullnægjandi eða ósjálfráð vegna nýrra atburða eða breyttra aðstæðna sem
líkönin kunna ekki að greina strax. Markaðsframmistöðu getur haft áhrif á óbundna þætti (t.d. markaðskerfi eða viðskiptakerfi,
ótta við fjárfesta, ofhvörf eða aðrar tilfinningar) sem ekki er auðvelt að samþætta í áhættumódelum fjárfestingarstjóra eða
fjárfestingarstefnu. Það kunna einnig að vera tæknileg vandamál við gerð og framkvæmd magnlíkana (til dæmis hugbúnað
eða aðrar bilanir í tækni eða forritunarnákvæmni).
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Áhætta vegna kínverskra markaða
Áhætta í tengslum við kínverska markaðinn er svipuð og áhættan „áhætta á nýmörkuðum“ sem lýst er hér að neðan. Með því
að stjórnvöld hafa meiri stjórn á úthlutun auðlinda er áhættan sem náttúrulega ríkir í þessum tegundum markaðarins pólitísk
og lögfræðileg óvissa, gengisbreytingar og hindranir, engin ríkisstjórnarspurning um umbætur eða þjóðnýtingu og eignarhald.
Slík áhætta getur haft neikvæð áhrif á árangur viðkomandi sjóðs.
Kínverski markaðurinn er í efnahagslegum umbótum, þessar umbætur á dreifingu eru fordæmalausar eða í tilraunaskyni og
háðar breytingum sem geta ekki alltaf haft jákvæð áhrif á árangur hagkerfisins og síðan verðmæti verðbréfa í viðkomandi sjóð.
Verðbréf sem verslað er með á kínverskum mörkuðum geta verið háð ýmsu orðsporsáhættu, svo sem áhættu sem fyrirtækin
bera vegna netbrota, viðskiptabanns og neikvæðar ásakanir vegna vinnu- og mannréttinda, umhverfisspjalla, tengsla við
áhættulönd og aðila erlendis.
Kínverska hagkerfið er einnig útflutningsfyrirtæki og mjög háð viðskiptum. Óhagstæð breyting á efnahagslegum aðstæðum
aðal viðskiptalanda þess eins og Bandaríkin, Japan og Suður-Kóreu myndi hafa neikvæð áhrif á kínverska hagkerfið og
viðkomandi fjárfestingar í sjóðnum.
Á undanförnum árum hefur stjórnmálaástandið í Hong Kong orðið sífellt eldfimara. Slíkt gæti haft áhrif á stjórnmálalegt og
lagalegt umhverfi í Hong Kong. og tiltrú fjárfesta og viðskiptalífsins, sem aftur kann að hafa áhrif á markaði og afkomu fyrirtækja
á staðnum.
Einnig er til staðar áhætta og óvissa vegna skattalaga, reglugerða og starfsvenja á meginlandi Kína hvað varðar söluhagnað af
fjárfestingum sjóðsins á meginlandi Kína (og áhrifin kunna að vera afturvirk). Auknar skattaálögur á sjóðinn geta haft neikvæð
áhrif á virði hans.
Eftirfarandi sértæk áhætta kann einnig að gilda um sjóði sem fjárfesta á kínverska markaðnum:

Áhætta vegna China Bond Connect
Bond Connect er gagnkvæmt markaðsaðgangskerfi sem gerir erlendum fjárfestum kleift að eiga viðskipti með skuldabréf sem eru
dreift á skuldabréfamarkaðinum í Kína, með tengingu milli stofnana í meginlandinu og Hong Kong, án þess að takmarka kvóta.
Norðurslóða tengillinn í viðskiptum hófst 3. júlí 2017 með því að viðskipti voru gerð möguleg með gagnkvæmum aðgerðum
varðandi viðskipti, forsjá og uppgjör. Það felur í sér gjaldeyrisviðskiptakerfi Kína, China Central Depository & Clearing Co,
Shanghai Clearing House, Hong Kong kauphallir og Clearing auk Central Moneymarkets Unit (CMU). Uppgjörskerfi fyrir
afhendingu á móti greiðslu (DVP) fyrir viðskipti með Bond Connect kerfinu var framkvæmd í ágúst 2018 og þar með minnkaði
uppgjörsáhætta.
Endanlegir erlendir hæfir fjárfestar eru raunverulegir eigendur viðkomandi CIBM skuldabréfa og geta nýtt sér réttindi sín
gagnvart útgefanda skuldabréfa í gegnum CMU sem tilnefndan handhafa. Tilnefndur handhafi getur nýtt sér kröfuhafaréttindi
og gert aðgerðir gegn útgefendum skuldabréfa í kínverskum dómstólum.
CIBM-verðbréfum sem miðlað er í gegnum Bond Connect getur fylgt áhætta, þar á meðal áhætta vegna vanskila mótaðila,
uppgjörsáhætta, lausafjáráhætta, rekstraráhætta, regluverksáhætta, skattaáhætta í Kína og orðsporsáhætta.
The Bond Connect er nær nýlega þróað viðskipta kerfi. Ekki er hægt að fullvissa þig um að þessi kerfi virki rétt eða verði ekki
háð frekari breytingum eða aðlögun.
Verðbréf sem verslað er með í gegnum Bond Connect verða einnig háð þeirri áhættu sem lýst er í „Bein áhætta CIBM“ hér að
neðan.

Bein áhætta CIBM
Sumir sjóðir geta kosið að eiga viðskipti beint á kínverskum skuldabréfamarkaði á meginlandinu (Chinese Interbank Bond
Market eða CIBM) þar sem hann veitir aðgang að fleiri vörum og gagnaðilum. CIBM leyfir einnig viðskipti í CNY öfugt við Bond
Connect þar sem viðskipti eru framkvæmd í CNH.
Viðskipti með CIBM geta borið sérstaka áhættu þar sem óstöðugleiki á markaði og hugsanlegur lausafjárskortur getur leitt til
þess að verð á tilteknum skuldabréfum sveiflast verulega. Sjóðir sem fjárfesta á slíkum markaði eru því háðir lausafjár- og
óstöðugleikaáhættu og geta orðið fyrir tjóni í viðskiptum með skuldabréf á meginlandi Kína.
Að því marki sem sjóður hefur viðskipti á skuldabréfamarkaði á meginlandi Kína getur sjóðurinn einnig orðið fyrir áhættu í
tengslum við uppgjörsaðgerðir og vanefndir gagnaðila. Gagnaðili sem hefur gert viðskipti við sjóðinn getur brugðist skyldu sinni
að gera upp viðskiptin með afhendingu viðkomandi verðbréfs eða með greiðslu fyrir verðmæti.
Skuldabréfamarkaðurinn í Kína er einnig háð stjórnunaráhættu: viðeigandi reglur og reglugerðir geta breyst sem geta haft
hugsanleg afturvirk áhrif. Ef viðkomandi yfirvöld á meginlandi Kína stöðva opnun reikninga eða viðskipti í CIBM munu
möguleikar sjóða til að fjárfesta í CIBM verða fyrir neikvæðum áhrifum. Í slíkum tilvikum geta möguleikar sjóðanna til að ná
fjárfestingarmarkmiði sínu orðið fyrir neikvæðum áhrifum.
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Það er engin sérstök skrifleg leiðsögn frá skattyfirvöldum á meginlandi Kína um meðferð tekjuskatts og annarra skattaflokka
sem greiða skuli vegna viðskipta í CIBM af viðurkenndum erlendum fjárfestum með Bond Connect.

QFI áhætta í Kína
Félagið kann að fjárfesta í kínverskum A-hlutabréfum í gegnum eignasöfn hæfra erlendra fjárfesta (QFI). Slíkar QFI-áætlanir eru
starfræktar með leyfi frá kínversku verðbréfaeftirlitsstofnuninni og því er heimilt að fjárfesta á verðbréfamörkuðum á meginlandi
Kína (í kínverskum A-hlutabréfum). Lög og reglugerðir, þar á meðal um heimildir erlendra fjárfesta til að fjárfesta í kínverskum
A-skuldabréfum, stefna stjórnvalda og stjórnmála- og efnahagsástand í Kína getur breyst með litlum eða engum fyrirvara.
Slík breyting gæti haft neikvæð áhrif á markaðsaðstæður og árangur kínverskra hagkerfisins og þar leiðandi virði kínverskra
A-hlutabréfa.
Innlausn kínverskra A-hluta getur meðal annars oltið á lögum og starfsvenjum á meginlandi Kína sem hafa áhrif á getu
fjárfesta til að innleysa fjárfestingar og flytja hagnaðinn frá meginlandi Kína. Brottfararhömlur, og hvers konar bilun eða
seinkun á viðeigandi samþykki frá kínverskum yfirvöldum gæti takmarkað getu eiganda til að fullnægja öllum eða einhverjum
innlausnarbeiðnum varðandi tiltekinn innlausnardag.
Fjárfestar í sjóði sem fjárfestir í QFI-verðbréfasafni og/eða kínverskum A-hlutabréfum ættu að hafa í huga að greiðsluhæfi
verðbréfa sjóðsins kann að vera takmarkað, með tilheyrandi áhrifum á getu sjóðsins til að verða við innlausnarbeiðnum.

Áhætta tengd Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
Ákveðnar sjóðir mega fjárfesta og hafa beinan aðgang að tilteknum réttindum Kína A-hlutabréfum í gegnum Shanghai-Hong
Kong Stock Connect og / eða Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (saman nefnt „Stock Connect“). Shanghai-Hong Kong
Stock Connect er verðbréfaviðskipta- og hreinsunarforrit sem þróað er af Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
(„HKEx“), Shanghai Stock Exchange („SSE“) og Kína Verðbréfaskráning og Clearing Corporation Limited („ChinaClear“).
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect er verðbréfaviðskipta- og hreinsunarforrit sem þróað er af HKEx, Shenzhen Stock
Exchange („SZSE“) og ChinaClear. Markmið Stock Connect er að ná samkomulagi um gagnkvæma hlutabréfamarkað á milli
meginlands Kína og Hong Kong.
The Stock Connect samanstendur af tveimur Northbound Trading Links, einn á milli SSE og Kauphallar Hong Kong Limited
(„SEHK“) og hinn á milli SZSE og SEHK. Stock Connect mun leyfa erlendum fjárfestum að leggja fyrirmæli um viðskipti með
hlutabréf í Kína A-hlutabréfum sem skráð eru í SSE („SSE Securities“) eða á SZSE („SZSE Securities“) (SSE Securities og
SZSE Securities sameiginlega nefnt „Stock Tengdu verðbréf“) í gegnum Hong Kong miðstöðina sína.
Verðbréfaviðskiptin fela í sér öll hlutafjáreignir frá og með SSE 180 vísitölunni og SSE 380 vísitölunni og öllum
S-hlutabréfamarkaðnum Kína A-hlutabréfum sem ekki eru hluti af hlutabréfum viðkomandi flokka en hafa samsvarandi
H-hlutabréf skráð í SEHK, nema (i) hlutdeildarskírteini sem ekki eru viðskipti í RMB og (ii) hlutdeildarskírteini sem skráð eru í
SSE, sem eru með í „áhættuskilyrðalistanum“. Listi yfir hæf verðbréf má breyta með fyrirvara um endurskoðun og samþykki
viðkomandi eftirlitsaðila í PRC frá og til. SZSE verðbréfin innihalda öll hlutafjáreignir frá SZSE Component Index og SZSE
Small / Mid Cap Innovation Index sem hefur markaðsvirði að minnsta kosti 6 milljarða RMB og öll SZSE-skráð hlutabréf í Kína
sem eru með SZSE Ekki innifalið sem hlutafjáreignir viðkomandi vísitalna en sem hafa samsvarandi H-Hlutabréf skráð í SEHK,
nema þau SZSE-skráð hlutabréf (i) sem ekki eru skráð og viðskipti í RMB, (ii) sem eru innifalin í „áhættuskilyrðalistanum“; (iii)
sem hafa verið frestað frá skráningu SZSE; og (iv) sem eru í fyrirfram afskráningu tímabilinu. Listi yfir hæf verðbréf má breyta
með fyrirvara um endurskoðun og samþykki viðkomandi eftirlitsaðila í PRC frá og til.
Nánari upplýsingar má finna á vefsvæðinu:
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/Documents/Investor_Book_En.pdf
Til viðbótar við áhættuna sem tengist kínverska markaðnum og áhættu sem tengist fjárfestingum í RMB eru fjárfestingar í
gegnum Stock Connect háð viðbótaráhættu, þ.e. kvóta takmörkunum, uppsagnaráhættu, rekstraráhættu, takmarkanir á sölu
sem lagðar eru fram með eftirlitsskoðun, endurköllun á gjaldgengum hlutabréfum, hreinsunar- og uppgjörsáhættu, tilnefningu
tilnefningar til að halda Kína A-hlutabréfum og stjórnunaráhættu.
Kvóta takmörkunum
Dagskráin eru háð daglegum kvóta takmörkunum sem geta takmarkað getu sjóðanna til að fjárfesta í Stock Connect Securities
gegnum áætlanirnar tímanlega. Sérstaklega þegar nýjar daglegar kvótur eru lækkaðir í núll eða daglegt kvóta í norðurslóðum
er farið yfir á opnunarsamkomu, munu nýjar kauppantanir hafnað (þó að fjárfestar verði heimilt að selja verðbréf yfir landamæri
án tillits til kvótajafnaðar) .
Frestunaráhætta
Hver af SEHK, SZSE og SSE áskilur sér rétt til að fresta viðskiptum ef nauðsyn krefur til að tryggja skipulegan og sanngjarna
markað og að áhættan sé stjórnað með varúð. Ef um er að ræða sviflausn verður möguleiki sjóðanna á aðgang að meginlandi
Kína markaðshlutdeild neikvæð.
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Mismunur á viðskiptadag
Stock Connect aðeins starfar á dögum þegar bæði meginland Kína og Hong Kong markaðir eru opnir til viðskipta og þegar
bankar á báðum mörkuðum eru opnir á sama uppgjörsdegi. Vegna mismunadags viðskiptadaga milli meginlanda Kína og
Hong Kong markaða geta verið tilefni þegar það er venjulegur viðskiptadagur á meginlandi Kína, en ekki í Hong Kong og því
geta sjóðirnir ekki framkvæmt nein Stock Connect Verðbréfaviðskipti. Sjóðurinn getur því verið háð áhættu af verðsveiflum í
A-hlutum í Kína á þeim tíma sem Stock Connect er ekki í rekstri.
Takmarkanir á sölu sem lagðar eru fyrir framan við eftirlit
Reglur meginlands Kína krefjast þess að áður en fjárfestir selur einhvern hlut ætti að vera nægilegt hlutafé í reikningnum.
annars munu bæði SZSE og SSE afneita viðkomandi sölufyrirmæli. SEHK mun framkvæma fyrirfram viðskipti eftirlit á Kína
A-Hlutabréf selja pantanir þátttakenda (þ.e. hlutabréfamiðlara) til að tryggja að það sé ekki of selt.
Hreinsun uppgjörs og forsjá áhættu
Hong Kong Securities Clearing Company Limited, sem er að öllu leyti í eigu HKEx („HKSCC“) og ChinaClear, setur
hreinsiviðmið og hver er þátttakandi hverrar annarrar til að auðvelda hreinsun og uppgjör viðskipta yfir landamæri.
ChinaClear, sem innlendur miðlægur mótaðili á verðbréfamarkaðnum í PRC, rekur alhliða netkerfi fyrir hreinsunar-, uppgjörs- og
lagerfyrirtæki. ChinaClear hefur komið á fót áhættustýringarramma og gert ráðstafanir sem lúta samþykkt og eftirliti kínverska
verðbréfaeftirlitsins („CSRC“). Líkurnar á ChinaClear sjálfgefið eru talin vera fjarlæg.
Ætti fjarlægur atburður ChinaClear sjálfgefið að eiga sér stað og ChinaClear verði lýst sem defaulter, leitast HKSCC í góðri
trú við að endurheimta útistandandi hlutabréf og fjárhæðir frá ChinaClear með tiltækum lagalegum leiðum eða í gegnum slit
ChinaClear. Í því tilviki getur viðkomandi sjóðsaðili orðið fyrir seinkun á endurheimtinni eða kann ekki að geta fullkomlega
endurheimt tap sitt frá ChinaClear.
Kínverskra A-hlutabréfin, sem verslað er í gegnum Stock Connect, eru gefin út á lausu formi, þannig að fjárfestar, svo sem
viðkomandi sjóðir, munu ekki hafa neinar líkamlegu hlutabréf í Kína. Hong Kong og erlendir fjárfestar, svo sem sjóðirnir,
sem hafa keypt Stock Connect Securities í gegnum Norðurflutt viðskipti, ættu að viðhalda Stock Connect Securities með
lagerreikningum miðlari eða vörsluaðilum við Miðhreinsunar- og uppgjörskerfið sem rekið er af HKSCC fyrir hreinsunarverðbréf
sem skráð eru eða verslað á SEHK. Nánari upplýsingar um vörsluuppbyggingu varðandi Stock Connect er aðgengileg á
skrifstofu félagsins að beiðni.
Rekstraráhætta
The Stock Connect veitir nýja rás fyrir fjárfesta frá Hong Kong og erlendis, svo sem sjóðum, til að fá aðgang að Kína
hlutabréfamarkaðinum beint. Stock Connect er forsenda fyrir starfsemi rekstrarkerfa viðkomandi markaðsaðila. Markaðsaðilar
geta tekið þátt í þessu forriti með fyrirvara um tiltekna upplýsingatækni, áhættustýringu og aðrar kröfur sem tilgreindar eru af
viðkomandi skipti og / eða hreinsunarhúsi.
Það ætti að vera ljóst að verðbréfasjóðir og lögkerfi tveggja markaða eru mjög mismunandi og í því skyni að réttarhaldsáætlunin
geti starfað, gætu markaðsaðilar þurft að takast á við málefni sem stafa af mismun á áframhaldandi grundvelli.
Ennfremur þarf „tengingin“ í Stock Connect forritinu að beina skipunum yfir landamærin. Þetta krefst þess að þróun nýrra
upplýsingatækniskrefa frá hálfu SEHK og gengisþátttakenda (þ.e. nýtt kerfi til að skipta um viðskiptakerfi („China Stock Connect
System“) verði komið á fót af SEHK sem skiptir þátttakendur þurfa að tengjast). Það er engin trygging fyrir því að kerfin í SEHK
og markaðsaðilar virka rétt eða halda áfram að laga sig að breytingum og þróun á báðum mörkuðum. Ef að viðkomandi kerfi
mistókst að virka á réttan hátt gæti viðskipti á báðum mörkuðum í gegnum forritið skemmst. Hæfni viðkomandi sjóða til að fá
aðgang að markaðnum í Kína A-hlutabréfum (og þess vegna að stunda fjárfestingarstefnu sína) verður fyrir áhrifum.
Tilnefndur fyrirkomulag við að halda Kína A-hlutabréfum
HKSCC er „tilnefndur handhafi“ í Stock Connect verðbréfum sem erlendir fjárfestar eignast (þ.m.t. viðkomandi sjóður) í gegnum
Stock Connect. The CSRC Stock Connect reglur kveða sérstaklega á um að fjárfestar eins og sjóðirnir njóta réttinda og
ávinnings af Stock Connect verðbréfum sem keyptir eru í gegnum Stock Connect í samræmi við gildandi lög. Hins vegar geta
dómstólar á meginlandi Kína haldið því fram að allir tilnefndir eða vörsluaðilar sem skráðir handhafar Stock Connect verðbréfa
hafi fulla eignarrétt og að jafnvel þótt hugmyndin um raunverulegan eiganda sé viðurkennd samkvæmt meginlandi Kína lögum
þá myndi SSE verðbréfin verða hluti af sundur af eignum slíks aðila sem er tiltæk til dreifingar til kröfuhafa slíkra aðila og / eða
að raunverulegur eigandi megi ekki eiga nein réttindi í nefndinni. Þar af leiðandi getur viðkomandi sjóður og vörsluaðili ekki
tryggt að eignarhald sjóðsins á þessum verðbréfum eða eignum sé tryggt í öllum tilvikum.
Samkvæmt reglum Central Clearing and Settlement System, sem rekið er af HKSCC til að hreinsa verðbréf skráð eða verslað
á SEHK, skal HKSCC sem tilnefndur handhafinn ekki hafa neinar skyldur til að gera neinar lögaðgerðir eða dómstólar sem
halda áfram að framfylgja réttindum fyrir fjárfesta í virða Stock Connect verðbréfin í meginlandi Kína eða annars staðar.
Þrátt fyrir að eignarhald viðkomandi sjóða sé að lokum viðurkennt geta þessar sjóðir þjást af erfiðleikum eða töfum í því að
framfylgja réttindum sínum í A-hlutum í Kína.
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Að því marki sem HKSCC telst vera að gegna varðveisluaðgerðum með tilliti til eigna í gegnum það skal tekið fram að
vörsluaðili og viðkomandi sjóður hafi ekki lagalegt samband við HKSCC og ekki bein lögsókn gegn HKSCC í ef sjóðsins þjáist
af tjóni sem leiðir af frammistöðu eða gjaldþroti HKSCC.
Fjárfestakostnaður
Fjárfestingar viðkomandi sjóðs í gegnum Norðurflutt viðskipti undir Stock Connect munu ekki falla undir fjárfestingarbætur
Hong Kong. Fjárfestingarsjóður Hong Kong er stofnaður til að greiða bætur til fjárfesta sem eru hvers kyns þjóðerni sem þjást
af fjárhagslegu tapi vegna vanefnda leyfisveitanda eða viðurkenndrar fjármálastofnunar í tengslum við kauphallarvörur í Hong
Kong.
Þar sem vanræksla í norrænum viðskiptum með Stock Connect felur ekki í sér vörur sem eru skráð eða verslað í SEHK eða
Hong Kong Futures Exchange Limited, munu þær ekki falla undir fjárfestingarbætur. Á hinn bóginn, þar sem viðkomandi sjóðir
eru með viðskipti í Norður-Ameríku með verðbréfamiðlum í Hong Kong en ekki meginlandi Kína miðlari, eru þau því ekki
vernduð af Verðbréfasjóði Kína á meginlandi Kína.
Viðskiptakostnaður
Auk þess að greiða viðskiptagjöld og stimpilgjöld í tengslum við viðskipti með hlutabréf í Kína, geta viðkomandi sjóðir verið
háðir nýjum eignaverði, arðskatti og skatti sem varðar tekjur af hlutabréfafærslum sem enn er að ákvarða af viðkomandi
yfirvöldum .
Skattlagning á meginlandi Kína
Rekstrarfélagið og/eða fjárfestingarstjóri áskilur sér rétt til að veita skatt á hagnað viðkomandi sjóðs sem fjárfestir í meginlandi
Kína verðbréfum sem hafa þannig áhrif á mat á viðkomandi sjóðum. Með óvissu um hvort og hvernig tiltekin hagnaður
á meginlandi Kína verðbréfum skuli skattleggja, breytist möguleikinn á lögum, reglum og venjum í meginlandi Kína og
möguleikum á því að skatta sé beitt afturvirkt, hvaða ákvæði skattlagning stjórnenda fyrirtækisins og / eða fjárfestingarstjóri
getur verið óhófleg eða ófullnægjandi til að mæta endanlegri meginlandi Kína skattskuldum á hagnaði sem stafar af förgun
á meginlandi Kína verðbréfum. Þar af leiðandi geta fjárfestar verið ávinningur eða tap eftir lokum niðurstöðu hvernig slíkar
hagnaður verður skattlagður, hversu mikið ákvæði og hvenær þeir keyptu og / eða seldu hlutabréf sín í / úr viðkomandi sjóð.
Hinn 14. nóvember 2014 tilkynnti fjármálaráðuneytið, skattyfirlýsing og CSRC sameiginlega tilkynningu í tengslum við
skattlagningu reglunnar um Stock Connect undir Caishui 2014 nr.81 („Tilkynning nr. 81“). Samkvæmt tilkynningu nr. 81 verður
tekjuskattsskattur, einstaklingsskattur og viðskiptaskattur undanþeginn tímabundnum ávinningi af Hong Kong og erlendum
fjárfestum (svo sem sjóðum) vegna viðskipta á A-hlutabréfum í Kína í gegnum Stock Connect frá 17. nóvember 2014. Hins
vegar þurfa Hong Kong og erlendir fjárfestar (svo sem sjóðurinn) að greiða skatt af arði og / eða bónushlutum á genginu 10%
sem verður haldið og greitt til viðkomandi yfirvalds af skráðum fyrirtækjum.
Eftirlitsáhætta.
CSRC Stock Connect reglur eru deildarreglur sem hafa lagaleg áhrif á meginlandi Kína. Hins vegar er beiting slíkra reglna
óprófuð og ekki er fullvissa um að dómstólar í meginlandi Kína muni viðurkenna slíkar reglur, t.d. í slitameðferð fyrirtækja í
meginlandi Kína.
The Stock Connect er skáldsaga í náttúrunni og er háð reglum sem lögboðnar eru af eftirlitsyfirvöldum og framkvæmdarreglum
kauphallanna á meginlandi Kína og Hong Kong. Ennfremur má kynna nýjar reglur frá reglulegum aðilum í tengslum við rekstur
og löggæslu yfir landamæri í tengslum við viðskipti yfir landamæri undir Stock Connect.
Reglurnar eru ekki prófaðar svo langt og ekki er víst að þær verði beittar. Þar að auki geta núverandi reglur breyst. Ekki er
hægt að fullvissa þig um að Stock Connect verði ekki afnumið. Viðeigandi sjóð sem geta fjárfest á meginlandi Kína mörkuðum
í gegnum Stock Connect geta haft skaðleg áhrif vegna slíkra breytinga.

Áhættuflokkur áhættuvarna
Félagið getur tekið þátt í gjaldeyrisvarnarviðskiptum með tilliti til ákveðins verðbréfaflokks („baktryggður verðbréfaflokkur“).
Veðlánaviðskipti eru hönnuð til að draga úr, eins mikið og mögulegt er, gjaldeyrisáhættu fyrir fjárfesta.
Allir fjármálagerningar, sem eru notaðir til að framfylgja slíkum áhættuvarnaraðgerðum með tilliti til eins eða fleiri flokka
sjóðsins, skulu vera eignir og / eða skuldir slíkrar sjóðs í heild, en verður rekja til viðkomandi flokks og hagnaður / tap á og
kostnaður við viðkomandi fjármálagerninga mun einungis safnast fyrir viðkomandi flokki. Ekki er heimilt að sameina eða vega
upp á móti gengisáhættu af flokki í samræmi við það sem er í öðrum flokkum sjóðsins. Gjaldeyrisáhætta eigna sem rekja má til
flokkar má ekki úthluta öðrum flokkum. Engin umdeild skuldatrygging ætti að stafa af gjaldeyrisvarnarviðskiptum í flokki þó að
áhættuvarnir megi vera umfram 100% með litlum framlegð (eins og nánar er lýst í undirflokki Hedged Share Class) eins og um
er að ræða nettó fjárfestingarflæði til eða frá tryggðri hlutdeild Flokkur áhættuskuldbindinga má ekki leiðrétta og endurspeglast
í hreinni virðisaukningu fyrir hinn tryggða hlutdeildarskírteinis til næsta eða síðari viðskiptadags eftir virðingardaginn sem
kennslan var samþykkt.
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Það er engin trygging fyrir því að tilraunir til að verja gjaldeyrisáhættu nái árangri og engin áhættuvarnarstefna getur útrýmt
gjaldeyrisáhættu að öllu leyti. Ef áhættuvarnarstefna er ófullnægjandi eða misheppnaður getur verðmæti eigna og tekna
sjóðsins verið viðvarandi við sveiflur í gengisbreytingum.
Ef um er að ræða nettó fjárfestingarflæði til eða frá áhættuvarið hlutdeildarskírteini má ekki aðlaga áhættuvarnir og endurspegla
það í hreinni virðisaukningu áhættuvarða hlutdeildarskírteinis til næsta eða síðari viðskiptadags eftir virðingardaginn sem
kennslan var samþykkt.
Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir um að það gæti verið aðstæður þar sem áhættuvarnarviðskipti geta dregið úr gjaldeyrishagnaði
sem annars myndi koma fram í mati viðkomandi sjóðs. Hagnaður/tap á og kostnaður slíkra áhættuvarnarviðskipta mun aðeins
rísa upp í viðkomandi baktryggða verðbréfaflokki.
Þessi áhætta fyrir eigendur hvers konar áhættuvarnar hlutdeildarskírteina má draga úr með því að nota einhvern skilvirka
eignaaðferðartækni og tækjabúnað (þ.m.t. gjaldeyrisviðskipti og framvirka gjaldmiðlaskipta samninga, gjaldeyrisviðskiptin,
kaupréttarsamninga og keyptar kaupréttar á gjaldmiðlum og gjaldeyrisskiptum), innan þeirra skilyrða og takmarkana sem
Fjármálaeftirlitið lýtur.
Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir um að áhættuvarnaráætlunin geti verulega takmarkað fjárfestar viðkomandi áhættufjárhæðar
hlutdeildarskírteina frá hagsbótahækkun hlutdeildarskírteinis sem gefinn er upp í viðmiðunargjaldmiðli ef áhættugrunnur
gjaldmiðilsins fellur niður við viðmiðunargjaldmiðilinn (ir). Auk þess geta áhættufjárfestar áhættuskuldbindinga haft áhrif á sveiflur
í hreinum eignarhlutum á hlut sem endurspeglar hagnað / tap á og tengdum viðskiptakostnaði viðkomandi fjármálagerninga
sem notaðar eru til að innleiða áhættuvarnarstefnu. Hagnaður / tap á og viðskiptakostnaður viðkomandi fjármálagerninga mun
einungis rísa upp í viðkomandi Hedged Share Class.
Ennfremur ættu fjárfestar að vera meðvitaðar um að áhættuvarnarstefnan geti haft áhrif á gengislækkun eða hækkun á afkomu
vegna vaxtamunarhlutfallsins milli gjaldmiðilsins í hryggð hlutabréfa og viðmiðunar gjaldmiðilsins. Ef jákvæður vaxtamunur
er á milli gjaldmiðilsins í hryggð hlutdeildarskírteini yfir viðmiðunargjaldmiðillinn má fylgjast með aukningu á hlutfallslegri
afkomu Hedged Share Class yfir viðmiðunargjaldmiðilinn. Hið gagnstæða getur verið satt og það skal tekið fram að ef vöxtur
viðmiðunarvalla áhættufjárskuldabréfa er lægri en vextir grunngrunnar sjóðsins, er vaxtaberandi líklegt að það sé neikvætt og
lækkun í hlutfallslegri afkomu Hedged Share Class má fylgjast með.
Nánari upplýsingar um reglur um úthlutun eigna og skulda á kennslustigi eru að finna í Viðauka D.

Áhætta vegna fjárfestinga í hrávöru
Áhætta sjóða á fjárfestingum í viðskiptatengdum gerningum felur í sér sérstaka áhættu. Fjárfesting í hrávörumatnum, þ.m.t.
viðskipti með hrávöruvísitölur og fjármálagerninga sem tengjast vörum, eru íhugandi og geta verið mjög sveiflukenndar.
Markaðsverð á vörum getur sveiflast hratt á grundvelli fjölmargra þátta, þar á meðal: breytingar á framboði og eftirspurn
samböndum (hvort sem þær eru raunverulegar, litið, búist við, óvænt eða óinnleyst); veður; landbúnaður; verslun; innlendum
og erlendum pólitískum og efnahagslegum atburðum og stefnu; sjúkdómar; farsóttir; tækniþróun; og peningastefna og önnur
stjórnvöld, aðgerðir og aðgerðaleysi. Núverandi eða „blettar“ verð á líkamlegum vörum getur einnig haft áhrif á raforkusamninga
og ósamræmi við verðsamninga varðandi viðkomandi vöru.
Vissar vörur eru aðallega notuð í einni atvinnugrein og sveiflur í virkni í (eða framboð á öðrum auðlindum til) eins iðnaðar geta
haft óhóflega áhrif á alþjóðlega eftirspurn eftir tilteknu vöru.
Sumir sjóðir einbeita sér að orku- eða hráefnageirum og neikvæð þróun getur haft meiri áhrif á þá en sjóði sem fjárfesta í
fjölbreyttari atvinnugreinum. Verðbréf fyrirtækja í orku- eða hráefnageirum kunna að verða fyrir meiri verðsveiflum en verðbréf
fyrirtækja í öðrum atvinnugreinum. Sumir af þeim vörum sem notuð eru sem hráefni eða framleiddar af þessum fyrirtækjum
eru háðir verðlagssveiflum vegna iðnaðarframboðs og eftirspurnarþátta.
Verðbréf fyrirtækja sem stunda vinnslu eða viðskipti með orku eða hráefni, svo sem olíu, jarðgas og eðalmálma, kunna að
starfa í löndum þar sem markaðir og lagarammi er vanþróaðri. Slík fyrirtæki kunna að vera viðkvæmari fyrir áhættu sem tengist
stjórnmálalegum óstöðugleika og breytingum á skattlagningu eða regluverki.

Uppsöfnunaráhætta
Sumir sjóðir kunna að hafa fjárfestingarstefnu þar sem sérstaklega er tiltekið að eignir í eignasafninu skuli takmarkast við
tiltölulega lítinn fjölda útgefenda eða að einblínt sé á tiltekna atvinnugrein, markaðssvið eða landsvæði. Vegna þessarar litlu
dreifingar kunna slíkir sjóðir að vera sveiflukenndari en sjóðir með mikla dreifingu eða bera meiri áhættu, þar sem afkoma undir
væntingum í einni eða nokkrum stöðum, atvinnugreinum eða landsvæðum hefur meiri áhrif á eignir sjóðsins. Sú fjárhagsleg
áhrif geta haft áhrif á slíkt vegna aukinnar óstöðugleika eða áhættu.

Áhætta vegna breytanlegra og blandaðra verðbréfa
Breytanlegt öryggi er almennt skuldaskylda, valið hlutafé eða annað öryggi sem greiðir vexti eða arð og má skipta af handhafa
innan tiltekins tíma í almenna hlutabréf á tilteknu viðskiptaverði. Verðmæti breytanlegra verðbréfa getur hækkað og lækkað
með markaðsvirði undirliggjandi hlutabréfa eða, eins og skuldaöryggi, breytilegt með breytingum á vöxtum og lánshæfi
útgefanda. Breytanlegt öryggi hefur tilhneigingu til að framkvæma meira eins og hlutabréfa þegar undirliggjandi hlutabréfaverð
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er hátt miðað við viðskiptaverð (vegna þess að meira af verðmæti öryggis er búsettur í möguleikanum á að breyta) og meira
eins og skuldaskuld þegar undirliggjandi hlutabréfaverð er lítið miðað til viðskiptaverðs (vegna þess að kosturinn við að breyta
er minna virði). Vegna þess að verðmæti þess getur haft áhrif á margar mismunandi þætti er breytanlegt öryggi ekki eins
viðkvæmt fyrir vaxtabreytingum sem svipað óbreytanlegt skuldaöryggi og hefur yfirleitt minni möguleika á afkomu eða tapi en
undirliggjandi lager.
Hybrid verðbréf eru þau sem, eins og breytanleg verðbréf sem lýst er hér að framan, sameina bæði skuldir og eigið fé.
Blendingar geta verið gefin út af fyrirtækjum (vísað til sem sameiginlegur blendingur) eða fjármálastofnana (almennt vísað til
sem óvissar skuldabréf eða „CoCos“). Hybrid verðbréf eru víkjandi fjármálagerningar sem falla almennt í fjármagnsskipulagi
milli eiginfjár og annarra víkjandi skulda, þ.e. slík verðbréf eru mest yngri verðbréf yfir eigin fé. Slík verðbréf eiga yfirleitt langan
tíma og geta jafnvel verið eilífar. Afsláttarmiðaágreiðslur geta verið valfrjálsar og getur því verið aflýst af útgefanda hvenær sem
er, af einhverjum ástæðum og í hvaða lengd sem er. Uppsögn afsláttarmiða greiðslna má ekki vera sjálfgefið. Hybrid verðbréf
eru kallað á fyrirfram ákveðnum stigum. Ekki er hægt að gera ráð fyrir að verðbréf, þ.m.t. verðmæti verðbréfa, verði kallaðir á
upphafsdag. Fjárfestirinn getur ekki fengið endurgreiðslu höfuðstóls á tilteknum símafundi eða á hvaða degi sem er.
Tilboðs breytanleg verðbréf sem gefin eru út af fjármálastofnunum („CoCos“), sem varð vinsæl í kjölfar fjármálakreppunnar 20082009 sem leið til að draga úr áhrifum streituvaldandi markaðsaðstæðna, hafa ákveðnar viðbótarþættir sem eru ekki dæmigerðar
fyrir blendinga fyrirtækja. Fyrir CoCos er viðskiptin bundin við fyrirfram skilgreindan atvik sem byggir á fjármagnsuppbyggingu
fjármálastofnunarinnar og / eða hvenær eftirlitsstofnanna telur bankann vera ekki lengur hagkvæmur. Tiltekið breytanlegt
skuldabréf getur breytt í eigið fé eða, að öðrum kosti, geta verið eingöngu tap að gleypa og umbreyta til ekkert. Stigatöflur
geta verið mismunandi frá einu málefni til annars og áhættan á umbreytingu fer eftir fjarlægðinni á eiginfjárhlutfallinu við
upphafsstig og / eða það sem eftirlitsstofan telur útgefanda ekki lengur hagkvæmur (þ.e. skuldabréfin eru „trygging sem ekki
er hægt að eignast“ eða „PONV“), sem er erfitt fyrir fjárfestingarstjóra og / eða fjárfestingarfulltrúa viðkomandi sjóðs að sjá
fyrir því að atburður sem krefst þess að skuldirnar verði umreiknaðar í eigið fé eða einfaldlega tap gleypa. Það getur líka
verið erfitt fyrir fjárfestingarstjóri og / eða fjárfestingarfulltrúi að meta hvernig verðbréfin hegða sér við viðskiptin. Vegna þess
að viðskipti eiga sér stað eftir tiltekinn atburði getur viðskipti átt sér stað þegar hlutabréfaverð undirliggjandi eigna er lægra
en þegar skuldabréf er gefið út eða keypt. Þar sem hefðbundin breytanleg verðbréf eru breytanleg samkvæmt vali handhafa
og handhafi slíkra skuldabréfa mun almennt breyta þegar gengi hlutabréfa er hærra en ávöxtunarkrafa (þ.e. þegar útgefandi
gengur vel), hafa CoCos tilhneigingu til að breyta þegar útgefandi er í kreppu og þarfnast viðbótar eigið fé eða tap frásog til
þess að lifa af. Þar af leiðandi er meiri möguleiki á fjármagns tap með CoCos miðað við hefðbundna breytanlegt verðbréf.
Kveikjan gæti verið virk með því að ræða töluvert tap á fjármagni eins og það er túlkað eða aukning áhættuveginna eigna
(vegna breytinga á áhættusömum eignum) eins og mælt er fyrir nefndinni. Ólíkt fyrirtækjabrúsum eru uppsöfnuðu afsláttarmiða
ekki almennt uppsöfnuð og eru í staðinn afskrifuð. Handhafar CoCos sjá að afsláttarmiða þeirra eru aflýst meðan útgefandi
heldur áfram að greiða arð af sameiginlegum hlutabréfum, ólíkt því sem varðar sameiginlega blendinga sem yfirleitt hafa
svokallaða „ávöxtunarkröfu / tappaákvæði“ sem tengja greiðslu blendinga afsláttarmiða í eigið fé. CoCos kann að verða fyrir
fjárfestingaráhættu vegna fjárfestingar, þar sem fjárfestar í slíkum verðbréfum geta orðið fyrir tapi fjármagns þegar eigendur
hlutabréfa eiga ekki við ef fyrirfram skilgreindur kveikja er brotinn áður en eftirlitsstofninn telur útgefanda ekki raunhæfur (ef
eftirlitsstofnanna lýsir yfir skort á hagkvæmni fyrir slíkt brot, ætti venjuleg lánardrottinn að eiga við). Verðmæti CoCos getur
orðið fyrir skyndilegri lækkun á gildi ef upphafsstigið er náð. Heimilt er að krefjast sjóðs að taka við reiðufé eða verðbréfum
með verðmæti sem er minna en upphaflega fjárfestingu þess eða, ef tilvik þar sem óviss breytanleg skuldabréfa er ætlað að
aðeins tapi, getur sjóðurinn tapað öllu fjárfestingu sinni.

Mótaðilaáhætta
Gengisáhætta er áhætta fyrir hvern samningsaðila að mótaðili muni ekki framkvæma samningsbundnar skuldbindingar sínar
og / eða virða skuldbindingar sínar samkvæmt samningi þessum, hvort sem um er að ræða gjaldþrot, eða aðrar ástæður.
Þegar samningur er gerður (OTC) eða aðrar tvíhliða samningar (m.a. afleiðingar OTC-afleiða, endurkaupasamninga,
útlánaveðlána o.s.frv..) Getur félagið fundið fyrir áhættu sem stafar af gjaldþolum mótaðila og frá þeirra vanhæfni til að virða
skilyrði þessara samninga.

Útlánaáhætta
Lánshæfismat, grundvallaráhætta varðandi öll verðbréf með fastri verðbréfum og peningamarkaðsskjölum, er líkurnar á að
útgefandi muni ekki greiða höfuðstól og vaxtagreiðslur þegar hann er gjaldgengur. Útgefendur með hærri lánsáhættu bjóða
venjulega hærri ávöxtun fyrir þennan aukna áhættu. Hins vegar bjóða útgefendur með minni lánsáhættu yfirleitt lægri ávöxtun.
Almennt er talið að ríkisverðbréf séu öruggasta hvað varðar lánsáhættu en skuldir fyrirtækja, einkum þeim sem eru með
lakari lánshæfismat, hafa hæsta lánsáhættu. Breytingar á fjárhagsstöðu útgefanda, breytingar á efnahagslegum og pólitískum
aðstæðum almennt eða breytingar á efnahagslegum og pólitískum aðstæðum sem eru sérstaklega tilteknar fyrir útgefanda
(einkum ríkisstjórn eða yfirþjóðlegur útgefandi) eru allir þættir sem geta haft skaðleg áhrif á útgefanda kreditgæði og öryggisgildi.
Í tengslum við lánsáhættu er hætta á lækkun lánshæfismatsfyrirtækis. Matsfyrirtæki eins og Standard & Poor's, Moody's og
Fitch, meðal annars, veita einkunnir fyrir fjölmörgum verðbréfum með fasta tekjum (fyrirtækja, fullvalda eða yfirvöld) sem byggja
á lánshæfi þeirra. Stofnunin getur breytt einkunnunum sínum frá einum tíma til annars vegna fjárhagslegra, efnahagslegra,
pólitískra eða annarra þátta, sem ef breytingin felur í sér lækkun, getur haft áhrif á verðmæti viðkomandi verðbréfa.
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Skuldatengd verðbréfaáhætta
Lántengd verðbréf eru skuldabréf sem tákna vexti af launum eða eru annars tryggðir með einum eða fleiri skuldbindingum
skulda eða lánshæfismatssamninga sem innihalda skuldaskuldbindingar eða lánaskuldbindingar. Slík skuldaskuldbinding
getur falið í sér skuldbindingar eins eða fleiri fyrirtækjaútgefenda. Sjóður sem fjárfestir í lánveitandi verðbréfum hefur rétt til að
fá reglubundnar vaxtagreiðslur frá útgefanda lánveitanda tryggingar (venjulega seljandi undirliggjandi lánshæfiseinkunnar) á
samnýttum vöxtum og a endurgreiðsla höfuðstóls á gjalddaga.
Sjóður sem fjárfestir í lánafjárfestum ber áhættu að missa af höfuðstólsfjárfestingu og reglulegar vaxtagreiðslur sem búist
er við að berast meðan fjárfestingin er í lánveitandi öryggi ef eitt eða fleiri af þeim skuldaskuldbindingar sem liggja undir
lánshæfismatssamningum fara í vanskil eða á annan hátt verða ófullnægjandi. Þegar slík lánardrottnung er gerð (þ.m.t.
gjaldþrot, tímabundið greiðsla vextir eða höfuðstóll eða endurskipulagning) mun sjóðurinn, sem hefur áhrif á, almennt draga úr
helstu jafnvægi tengdra lána sem tengist tryggingunni með hlutfallslegri vexti sjóðsins í parinu fjárhæð vanefndar skuldbindinga
í vanskilum í staðinn fyrir raunverulegt gildi vanefndar undirliggjandi skuldbindinga eða vanefndar undirliggjandi skuldbindingar
sjálft, sem leiðir til tap á hluta fjárfestingar sjóðsins. Eftir það mun vextir á lánveitandi tryggingu rísa á minni höfuðstól og minni
höfuðstóll verður skilað á gjalddaga. Að því marki sem lánveitandi tryggingin felur í sér áhuga á undirliggjandi skuldbindingar
einstakra fyrirtækja eða annarra útgefenda, sýnir lánsfundur að því er varðar slíkan útgefanda meiri áhættu á tapi sjóðsins en
ef lánveitandi tryggingin felur í sér áhuga á undirliggjandi tryggingu skuldbindingar margra útgefenda.
Að auki leggur sjóðurinn áhættuna af því að útgefandi lánveitandi öryggis sé sjálfgefið eða orðið gjaldþrota. Í slíkum tilfellum
getur sjóðurinn átt í erfiðleikum með að endurgreiða, eða ekki endurgreiða, höfuðstóls fjárfestingarinnar og eftirtalinna
reglubundinna vaxtagreiðslna.
Fjárfesting í lánveitandi verðbréfum felur einnig í sér að mótaðila sé lánshæfismatssamningurinn sem gerður er við útgefanda
lánveitandi tryggingar til að gera reglubundnar greiðslur til útgefanda samkvæmt skilmálum samningsins. Í sumum tilfellum
má búast við töfum eða hættum við gerð slíkra greiðslna til þess að tafir eða lækkun greiðslna til sjóðsins verði sem fjárfestir
í slíkum lánshlutdeildum. Að auki eru lánveitandi verðbréf venjulega byggðar sem takmarkaðar endurheimtarskuldbindingar
útgefanda slíkra verðbréfa þannig að útgefin verðbréf verði yfirleitt einungis skuldbinding útgefanda og ekki skyldur eða skyldur
annarra aðila.
Flest lánshæf verðbréf eru byggð upp sem bandarískir reglur 144A verðbréf, svo að þeir megi vera frjálsir viðskipti meðal
stofnana kaupenda. Sjóður mun yfirleitt aðeins kaupa lánshlutdeild verðbréf sem eru ákveðin í að vera fljótandi að mati
fjárfestingarstjóra og / eða fjárfestingasamstæðueigenda. Hins vegar getur markaðinn fyrir lánveitandi verðbréf skyndilega
orðið illseljanlegur. Hinir aðilar að viðskiptunum kunna að vera eini fjárfestirinn með nægilega skilning á afleiðunni sem hefur
áhuga á að bjóða honum. Breytingar á lausafjárstöðu geta leitt til verulegrar, hraðrar og ófyrirsjáanlegra breytinga á verðlagi
lánaverðbréfa. Í ákveðnum tilvikum getur markaðsverð fyrir lánveitandi tryggingu ekki verið tiltæk eða ekki áreiðanlegt og
sjóðurinn gæti orðið fyrir erfiðleikum með að selja slíka tryggingu á verði sem fjárfestingarstjóri og / eða fjárfestingarstefnan
telur sanngjarnt .
Verðmæti lánstrausts öryggis mun venjulega hækka eða lækka með einhverjum breytingum á verðmæti undirliggjandi
skuldaskuldbindinga, ef einhver er, sem útgefandinn og lánshæfismatsskiptin halda. Ennfremur þegar lánveitandi tryggingin
er uppbyggð þannig að greiðslur til sjóðsins byggist á fjárhæðum sem berast vegna eða gildi frammistöðu hvers undirliggjandi
skuldaskuldbindinga sem tilgreind eru í skilmálum viðkomandi lánshæfismats, sveiflur í verðmæti slíkrar skuldbindingar geta
haft áhrif á verðmæti lánveitingarinnar.

Vörsluáhætta
Eignir félagsins (þar á meðal til að taka af allan vafa allar eignir sem félagið eignast við verðbréfalán, endurkaup eða öfug endurkaup)
eru í vörslu vörsluaðilans og fjárfestar eru eiga hættu á að vörsluaðili geti ekki staðið við skuldbindingar sínar að fullu, að endurgreiða
á skömmum tíma allar eignir félagsins við gjaldþrot vörsluaðila. Eignir félagsins verða auðkenndar í bókum vörsluaðila sem
tilheyra félaginu. Verðbréf og skuldabréf (þ.m.t. útlán og lánshlutdeild) sem vörsluaðili geymir verða aðgreind frá öðrum eignum
vörsluaðilans sem dregur úr en útilokar ekki hættuna á endurgreiðslu án gjaldþrotaskipta. Engu að síður gildir engin slík aðgreining
á peningum sem eykur hættuna á endurgreiðslu án gjaldþrotaskipta. Vörsluaðili heldur ekki öllum eignum félagsins sjálfur en notar
netverk undir-vörsluaðila sem eru ekki hluti af sama hópi fyrirtækja og vörsluaðili. Fjárfestar eru einnig í hættu á gjaldþroti vörsluaðila.
Sjóður getur fjárfest á mörkuðum þar sem vörslu- og / eða uppgjörskerfi eru ekki að fullu þróuð.

Áhætta vegna skuldaverðbréfa í vanskilum
Allir sjóðir sem fjárfesta í skuldaviðurkenningum eða peningamarkaðsbréfum eru í vaxtaáhættu, útlánaáhættu og skuldaraáhætta
og kunnu auk þess að vera í sérstakri áhættu, þar á meðal en ekki eingöngu, ríkisbréfaáhættu, áhættu vegna verðbréfa með
háa ávöxtunarkröfu, endurskipulagningaráhættu og áhættu sem tengist notkun á lánshæfiseinkunnum.
Verðmæti fastafjármuna hækkar almennt í verðmæti þegar vextir lækka og lækka í virði þegar vextir hækka. Verðbréf með
föstum tekjum með langtímalengd eru yfirleitt næmari fyrir vaxtabreytingum en styttri verðbréf.
Verðbréf með breytilegum vöxtum (þar með talin skuldabréfa með lánshæfiseinkunn) eru yfirleitt ekki næmari fyrir
vaxtabreytingum en skuldabréfum með fast gengi.
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Sumir sjóðir geta fjárfest í skuldabréfum þar sem útgefandi er ekki að greiða vaxtagreiðslur (vanskil skuldabréf). Þessir sjóðir
mega kaupa vanskilin skuldabréf ef að mati fjárfestingarstjórans og / eða fjárfestingastjórnarinnar virðist líklegt að útgefandi
geti haldið áfram vaxtagreiðslum eða líklegt er að annar hagkvæm þróun verði líklega á næstunni. Þessar verðbréf geta orðið
verðlaus.
Ríkisskuldabréfum kann að fylgja áhætta auk þeirrar sem almennt fylgir skuldabréfum og erlendum verðbréfum, meðal annars,
en ekki eingöngu, hættan á að ríkisstjórn vilji eða geti ekki borgað vexti og endurgreidd höfuðstól af skuldum ríkisins. Yfirleitt fer
engin gjaldþrotameðferð fram vegna ríkisskulda. Ef lánshæfismaður vanrækir (eða hótar að vanrækja) skuldbindingar sínar um
skuldbindingar skulda má endurskipuleggja skuldina. Sé um vanskil á lánum að ræða getur sjóður haft takmarkaðan lagalegan
aðgang að vanrækslu stjórnvalda.
Sjóðir mega fjárfesta í ríkisskuldum útgefnum af ríkisstjórnum eða ríkisstjórnarsamtökum frá löndum sem vísað er til sem
nýmarkaðsríki eða landamæri, sem bera viðbótaráhættu samanborið við þróaðri markaði vegna slíkra þátta eins og meiri
pólitískra og efnahagslegra óvissu, gengisbreytingar, eða gjaldeyrishöft.
Sumir sjóðir gætu fjárfest í verðbréfum með hárri ávöxtunarkröfu sem metin eru lægra en í fjárfestingarflokki. Hávaxta skuldabréf
(þ.m.t. lán) og óflokkuð verðbréf með svipað lánshæfismat („hávaxta skuldabréfagerningar“ eða „rusl skuldabréf“) fela í sér meiri
hættu á tapi, eða tafir á vaxta- og höfuðstólsgreiðslum, en skuldabréf í hærri gæðaflokki. Útgefendur hávaxta skuldagerninga
eru ekki jafn sterkir fjárhagslega og þeir sem gefa út verðbréf með hærri lánshæfismati. Hávaxta skuldabréfagerningar eru
yfirleitt illseljanlegri og verð þeirra sveiflast meira en verðbréf í hærri gæðaflokki.
Sumir sjóðir kunna einnig að fjárfesta í verðbréfum fyrirtækja sem eru að gangast undir samruna, sameiningu, slitameðferð
og endurskipulagningu (þar á meðal fyrirtækja í gjaldþrotameðferð). Slíkt kann að raska rekstri og stjórnskipulagi viðkomandi
fyrirtækja, sem kann að auka fjárfestingaráhættu sjóðsins.
Notkun lánshæfismats við mat á skuldabréfum getur falið í sér tiltekna áhættu, þ.m.t. áhættan á að lánshæfismatið geti ekki
endurspeglað núverandi fjárhagsstöðu útgefanda eða atburði þar sem lánshæfismat var síðast metið af matsfyrirtækinu.
Lánshæfismat getur haft áhrif á hagsmunaárekstra eða byggt á sögulegum gögnum sem ekki lengur eiga við eða eru réttar.
Nýlega hafa verið lagðar til breytingar á lögum og reglugerðum um endurbætur á matsfyrirtækjum sem geta haft neikvæð áhrif
á fjárfestingar eða fjárfestingarferli sjóðsins.
Skuldabréf eru háð fyrirframgreiðsluáhættu þegar útgefandi getur „hringt“ í öryggi eða endurgreiðir höfuðstól, að fullu eða
að hluta, fyrir gjalddaga tryggingarinnar. Þegar sjóður endurfjárfestir fyrirframgreiðslur höfuðstóls sem hann fær, getur
hann fengið vexti sem er lægra en gengið á núverandi öryggi, hugsanlega lækkandi tekjur sjóðsins, ávöxtun og úthlutun til
hluthafa. Verðbréf með fyrirframgreiðslu geta leitt til minni möguleika á hagnað á lækkandi vaxtaumhverfi og meiri verðþróun.
Fyrirframgreiðsluáhætta er meiri á tímabilum lækkandi vaxta.

Áhætta vegna afleiddra fjármálagerninga
Afkoma afleiðusamninga byggist að miklu leyti á afkomu undirliggjandi gjaldmiðils, öryggis, vísitölu eða annarra viðmiðunar
eignar og slíkar gerðir eru oft með áhættu sem er svipuð undirliggjandi tækjabúnaði auk annarra áhættu. Sjóður getur notað
valkosti, framtíðartekjur, valkostir í framtíðarsamningum og framvirkum samningum um gjaldmiðla, verðbréf, vísitölur, vextir
eða aðrar viðmiðunarupplýsingar til áhættuvarna, skilvirka eignastýringu og / eða fjárfestingar. Afleiðusamningar fela í sér
kostnað og geta skapað efnahagsleg skiptimynt í eignasafni sjóðsins sem getur leitt til verulegs sveiflu og veldur því að
sjóðurinn taki þátt í tapi (auk hagnað) í upphæð sem er verulega umfram upphaflega fjárfestingu sjóðsins. Þegar um er að
ræða framtíðarviðskipti er upphæð framlegðarmarka lítil miðað við verðmæti framvirka samningsins þannig að viðskipti séu
„skuldsett“ eða „miðlað“. Tiltölulega lítil markaðshreyfing mun hafa hlutfallslega stærri áhrif sem geta unnið fyrir eða gegn
sjóðnum. Uppsetning ákveðinna skipana sem ætlað er að takmarka tap á ákveðnum fjárhæðum getur ekki verið árangursrík
vegna þess að markaðsaðstæður geta gert það ómögulegt að framkvæma slíkar pantanir.
Viðskipti í valkostum geta einnig haft mikla áhættu. Sala („skrifa“ eða „veita“) valkostur leiðir yfirleitt til umtalsvert meiri áhættu en
kauprétt. Þó að iðgjaldið, sem sjóðnum hefur fengið, er fastur, getur sjóðnum viðhaldið tapi sem er umfram það magn. Sjóðurinn
mun einnig verða fyrir því að hætta sé á kaupanda að nýta kaupréttinn og verður sjóðurinn skuldbundinn til að leysa kaupin í
reiðufé eða kaupa eða afhenda undirliggjandi fjárfestingu. Ef kostnaðurinn er „tryggður“ af sjóðnum með samsvarandi stöðu
í undirliggjandi fjárfestingu eða framtíð í annarri valkosti getur áhættan dregið úr. Hættan á tapi sjóðs vegna skiptasamninga
á neti fer eftir því hvaða aðili er skylt að greiða hreinan fjárhæð til hinn aðilans. Ef mótaðili er skylt að greiða nettóupphæðina
til sjóðsins er áhættan á tapi sjóðsins að missa allt magn sem sjóðurinn hefur rétt á að fá; Ef sjóðnum er skylt að greiða nettó
fjárhæð er áhætta sjóðsins á tapi takmörkuð við nettóupphæðina (vinsamlegast vísa einnig til „áhættuskuldbindinga sjóðsins“).
Ákveðnar afleiður geta haft mikil áhrif á hagnýtingu óháð stærð fjárfestingarinnar. Notkun skiptimyntunar getur valdið því að
sjóðurinn leysi eignastöðu til að fullnægja skuldbindingum sínum eða uppfylla kröfur um aðgreiningu á eignum þegar það getur
ekki verið hagkvæmt að gera það. Aðrar áhættur fela í sér ójafnvægi, rangt verðmat eða óviðeigandi mat á afleiðusamningi og
ófullnægjandi fylgni milli verðmæti afleiðunnar og undirliggjandi gernings þannig að sjóður megi ekki átta sig á fyrirhuguðum
bótum. Velgengni þeirra mun venjulega ráðast af fjárfestingarstjóri og / eða fjárfestingastjórnendum getu til að spá fyrir um
væntingar á markaði sem tengjast undirliggjandi tæki. Ef markaður eða markaðir eða verð á tilteknum flokkum fjárfestinga fara
óvænt, sérstaklega í óvenjulegum eða miklum markaðsaðstæðum, getur sjóður ekki náð fyrirhuguðum ávinningi viðskiptanna
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og það gæti orðið fyrir tapi sem gæti verið verulegt. Ef fjárfestingarstjóri eða fjárfestingarfulltrúi hefur ekki náð árangri með því
að nota slíka afleiðusamninga getur árangur sjóðsins verið verri en ef fjárfestingarstjóri eða fjárfestingarfulltrúi notaði ekki slíka
afleiðusamninga alls. Að því marki sem sjóður notar slíkar gerðir til áhættuvarna er hætta á ófullkomnum fylgni milli hreyfinga í
virði afleiðusamningsins og verðmæti undirliggjandi fjárfestingar eða annarrar eignar sem er tryggður. Það er einnig áhættan,
sérstaklega við erfiðar markaðsaðstæður, að tæki, sem venjulega myndi starfa sem áhættuvörn, veitir enga áhættuvarnir.
Sjóður getur tekið þátt í viðskiptum með afleiðusamninga sem eiga viðskipti á kauphöllum eða sem kunna að vera samið um
einkaaðila og eiga viðskipti með skuldabréf og ekki á kauphöll. Gjaldeyrisviðskiptin fela í sér framtíðartekjur, valkosti í framtíðinni
og ábyrgðir. Dæmi um afleiðusamninga úr erlendum gjaldeyrismarkaði eru gjaldeyrisforði, vaxtaskiptasamningar, sjálfgefið
skiptasamningar, heildarverðbréfasamningar eða samningar um mismun. Notkun slíkra OTC-gerninga gæti leitt til tjóns ef
mótaðili við viðskiptin (með tilliti til framvirkra gjaldmiðlasamninga og annarra afleiddra afleiðusamninga) er ekki eins og lofað er,
þ.m.t. vegna gjaldþrotaskipta eða gjaldþrotaskipta slíkra mótaðila. Þessi áhætta getur aukist við rokgjarnan markaðsaðstæður.
Veð eru notuð í mörgum viðskiptum með OTC afleiður. Þau flytjast yfir til gagnaðilans ef sjóðurinn er með hreint tap af tilteknum
viðskiptum og sjóðurinn kann að halda eftir veði gagnaðila ef sjóðurinn er með hreinan hagnað af tilteknum viðskiptum.
Verðmæti trygginga getur hins vegar sveiflast og það kann að vera erfitt að selja þannig að engar tryggingar eru fyrir því að
verðmæti trygginga sé nægjanlegt til að standa undir fjárhæðinni sem er skuldbundið til sjóðs eða mun ekki frásogast af öðrum
útistandandi skuldbindingum mótaðila. Önnur áhætta felur í sér vanhæfni til að loka stöðu vegna þess að viðskiptamarkaðurinn
verður illseljanlegur (sérstaklega á OTC mörkuðum) eða framboð af mótaðila er takmörkuð um tíma. Að auki gæti tilgáta
spákaupmanna á tilteknum markaði leitt til verðlækkunar. Að því marki sem sjóður getur ekki lokað stöðu vegna ójafnvægis
á markaði getur sjóðnum ekki komið í veg fyrir frekari tap á virði í afleiðusamningum og lausafjárstaða sjóðsins kann að vera
skert að því marki sem hún hefur verulegan hluta af öðrum lausafjármunum sem merktar eru sem aðgreindir til að standa undir
skuldbindingar sínar samkvæmt slíkum afleiðusamningum. Einnig er hægt að krefjast sjóðs að taka eða afhenda undirliggjandi
gerning sem fjárfestingarstjóri hefði annars reynt að forðast. Sum afleiður geta verið sérstaklega viðkvæmir fyrir vaxtamun
eða öðrum markaðsverði. Fjárfestar ættu að hafa í huga að meðan sjóður kann að ætla að nota afleiddar aðferðir reglulega
er það ekki skylt að taka virkan þátt í þessum viðskiptum, almennt eða í tiltekinni tegund afleiðu ef fjárfestingarstjóri og / eða
fjárfestingarfélag Stjórnendur kjósa ekki að gera það vegna framboðs, kostnaðar eða annarra þátta.
Hægt er að nota fjármálagerninga fyrir meðal annars tilbúið sölustarfsemi. Samkvæmt lögum frá 17. desember 2010 er ekki
heimilt að selja verðbréf eða áþreifanlega hluti. Til þess að endurtaka skammtaáhrif, annaðhvort til fjárfestingar, eða til að
verja langa stöðu í sömu eða svipuðum eignum, er hægt að búa til tilbúinn sölustarfsemi með því að nota afleiður. Kaupin
á lánshæfismatssamningum (CDS), til dæmis, fyrir tiltekinn útgefanda án þess að skulda skuldbindingu þessara útgefanda
skili árangri í sjóðnum með stuttum áhættu fyrir útgefanda. Sjóðurinn getur einnig keypt sjálfgefið skiptasamninga til að verja
núverandi stöðu í sömu útgefanda. Að kaupa kauprétt á hlutabréfum, skuldaskuldum eða gjaldeyri án þess að eiga hlutabréfið,
skuldaskuld eða gjaldeyri er einnig í raun að skila (og aftur er hægt að gera slíka viðskipti í því skyni að verja núverandi stöðu).
Eina fjárfestingin sem er í áhættu í slíkum aðferðum er iðgjaldið sem greitt er fyrir geisladiskana eða valkostinn, ólíkt því að
fara í stutta raunverulegu hlutabréf, skuldabréf eða gjaldmiðla þar sem full fjárfesting í slíkum eignum er í hættu. Önnur tilbúin
sölustefnuáætlun er að selja vaxtatekjur sem munu njóta góðs af vaxtahækkun, þannig að gengi krónunnar verði stutt. Þar
sem iðgjald er greitt fyrir slíkar tilbúnar söluráðstafanir (t.d. vegna lánshæfismatsskipta eða kaupréttar) er möguleiki á að tapa
öllu fjárfestingunni ef engin lántökur eiga sér stað (ef um er að ræða lánshæfismatssamninga) eða valkosturinn rennur út
einskis virði ( vegna þess að undirliggjandi eign féll ekki undir verkfall). Þegar samning um framtíðarsamning er gerður (t.d.
selt vaxtatekjur) er hugsanlegt tap háð því hve miklu leyti vöxtur lækkar í stað þess að hækka, viðskiptaþátturinn sem er beittur
gagnvart körfunni með verðbréfum, tíminn til afhendingar, og hugsanlega upphæð sem tengist samningi. Viðbótaráætlanir
svipaðar þeim geta komið til framkvæmda með svipuðum afleiðingum og hugsanlegum áhættu. Áhætta er lækkuð vegna
daglegrar aðlögunar á breytileikum og / eða viðhaldi hæfra trygginga gegn stöðu. Það er engin trygging fyrir því að slíkar
tilbúnar sölustarfsemi aðferðir eins og lýst er hér muni vera eins árangursríkt við að ná til skamms áhættuskuldbindinga vegna
fjárfestinga eða áhættuvarna sem raunveruleg sölustarfsemi.
Samkvæmt nýlegum fjárhagslegum umbótum eru ákveðnar tegundir afleiða (þ.e. ákveðnar skiptasamninga) og aðrir að lokum
búist við að þurfa að vera hreinsaðar með miðlægum mótaðila. Miðhreinsun er hönnuð til að draga úr útlánaáhættu mótaðila
og auka lausafjárstöðu í samanburði við OTC skiptasamninga, en það útrýma ekki þessum áhættu alveg. Með hreinum
skiptasamningum er einnig hætta á að sjóðurinn tapi upphafs- og breytileikasinnlán sín við gjaldþrot FCM sem sjóðurinn
hefur opna stöðu í skiptasamningi. Ef FCM veitir ekki nákvæma skýrslugjöf er sjóðurinn einnig háð þeirri áhættu að FCM gæti
notað eignir sjóðsins til að fullnægja eigin fjárhagsskuldbindingum sínum eða greiðsluskuldbindingum annars viðskiptavinar
við miðlæga mótaðila. Með hreina skiptasamningum getur ekki verið hægt að fá sjóð sem hagstæðari kjörum eins og það
væri hægt að semja um tvíhliða, ótengda skipti. Að auki getur FCM einhliða breytt skilmálum samkomulags við sjóðinn, sem
getur falið í sér staðlagningarmörk eða viðbótarálagkröfur varðandi fjárfestingu sjóðsins í tilteknum tegundum skiptasamninga.
Miðstæðir mótaðilar og FCM geta almennt krafist þess að lúkningu núverandi hreinsaðra skiptasamninga sé hvenær sem er
og geta einnig krafist aukningar á framlegð yfir þeim mörkum sem krafist er við upphaf skiptasamningsins.
Reglugerð um hreinsaðar og ótengdar skiptasamninga, svo og aðrar afleiður, er breytilegt svæði laga og er háð breytingum á
stjórnvöldum og dómstólum. Þar að auki eru eftirlitsstofnanir og ungmennaskipti í mörgum lögsagnarumboðum heimilt að taka
óvenjulegar aðgerðir ef neyðartilvikum er á markað, þ.m.t. til dæmis framkvæmd eða lækkun á spákaupmanna, og stöðvun
viðskipta. Ekki er hægt að spá fyrir um áhrif núverandi eða framtíðarreglna. Nýjar kröfur, jafnvel þótt þær séu ekki beint við
sjóðinn, geta aukið kostnað við fjárfestingar sjóðsins og kostnað við viðskipti, sem gæti haft neikvæð áhrif á fjárfesta.
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Notkun afleiðusamninga getur einnig haft skattaáhrif á sjóðinn. Tímasetning og eðli tekna, hagnað eða tap af þessum aðferðum
gæti haft áhrif á getu fjárfestingarstjóra eða fjárfestingarfulltrúa til að nýta afleiður þegar hann vill gera það.

Áhætta vegna útþynningar og sveiflandi verðs
Raunkostnaður vegna kaupa eða sölu á undirliggjandi fjárfestingum sjóðsins kann að vera frábrugðin bókfærðu verði þessara
fjárfestinga í mati sjóðsins. Munurinn getur komið upp vegna viðskipta og annarra kostnað (t.d. skatta) og / eða útbreiðslu
kaup- og söluverðs undirliggjandi fjárfestinga.
Þessar þynningarkostnaður getur haft skaðleg áhrif á heildarverðmæti sjóðsins og því má leiðrétta hreinnar eignir á hlut í því
skyni að koma í veg fyrir að verðmæti fjárfestinga fyrir núverandi hluthafa sé óhagstæð. Stærð aðlögunaráhrifa er ákvörðuð af
þáttum eins og umfang viðskiptanna, kaup- eða söluverðs undirliggjandi fjárfestinga og matsaðferðina sem mælt er fyrir um til
að reikna út verðmæti slíkra undirliggjandi fjárfestinga sjóðsins.

Áhætta vegna verðbréfa í vanskilum
Fjárfestingar í verðbréfum í vandræðum geta skapað aukna áhættu fyrir sjóðinn. Slík verðbréf teljast aðallega spákaupmennska
að því er varðar getu útgefanda til að greiða vexti og höfuðstól eða halda öðrum skilmálum útboðsgagna yfir langan tíma.
Verðbréf í vandræðum teljast að jafnaði vera verðbréf útgefin af fyrirtækjum sem eru undir fjárhagslegum þrýstingi vegna
mögulegs gjaldþrots, endurskipulagningar eða annarra fjárhagserfiðleika. Breytingar á markaðsaðstæðum kunna að hafa meiri
neikvæð áhrif á slík verðbréf og eignasafn sem inniheldur verulegt magn slíkra verðbréfa kann að tapa allri fjárfestingunni,
neyðast til að taka við reiðufé eða verðbréfum með virði undir upphaflegri fjárfestingu og/eða neyðast til að taka við greiðslum yfir
lengri tíma. Endurgreiðsla vaxta og höfuðstóls getur falið í sér aukakostnað fyrir viðkomandi sjóð. Undir slíkum kringumstæðum
geta afrakstur af fjárfestingum viðkomandi sjóðsins ekki bætur hluthöfum til fullnustu fyrir áhættunni sem gert er ráð fyrir.
Í skilningi þessarar útboðslýsingar vísa verðbréf í vandræðum til verðbréfa í vanskilum og verðbréfa sem minnst tvö
matsfyrirtæki hafa gefið einkunnina CCC eða lægra, eða ómetinna bréfa af sambærilegum gæðum, og hafa vaxtaálag sem
nemur meira en 1.000 grunnstigum. Hvað varðar verðbréf með vaxtaálag sem nemur meira en 1.000 grunnstigum (án tillits
til lánshæfiseinkunnar) mun fjárfestingastjóri þó framkvæma frekari greiningar og staðfestingar, einkum með tilliti til þróunar á
vaxtaálagi verðbréfsins og einkunna annarra matsfyrirtækja, í því skyni að ákveða hvort endurmeta þurfi flokkun verðbréfsins.
Þessu ferli er lýst nánar í lýsingunni á áhættumatsferli félagsins.

Dreifingaráhætta
Dreifing arðs, ef einhver, er ekki tryggð. Aðeins hluthafar, sem eru skráðir á viðeigandi upptökudegi, eiga rétt á dreifingu
lýst vegna samsvarandi ársfjórðungslega, árshlutareiknings eða ársreiknings, eftir því sem við á. Hreint eigið fé viðkomandi
sjóðsins verður lækkað með fjárhæð arðs sem greiddur er.

Áhætta eigna með arðgreiðslur
Það er engin trygging fyrir því að fyrirtæki sem sjóður fjárfestir í og sem hefur sögulega greiddan arð mun halda áfram að
greiða arðgreiðslur eða greiða arð af núverandi verðlagi í framtíðinni. Lækkun eða stöðvun arðgreiðslna getur haft neikvæð
áhrif á eignir sjóðsins og þar af leiðandi getur sjóðurinn / fjárfestar haft neikvæð áhrif.

Áhætta vegna arðgreiðslustefnu
Ákveðnar sjóðir, einkum þeir sem stunda fjárfestingaraðferðir sem reyna að afla sér tekna, geta haft arðastefnu sem gerir ráð
fyrir greiðslu arðs af fjármagni og frá tekjum og hreinum verulegum og hreinum óinnleystum hagnaði. Ef þetta er gert, á meðan
það getur gert ráð fyrir að fleiri tekjur verði dreift, felur það einnig í sér endurheimt eða afturköllun hluta upphaflegs fjárfestingar
fjárfestis eða frá hagnaði sem rekja má til þess upphaflegu fjárfestingar. Þetta hefur í för með sér að draga úr fjármagni og
möguleika á langtímafjárvexti auk þess að auka tap á fjármagni. Dæmi um hvenær þetta getur átt sér stað eru:
– ef verðbréfamarkaðirnir sem sjóðurinn fjárfestir lækkaði nægilega þannig að sjóðurinn hafi orðið fyrir tapi fjármagns tapsins;
– ef arður er greiddur brúttó af gjöldum og gjöldum þannig að gjöld og gjöld séu greidd af hreinum verulegum og hreinum
óinnleystum hagnaði eða upphaflegu áskriftarverði.
Allir arðgreiðslur sem eru gerðar að hluta eða öllu leyti úr fjármagni sjóðsins geta dregið úr vaxtartekjum og getur leitt til þess
að eignaverðmæti á hlut verði lækkað tafarlaust. Sjá einnig kaflann „Skattlagning félagsins“ hér að neðan.

Áhætta á nýmörkuðum
Allar fjárfestingar í sjóðnum í verðbréfum sem gefin eru út af fyrirtækjum, ríkisstjórnum og ríkisstjórnarsamtökum í mismunandi
þjóðum og eru tilgreindir í mismunandi gjaldmiðlum fela í sér ákveðna áhættu. Þessi áhætta er yfirleitt aukin í þróunarlöndum og
nýmarkaðsríkjum. Slík áhætta, sem getur haft neikvæð áhrif á eigna eignasafna, getur falið í sér: (i) takmarkanir á fjárfestingum
og hermönnum; ii) sveiflur í gjaldmiðlum; (iii) möguleiki á óvenjulegum sveiflum á markaði miðað við fleiri iðnríkja þjóða; (iv)
ríkisstjórn þátttöku í einkageiranum; v) takmarkaðar upplýsingar um fjárfesta og minni kröfur um upplýsingagjöf um fjárfesta; vi)
grunnum og verulega minni lausafjármarkaði en í fleiri iðnríkjum, sem þýðir að sjóður getur stundum ekki selt tiltekin verðbréf til
æskilegra verðs; (vii) ákveðnar skattalög, viii) takmörkuð reglugerð verðbréfamarkaða; (ix) alþjóðleg og svæðisbundin pólitísk
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og efnahagsleg þróun; (x) hugsanleg álagning á gjaldeyrishöftum eða öðrum sveitarstjórnarlögum eða takmörkunum; (xi) aukin
hætta á skaðlegum áhrifum af verðhjöðnun og verðbólgu; xii) möguleika á takmörkuðu lögráði sjóðsins; og (xiii) geta vörslu- og
/ eða uppgjörskerfi ekki verið að fullu þróuð.
Fjárfestar í sjóðum sem fjárfesta í nýmarkaði skulu einkum upplýstir um að lausafé verðbréfa sem gefin eru út af fyrirtækjum
og opinberum aðilum á nýmarkaði geta verið verulega minni en með sambærilegum verðbréfum í iðnríkjum.
Einkum vegna áhættufjármarkaðsríkjalaga getur markaðsvirði og ávöxtun vegna fjárfestinga tiltekins sjóðs verulega haft áhrif
á óvissu eins og pólitísk eða diplómatísk þróun, félagsleg og trúarleg óstöðugleiki, breytingar á stjórnvöldum stefnumótun,
skattlagningu og vexti, gjaldeyrisviðskipti og afturflutning og önnur pólitísk, efnahagsleg, löggjafar- eða stjórnunarþróun á
nýmörkuðum og einkum áhættu af eignarhaldi, þjóðnýtingu og upptöku eigna og breytingum á lögum um útlönd eignarhald.
Öll þessi atburðir geta haft neikvæð áhrif á heildar fjárfestingarskilyrða og einkum fjárfestingartækifæri fyrir viðkomandi sjóð.
Heiti „Emerging Markets“ nær yfir fjölmörgum löndum með mismunandi efnahagslegum og pólitískum aðstæðum. Hlutfallsleg
eignasöfnun í hámarkandi nýmarkaðsríkjum mun leiða til aukinnar áhættu á áhættu sem lýst er hér að framan fyrir tiltekna
eignasafni.

Hlutabréfaáhætta
Fjárfestingar í hlutabréfum geta leitt til verulegrar verðmætisaukningar. Slíkum fjárfestingum fylgir þó líka áhætta, til dæmis
hvað varðar útgefanda, atvinnugrein, markað og almenna efnahagslega þætti. Þótt fjárfestingastjóri (eða viðkomandi
aðstoðarfjárfestingastjóri) notist við dreifingu til að draga úr hluta þessarar áhættu getur neikvæð þróun, eða ætluð neikvæð
þróun, á einu eða fleiri þessara sviða valdið verulegri lækkun eða algjörum verðmætamissi hlutabréfa í eigu sjóðsins.
Auk þess getur sjóður fjárfest í tilteknum tegundum verðbréfa sem eru þess eðlis að þeim fylgir aukin verð- eða lausafjáráhætta.
Slík verðbréf geta meðal annars verið: (i) Sérstök yfirtökufélög (SPAC) sem eru ef til vill ekki í neinum rekstri, (ii) fjárfestingar í
opinberu hlutafé (PIPE) og/eða (iii) hlutafjárútboð (IPO).

Stjórnunaráhætta ESG
Regluverkið með tilliti til sjálfbærra fjárfestinga er í stöðugri þróun. Skortur á sameiginlegum eða samræmdum skilgreiningum
og merkingum varðandi ESG og sjálfbærniviðmið eða skýrar viðmiðunarreglur um upplýsingagjöf sem krafist er getur leitt til
mismunandi aðferða eignastjórnenda þegar þeir samþætta ESG og sjálfbærniviðmið í fjárfestingaákvörðunum og uppfæra
markaðsgögn fjárfestingafyrirtækis. Þess vegna er krafist ákveðinnar huglægni og þetta mun þýða að sjóður getur fjárfest í
verðbréfi sem annar eignastjóri eða fjárfestir myndi ekki gera og birtingarstig í markaðsgögnum fyrirtækisins getur verið meira
eða minna ítarlegt en birtingin sem sett er í markaðsgögn annarra fjárfestingarvéla. Þess vegna getur verið erfitt að bera
saman fjárfestingarvélar með augljóslega svipuð markmið þar sem þessar fjárfestingarvélar munu nota mismunandi öryggisval
og útilokunarviðmið. Þar af leiðandi getur afkomusnið annars svipaðra fjárfestingarvéla sýnt verulega meiri frávik en ella mætti
búast við. Þetta þýðir einnig að sú aðferð sem hefur verið valin á huglægan hátt getur hugsanlega verið frábrugðin stöðu sem
síðar hefur verið tekin á vettvangi ESB eða innlendra eftirlitsyfirvalda, sem gæti haft í för með sér orðsporsáhættu eða talist
óviljandi grænþvottur.

Áhætta fyrirtækjafjárfestingar með fljótandi vöxtum
Fljótleg útlán fyrirtækja og skuldabréfa fyrirtækja þar sem sjóðurinn fjárfestir eru oft gefin út í tengslum við mjög skuldsett
viðskipti. Slík viðskipti fela í sér skuldsett lán til kaupa á skuldum, skuldsettum endurfjármögnunarlán og aðrar gerðir af kaupum
fjármögnunar. Reiknuð útlánavextir eru háðar lánsáhættu en aðrar fjárfestingar, þ.m.t. meiri möguleiki að lántaki geti vanskilið
eða farið í gjaldþrot. Sum þessara lána geta verið „sáttasjóður“ lán sem innihalda ekki skilmála sem leyfa lánveitanda að
stjórna og fylgjast með frammistöðu lántakanda og lýsa yfir vanskilum ef tilteknar viðmiðanir eru brotnar.

Áhætta vegna erlendra gjaldmiðla
Þar sem fyrirtækið metur eignasafni hvers sjóðs í annaðhvort Bandaríkjadal, japönsku jen eða evru, geta breytingar á gengi
gjaldmiðla sem hafa áhrif á þá gjaldmiðla haft áhrif á verðmæti slíkra eignarhluta og ávöxtunarkröfu viðkomandi sjóðs.
Þar sem verðbréfin, þ.m.t. handbært fé, sem sjóðnum er í hendi, er heimilt að vera í gjaldmiðlum sem eru mismunandi frá
grunngjaldmiðli, getur sjóðnum haft áhrif á hagkvæmt eða óhagkvæmt reglur um gjaldeyrishöft eða breytingar á gengi þessara
viðmiðunarvaxta og annarra gjaldmiðla . Breytingar á gjaldeyrisviðskiptum geta haft áhrif á verðmæti hlutabréfa sjóðsins og
getur einnig haft áhrif á verðmæti arðs og hagsmuna sem sjóðurinn hefur aflað og hagnað og tap sem sjóðnum hefur aflað. Ef
gengi krónunnar er verðtryggður gagnvart grunngjaldi gæti verð öryggis hækkað. Hins vegar myndi lækkun gengis krónunnar
hafa neikvæð áhrif á verð öryggisins.
Að því marki sem sjóður eða hlutdeildarflokkur leitast við að nota hvaða stefnu eða gerninga til að verja eða verja gegn
gjaldeyrisáhættu, er engin trygging fyrir því að áhættuvarnir eða vernd verði náð. Nema annað sé tekið fram í stefnu
fjárfestingarstefnu sjóðsins er engin krafa um að allir sjóðir leitast við að verja eða verja gegn gengisáhættu í tengslum við
viðskipti.
Gjaldeyrisstjórnunarmöguleikar geta verulega breytt útsetningu sjóðsins við gengi gjaldmiðla og gæti leitt til tjóns til sjóðsins
ef gjaldmiðlar eru ekki framkvæmdar eins og fjárfestingarstjóri gerir ráð fyrir. Að auki geta gjaldeyrisstjórnaraðferðir, að því
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marki sem þau draga úr áhættu sjóðsins við gjaldeyrisáhættu, einnig dregið úr getu sjóðsins til að njóta góðs af hagstæðum
breytingum á gengi gjaldmiðla. Það er engin trygging fyrir því að notkun fjárfestingarstjóra á gjaldeyrishöftum muni njóta góðs
af sjóðnum eða að þeir verði eða geta verið notaðar á viðeigandi tíma. Enn fremur má ekki vera fullkominn fylgni milli magns
áhættuskuldbindinga við tiltekna mynt og magn verðbréfa í eignasafni sem er tilgreint í þeim gjaldmiðli. Fjárfesting í erlendum
gjaldmiðlum til að ná fram gengisbreytingum, samanborið við áhættuvarnaráhættu sem gildir um eignir sjóðsins, eykur enn
frekar áhættu sjóðsins vegna erlendrar fjárfestingar taps.
Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir um þá staðreynd að kínverska Renminbi (RMB) er háð stýrðum fljótandi gengi miðað við
markaðsframboð og eftirspurn með vísan til gjaldmiðilkörfu. Eins og er, er RMB verslað á tveimur mörkuðum: einn í meginlandi
Kína og einn utan meginlands Kína (aðallega í Hong Kong). The RMB verslað á meginlandi Kína er ekki frjálslega breytanlegt
og er háð gjaldeyrishöftum og ákveðnum kröfum ríkisstjórnar meginlands Kína. RMB verslað utan meginlands Kína, hins
vegar, er frjáls viðskipti. Þó að RMB sé verslað frjálslega utan meginlands Kína, endurspegla RMB-staðurinn, framvirka
gjaldeyrissamninga og tengd skjöl það byggða flókið af þessum þróunarkröfu. Í samræmi við það geta aðrir gjaldmiðlaskipta
sem eru tilgreindir í RMB verða fyrir meiri gengisáhættu.

Áhætta á vaxtamörkuðum
Fjárfestingar í nýmarkaðsríkjum taka til áhættu eins og lýst er í kaflanum „Áhættumörkuðum áhættu“ hér að ofan. Fjárfestingar
í landamærum felur í sér áhættu sem er svipað fjárfestingum í nýmarkaðsríkjum en í auknum mæli þar sem mörkuðum
landamanna er enn minni, minna þróað og aðgengilegri en önnur nýmarkaðsríki. Jaðarmarkaðir geta einnig upplifað meiri
pólitískan og efnahagslegan óstöðugleika og kann að hafa minni gagnsæi, minni siðferðilegan hátt og veikari stjórnarhætti
fyrirtækja samanborið við önnur nýmarkaðsríki og viðkomandi sjóður / fjárfestar geta haft neikvæð áhrif.
Slíkir markaðir eru einnig líklegri til að hafa fjárfestingar- og hraðatakmarkanir, gjaldeyrishöft og minna þróuð vörslu- og
uppgjörskerfi en önnur nýmarkaðsríki. Löndin sem samanstanda af landamærum markaðarins eru meðal þróaðra ríkja í Afríku,
Asíu, Mið-Austurlöndum, Austur-Evrópu og Suður-Ameríku. Þess vegna getur viðkomandi sjóður / fjárfestar haft neikvæð áhrif.

Áhætta áhættuvarnaráætlana
Fyrir Franklin K2 Alternative Strategies sjóðurinn mun fjárfestingastjóri ráða fjölda fjárfestingasamvinnustjóra til að framkvæma
ýmis óhefðbundin eða „aðrar“ aðferðir, þar með talin aðferðir sem einkennast af „Long Short Equity“, „Event Driven“, „Global
Macro“, „Market Neutral“ eða „Hlutfallsleg gildi“, sem fela í sér „áhættuvarnar“ eða „arbitrage“ starfsemi og sem eru hönnuð til
að ná verðmæti á óleiðandi markaði. Þessar aðferðir ættu engu að síður að taka til að ætla að fjárfestingar sjóðsins sem starfa í
slíkum aðferðum verði án áhættu. Verulegur tjóni má viðurkenna jafnvel á „áhættuvarnar-“ eða „arbitrage“ stöðum og ójafnvægi
og vanræksla á annarri hlið stöðu getur í raun leitt til þess að staðurinn sé ekki „áhættuvarnir“ sem var ætlað og leitt til hugsanlegs
taps fyrir sjóðinn. Þessar aðferðir fela í sér útsetningu fyrir einhverri annarri röð áhættu á markaðnum, svo sem fyrirsjáanlegt
óstöðugleika í breytanleg skuldabréfum eða ábyrgðarbréfum, ávöxtunarkröfu á milli sambærilegra ríkisskuldabréfa eða verðbréfa
á milli mismunandi vöruflokka fyrir sama undirliggjandi fyrirtæki. Ennfremur geta mörg „markaðsþörf“ fjárfestingasamstarfsmenn
notað takmarkaða stefnuaðferðir sem lýsa yfir eignum sem þeir stjórna tilteknum markaðsáhættu.

Áhætta vegna verðbréfa með verðbólguvísitölu
Verðtryggð verðbréf hafa tilhneigingu til að bregðast við breytingum á raunvöxtum. Raunstýrivextir tákna nafnvexti (tilgreint)
vextir lækkaðir með væntanlegum áhrifum verðbólgu. Almennt getur verð verðtryggðs öryggis lækkað þegar raunvextir hækka
og geta aukist þegar raunvextir lækka. Vaxtagreiðslur verðtryggðra verðbréfa munu sveiflast þar sem höfuðstóllinn og / eða vextir
eru leiðréttir fyrir verðbólgu og geta verið ófyrirsjáanlegar og því geta tekjudreifingar sjóðsins sveiflast meira en tekjudreifingar
dótturfjárfestingar. Ekki er hægt að fullvissa um að neysluverðsvísitalan eða önnur mál sem notuð eru til að lagfæra höfuðstól
skuldabréfa sjóðsins muni nákvæmlega í samræmi við verðbólgu sem tiltekinn fjárfestir hefur reynslu. Hækkun á höfuðstól
verðtryggðs skuldaábyrgðar telst skattskyldar venjulegar tekjur, þótt fjárfestar, svo sem sjóðurinn, fái ekki höfuðstól til gjalddaga.

Upphafleg áhætta í almennum útboðum
Sumir sjóðir mega fjárfesta í fyrstu opinberu tilboðunum („IPOs“). Áhættan á markaðsverðbréfum er sú áhætta að markaðsvirði
hlutdeildarskírteina geti orðið fyrir miklum sveiflum, t.d. vegna þess að ekki er um almenningsmarkað að ræða, ósvikin viðskipti,
takmarkaður fjöldi hlutabréfa í viðskiptum og takmarkaður upplýsingar um útgefanda. Að auki getur sjóður haft hlutabréf
í verðbréfasjóði í mjög stuttan tíma, sem getur aukið útgjöld sjóðsins. Sumar fjárfestingar í markaðsverðbréfum geta haft
umtalsverð og veruleg áhrif á árangur sjóðsins.

Lagaleg og stjórnunaráhætta
Sjóðirnir verða að uppfylla ýmis lagaskilyrði, þar á meðal kröfur sem lögð eru á verðbréfalög og fyrirtækjalög í ýmsum
lögsagnarumdæmum, þar á meðal Stórhertogadæminu Lúxemborg.
Túlkun og beiting lagareglna getur oft verið mótsagnakennd og það getur haft áhrif á framfylgni hinna ýmsu samninga og
ábyrgða sem sjóðirnir hafa gert. Löggjöf gæti verið sett afturvirkt eða gefin út á formi innri reglugerða sem almennt eru ekki
aðgengilegar almenningi. Túlkun og beiting laga og reglugerða getur oft verið mótsagnakennd og óviss, sérstaklega hvað
varðar skattamál.
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Dómstólar mega ekki fylgja kröfum laganna og viðkomandi samnings og ekki er hægt að tryggja að allar endurheimtur eða
dómar fengnir í erlendum dómstólum verði framfylgt í tilteknum lögsagnarumdæmum þar sem eignir sem tengjast verðbréfum
sem sjóðirnir halda eru staðsettar.

Lausafjáráhætta
Lausafjáráhætta hefur tvær gerðir: eignahlið lausafjáráhættu og skuldbindingahlið lausafjáráhættu. Eignahlið lausafjáráhættu
vísar til vanhæfni sjóðs til að selja verðbréf eða stöðu á skráðu verðlagi eða markaðsvirði vegna þátta á borð við skyndilegar
breytingu á verðmæti eða trúverðugleika stöðu eða vegna neikvæðra markaðsaðstæðna almennt. Skuldbindingahlið
lausafjáráhættu vísar til vanhæfis sjóðs til að uppfylla innlausnarbeiðni, vegna vanhæfni sjóðsins að selja verðbréf eða stöðu
til þess að afla nægilegs reiðufjár til að mæta innlausnarbeiðninni. Markaðir þar sem verslað er með verðbréf sjóðsins eru
gætu einnig upplifað slík óhagstæð skilyrði og valdið því að kauphallir fresta viðskiptum. Minni lausafjárstaða vegna þessara
þátta getur haft skaðleg áhrif á eignaverðmæti sjóðsins og, eins og fram kemur, hæfni sjóðsins til að mæta innlausnarbeiðnum
tímanlega.
Viss verðbréf eru illseljanleg vegna takmarkaðs viðskiptamarkaðar, fjárhagslegs veikleika útgefanda, lagalegra eða
samningsbundinna takmarkana á endursölu eða flutningi, eða eru annars illseljanleg í þeim skilningi að þau geta ekki verið
seld innan sjö daga á um það bil því verði sem sjóðurinn mat þau á. Verðbréf sem eru illseljanleg fela í sér meiri áhættu en
verðbréf með meira fljótandi mörkuðum. Markaðstilboð til slíkra verðbréfa geta verið sveiflukennd og/eða háð mikilli dreifingu
á milli tilboðs og óskaðs verðs. Illseljanleiki getur haft skaðleg áhrif á markaðsverð og getu sjóðsins til að selja tiltekin verðbréf
þegar nauðsyn krefur til að mæta lausafjárþörf sjóðsins eða til að bregðast við tilteknum efnahagslegum atburðum.

Markaðsáhætta
Markaðsvirði verðbréfa í eigu sjóðsins mun fara upp eða niður, stundum hratt eða ófyrirsjáanlega. Verðbréf geta lækkað í
verðmæti vegna þátta sem hafa áhrif á einstaka útgefendur, verðbréfamarkaði almennt eða tilteknar atvinnugreinar eða geira á
verðbréfamarkaði. Verðmæti verðbréfs getur farið upp eða niður vegna almennra markaðsaðstæðna sem eru ekki sérstaklega
tengdar tilteknum útgefanda, svo sem raunveruleg eða skynsamleg efnahagsleg skilyrði, breytingar á almennum horfum fyrir
tekjur eða tekjur fyrirtækja, breytingar á vöxtum eða gjaldeyrisvöxtum eða skaðleg áhrif fjárfesta almennt. Einnig gæti virði
aukist eða minnkað vegna þátta sem hafa áhrif á einstaka útgefendur eða tiltekna atvinnugrein eða geira, svo sem breytinga
á framleiðslukostnaði og samkeppnisskilyrðum í tiltekinni atvinnugrein eða landi. Óvæntir atburðir, svo sem náttúru- eða
umhverfishamfarir (jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð, hvirfilbylir, skjálftaflóðbylgjur) og önnur alvarleg veðurskilyrði, eða útbreiðsla
sjúkdóma, þar á meðal heimsfaraldrar og farsóttir, hafa og geta haft afar truflandi áhrif á hag einstakra fyrirtækja, atvinnugreina,
atvinnuvega, þjóða og markaða, með neikvæðum áhrifum á gjaldmiðla, vexti og verðbólgustig, lánshæfiseinkunnir, fjárfestingarvilja
og aðra þætti sem hafa áhrif á virði fjárfestinga sjóðsins. Vegna víxltengsla á heimsmarkaða og hagkerfa er líklegt að skilyrði í
einu landi, markaði eða landsvæði hafi neikvæð áhrif á markaði, útgefendur og/eða gengi erlendrar myntar í öðrum löndum.
Slíkar truflanir gætu komið í veg fyrir að sjóðurinn geti nýtt sér hagstæð fjárfestingartækifæri í tæka tíð og haft neikvæð áhrif á
getu sjóðsins til að ná fjárfestingarmarkmiði sínu.
Í almennri niðursveiflu á verðbréfamörkuðum geta margir eignaflokkar lækkað í verðmæti. Þegar markaðir standa sig vel, er
engin fullvissa um að verðbréf í eigu sjóðs muni taka þátt í eða á annan hátt njóta góðs af því fyrirfram. Virði allra fjárfestinga
á fjármálamörkuðum getur rýrnað.

Fjölrekstraráhætta
Fjárfestingarstjóri tiltekinna sjóða getur leitast við að ná fjárfestingarmarkmiðum sínum með því að velja vandlega tvo eða
fleiri aðstoðarfjárfestingastjóra („Investment Co-Managers“). Fjárfestingarstjóri getur einnig tekið þátt í að stjórna eignum
slíkra sjóða auk þess að velja og úthluta til aðstoðarfjárfestingastjóra. Aðstoðarfjárfestingastjórar geta verið hlutdeildaraðilar
fjárfestingarstjóra eða geta verið alveg óháðir fjárfestingarstjóra, en með fyrirvara um varfærni vegna fjárfestingarstjórans sem
hluta af valferlinu.
Franklin K2 Alternative Strategies sjóðurinn hyggst einkum ná markmiði sínu með því að úthluta eignum sínum yfir margar
óhefðbundnar eða „aðrar“ aðferðir, þ.m.t., en ekki takmarkandi við, langa stutta eign, hlutfallslegt gildi, viðburðardrif og
alþjóðlega yfirsýn. Sjóðurinn hyggst nota marga aðstoðarfjárfestingarstjóra til að framkvæma þessa áætlun.
Það er hætta á að aðstoðarfjárfestingastjórarnir, sem valdir eru, muni ekki framkvæma fyrirhugaða fjárfestingarstefnu sem
aðstoðarfjárfestingastjórinn var valinn til. Þar að auki taka aðstoðarfjárfestingarstjórarnir fjárfestingarákvarðanir sínar óháð
öðrum og geta þannig tekið ákvarðanir sem stangast á. Til dæmis er hugsanlegt að aðstoðarfjárfestingastjóri gæti keypt
verðbréf fyrir sjóðinn á sama tíma og annar aðstoðarfjárfestingarstjóri selur sama verðbréf, sem leiðir til hærri kostnaðar án
þess að ná fram nettó fjárfestingarniðurstöðu, eða að nokkrir aðstoðarfjárfestingarstjórar kaupi sama verðbréf á sama tíma
án þess að sameina viðskiptin, sem leiðir til meiri kostnaðar. Þar að auki getur fjölstjórn sjóðsins orðið til þess að stór hluti
eigna sjóðsins fari í fjárfestingu á ákveðnum tegundum verðbréfa, sem gæti verið gagnlegt eða skaðlegt fyrir frammistöðu
sjóðsins miðað við afkomu þessara verðbréfa og markaðsumhverfisins í heild. Aðstoðarfjárfestingastjórarnir geta dregið úr
markaðssvæðinu almennt eða sýnt lakari frammistöðu en aðrir fjárfestingastjórnendur sem gætu hafa verið valdir fyrir sjóðinn.
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Tilnefningaráhætta
Lagaramminn á sumum mörkuðum er aðeins að byrja að þróa hugmyndina um löglegt / formlegt eignarhald og gagnleg
eignarhald eða áhuga á verðbréfum. Þar af leiðandi geta dómstólar á slíkum mörkuðum tekið tillit til þess að allir tilnefndir eða
vörsluaðilar sem skráðir handhafar verðbréfa hafi fulla eignarrétt á því og að raunverulegur eigandi megi ekki hafa nein réttindi
í nefndinni.
Áhersla fjárfesta er vakin á þeirri staðreynd að allir fjárfestar geta aðeins nýtt sér réttindi hluthafa sína beint gegn félaginu ef
fjárfestirinn er skráður í hluthafaskrá félagsins. Í þeim tilvikum þar sem fjárfestir í félaginu með tilnefndum milligönguformanni,
sem fjárfestir í félagið í eigin nafni en fyrir hönd fjárfesta, getur það ekki alltaf verið hægt fyrir fjárfesta að nýta sér hluthafa
réttindi beint gegn félaginu . Fjárfestir sem fjárfesta í gegnum tilnefningarformaður milliliður eða vörsluaðili skal einkum vera
meðvituð um að ef hætta er á rekstri slíkra milliliða eða vörsluaðila, hvort sem það er vegna gjaldþrotaskipta eða annarra
ástæðna, er hætta á að tefja megi rétt til að nýta réttindi eða jafnvel tap á réttindum. Fjárfestum er ráðlagt að kynna sér réttindi
sín.

Áhætta vegna eftirlitslausra markaða
Sumir sjóðir geta fjárfest í verðbréfum útgefenda í löndum þar sem mörkuðum er ekki gjaldgengur sem skipulegir markaðir
vegna efnahagslegra laga eða reglnauppbyggingar og þess vegna mega þessar sjóðir ekki fjárfesta meira en 10% af hreinni
eign sinni í slíkum verðbréfum.

Áhætta vegna þátttökubréfa
Þátttökuskýrslur, sem einnig eru þekktar sem P-Skýringar, eru fjármálagerningar sem sumar sjóðir geta notað til fjárfestinga
í hlutabréfum þ.m.t. almennum hlutabréfum og ábyrgðum, á staðbundnum markaði þar sem beint eignarhald er ekki
leyfilegt. Fjárfesting í þátttökuskilríkjum getur falið í sér OTC viðskipti með þriðja aðila. Þess vegna geta sjóðir sem fjárfesta í
hlutdeildarskýringar ekki aðeins fyrir áhrifum gangvirðis undirliggjandi eigið fé heldur einnig áhættan á því að móta mótaðila,
sem getur ef misnotkun mótaðila er afleiðing tapsins á fullu markaðsvirði hlutabréfsins .

Áhætta vegna frammistöðuþóknunar
Rekstrarfélagið getur átt rétt á frammistöðufé. Þó að meginmarkmið frammistöðuþóknunar séu að styrkja enn frekar samræmingu
vaxta á milli rekstrarfélagsins og fjárfesta og til að umbuna frammistöðu getur frammistöðuþóknunin skapað hvatningu fyrir
rekstrarfélagið og fulltrúa þess til að gera áhættusöm fjárfestingar og viðskipti en þau hefði gert án árangursgjalds.
Á tilteknum undirfélögum getur rekstrarfélagið átt rétt á frammistöðuþóknun sem byggist á raunvirði og óinnleystum hagnaði.
Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir um að það sé í grundvallaratriðum áhættu að greiðslugjöld geti verið greidd á óinnleystum
hagnaði sem aldrei er hægt að gera á endanum.

PIPE-áhætta
Fjárfestingar í breytanlegum verðbréfum og hlutabréfum opinberra fyrirtækja sem einkaaðilar hafa gefið út eða sett saman
(PIPE) geta verið verulega ábatasamar en þeim fylgir einnig mikil áhætta, þar á meðal hætta á að allur höfuðstóllinn tapist.
Á meðal slíkrar áhættu er almenn áhætta við að fjárfesta í fyrirtækjum í taprekstri eða með miklar sveiflur í rekstrarárangri
eftir tímabilum og við að fjárfesta í fyrirtækjum sem þurfa verulegt aukafjármagn til að færa út kvíarnar eða ná eða viðhalda
samkeppnisstöðu sinni. Slík fyrirtæki eru ef til vill í mikilli samkeppni, þar á meðal við fyrirtæki með meira fjármagn, meiri
þróunar-, framleiðslu-, markaðssetningar- og þjónustugetu og fleiri hæfa stjórnendur og tæknisérfræðinga. Verðbréf slíkra
fyrirtækja í eignasafninu eru líkleg til að vera illseljanleg og undirfjármögnuð og þar af leiðandi viðkvæmari fyrir neikvæðri
viðskipta- eða fjárhagsþróun.
Komi til þess að slík fyrirtæki í eignasafninu hafi ófullnægjandi fjárstreymi eða geti ekki aflað hlutafjár til að uppfylla áætlaðar
lausafjárþarfir kann virði viðkomandi fjárfestingar sjóðsins að minnka verulega eða tapast algjörlega.

Áhætta vegna veltu eignasafns
Fjárfestingarstjóri og / eða fjárfestingasamvinnustjórar geta selt öryggi eða öðlast eða lokað afleiðusamningi þegar hann telur
að það sé rétt að gera það, óháð því hversu lengi sjóðurinn hefur haldið tækinu. Þessar aðgerðir auka veltu sjóðsins og geta
aukið viðskiptakostnað sjóðsins.

Einkafyrirtækjaáhætta
Fjárfestingar í verðbréfum einkafyrirtækja hafa töluvert hærra áhættu- og óvissustig í för með sér en viðskipti með skráð
hlutabréf. Þessar fjárfestingar eru yfirleitt í fyrirtækjum sem eru nýlega stofnuð og hafa litla viðskiptareynslu og því eru spár um
virðisaukningu mikilli óvissu háðar.
Fjárfestingar í verðbréfum einkafyrirtækja eru einnig háðar takmörkuðum seljanleika þar sem ekki eru viðskipti með þau á
skipulegum mörkuðum.
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Áhætta vegna efnislegra eigna
Um sjóði sem fjárfesta í verðbréfum sem tengjast efnislegum eignum gildir sérstök áhætta sem tengist margvíslegum þáttum,
þar á meðal efnahagsaðstæðum í viðkomandi landi, landshluta eða landsvæði, vöxtum og skattlagningu. Lítil fylgni kann
að vera milli afkomu markaða með efnislegar eignir og hluta- og skuldabréfamarkaða. Hætta er á að sjóðir sem fjárfesta í
efnislegum eignum skili lakari afkomu í efnahagsumhverfi sem er annars hagstætt.
Breytingar á virði fasteigna og aðrir þættir geta haft áhrif á verðbréf fasteignafjárfestingarsjóða og verð þeirra hefur tilhneigingu
til að sveiflast. Afkoma REIT fer eftir tegundum og staðsetningum eigna sem hann á og hversu vel hann stýrir þessum
eiginleikum. Lækkun leigutekna getur komið fram vegna aukinna lausra starfa, aukinnar samkeppni frá öðrum eignum, bilun
leigjenda til að greiða leigu eða slæm stjórnun. Afkoma REIT veltur einnig á getu fyrirtækisins til að fjármagna kaup og
endurnýjun eigna og stjórna sjóðstreymi þess. Þar sem REIT eru yfirleitt fjárfest í takmörkuðum fjölda verkefna eða á tilteknu
markaðssvæði, eru þau næmari fyrir neikvæðum þróun sem hefur áhrif á eitt verkefni eða markaðssvæði en fleiri fjölbreyttar
fjárfestingar.
Verðbréf innviðafyrirtækja eru verðbréf fyrirtækja með meginstarfssvið sem tengist innviðum, svo sem hönnun, byggingu,
rekstur eða viðhald hafna, flugvalla, járnbrauta, vega, leiðslna, orkuvera (knúnum með kolum, olíu, kjarnorku, vatnsorku eða
sólarorku), rafveitna, vatnshreinsistöðva eða starfsemi sem tengist slíkum rekstri. Slík fyrirtæki geta upplifað óstöðugleika
vegna áskorana eins og að fá nauðsynlegar leyfisveitir, fá umhverfisákvarðanir, uppfylla reglur, kröfur eða viðmiðunarreglur eða
hafa áhrif á atvinnugreina, veður, náttúruhamfarir, aðgerðir stjórnvalda, borgaralegar truflanir eða aðgerðir af hryðjuverkum.
Vegna samþjöppunar í þessari tilteknu atvinnugrein getur sjóðurinn orðið fyrir meiri sveiflum en sjóðir sem fylgja dreifðari
fjárfestingarstefnu.

Endurfjárfesting tryggingaáhættu
Eftir endurfjárfestingu trygginga eins og skilgreint er í Viðauka B. 3 í þessu útboðslýsingu „Fjármálagerninga“ eru heildar
áhættuskilyrðin sem sett eru fram í þessum kafla um reglulegar fjárfestingar gilda.

Áhætta við endurkaup og öfug endurkaup
Þátttaka félagsins í endurkaupasamningum eða endurhverfri verðbréfasölu, eins og lýst er í viðauka B.4 við útboðslýsinguna,
„Notkun á tækni og fjármálaskjölum að því er varðar framseljanleg verðbréf og peningamarkaðsbréf“, hefur tiltekna áhættu í
för með sér og ekki er tryggt að markmiðin með slíkri notkun náist.
Fjárfestar verða sérstaklega að vera meðvitaðir um að (1) ef gagnaðili sem hefur fengið fjármagn sjóðs í sína vörslu verður
gjaldþrota er hætta á því að ávöxtun þeirrar tryggingar sem fengin var sé lægra en verðgildi þess fjármagns sem afhent var,
hvort sem það stafar af ónákvæmni í verðlagningu, neikvæðum markaðsbreytingum, rýrnun á lánshæfi útgáfuaðila þeirrar
tryggingar sem sett var, eða vegna sölutregðu á markaði þar sem viðskipti fara fram með það sem sett var til tryggingar, að
(2) (i) þegar lausafé er bundið í viðskiptum sem eru of umfangsmikil eða til of langs tíma, (ii) tafir á því að ná inn aftur fé sem
komið hefur verið í vörslu annarra, eða (iii) erfiðleikar við að koma tryggingu í peninga kann að takmarka getu meginsjóðsins
til að standa við beiðni um innlausn, verðbréfakaup, eða almennt séð endurfjárfestingar, og að (3) viðskipti með endurhverfum
verðbréfakaupum kann, eftir því sem við á, að auka enn frekar áhættu sjóðs vegna markaðsaðkomu með fjárfestingu í
gerningum svipuðum þeim sem tengjast valkvæðum eða framvirkum fjármálagerningum, en þeirri áhættu er lýst frekar í öðrum
köflum útboðslýsingarinnar.
Veðið sem félagið fær vegna endurhverf verðbréfakaupa getur verið reiðufé, bandarískir ríkisvíxlar, ríkisbréf eða ríkisskuldabréf
sem Bandaríkjastjórn, ríkisstjórn innan ESB eða stofnun á þeirra vegum (þ.á m. yfirþjóðlegar stofnanir) ábyrgist. Allir hlutfallslegir
tekjutekjur af viðskiptum með endurhverfum viðskiptum verða seldar til viðkomandi sjóðs.
Í endurhverfum viðskiptum gæti sjóður orðið fyrir tapi ef verðmæti keyptra verðbréfa hefur lækkað í verðmæti miðað við
verðmæti handbært fé eða framlegðarsjóðs viðkomandi sjóðs.

Áhætta við endurskipulagningu fyrirtækja
Sumir sjóðir geta einnig fjárfest í verðbréfum fyrirtækja sem taka þátt í samruna, samstæðureikningi, gjaldþrotaskipti og
endurskipulagningu (þ.m.t. gjaldþrotaskipti) eða um hvaða tilboð eða kauphallir eru og má taka þátt í slíkum viðskiptum.
Þeir geta einnig keypt skuldsetningu og hlutdeild í þeim, bæði tryggð og ótryggð, skuldarafyrirtækja sem taka þátt
í endurskipulagningu eða fjárhagslegri endurskipulagningu. Slíkar fjárfestingar fela einnig í sér meiri lánsáhættu.
Félögin, sem taka þátt í endurskipulagningu eða fjárhagslegri endurskipulagningu, hafa tilhneigingu til að hafa tiltölulega veikan
fjárhagsstöðu og geta einnig verið háð þeim áhættu að endurskipulagningin gæti truflað rekstur og stjórnun uppbyggingar
hlutaðeigandi fyrirtækja sem geta leitt til þess að sjóðirnir verði hærri fjárfestingaráhættu .

Áhætta vegna endurnotkunar á veðum og fjármálagerningum
Í samræmi við staðlaða rammasamninga um OTC afleiður, verðbréfalánveitingar, endurkaup og endurhverf viðskipti eignast
gagnaðili, þegar verðbréf flytjast yfir til hans, annaðhvort (i) löglegt eignarhald á verðbréfunum samkvæmt samningi um flutning
á eignarhald veðs eða (ii) afnotarétt á viðkomandi verðbréfi samkvæmt veðsamningi.
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Samkvæmt 15. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 frá 25. nóvember 2015 um gagnsæi í
fjármögnunarviðskiptum með verðbréf og um endurnotkun og breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 senda gagnaðilar
sjóðsins honum skriflega tilkynningu um mögulega áhættu og afleiðingar af annaðhvort (i) samningi um flutning á eignarhaldi
veðs og (ii) veitingu afnotaréttar á veði samkvæmt veðsamningi, eins og tekið er saman hér að neðan:
− Öllum réttindum, þ.m.t. öllum eignarrétti sem sjóðurinn kann að hafa haft, í þessum fjármálagerningum verður skipt út fyrir
ótryggða samningskröfu um afhendingu jafngildra fjármálagerninga samkvæmt skilmálum viðkomandi rammasamnings;
− Gagnaðilinn mun ekki eiga fjármálagerninga, samkvæmt reglum um eignir skjólstæðinga, og reglur um verndun eigna munu
ekki gilda (til dæmis verða fjármálagerningarnir ekki aðskildir frá eignum gagnaðilans og ekki verður gerður fyrirvari um
fjárhald);
− Ef gagnaðilinn verður gjaldþrota eða ógjaldfær samkvæmt viðkomandi rammasamningi verður krafa sjóðsins gagnvart
gagnaðilanum um afhendingu sambærilegra fjármálagerninga ekki tryggð og mun lúta skilmálum viðkomandi rammasamnings
og gildandi laga og því mun sjóðurinn ef til vill ekki fá afhenda slíka sambærilega fjármálagerninga eða endurheimta fullt
virði fjármálagerninganna (þótt dregið kunna að vera úr áhættuskuldbindingu sjóðsins að því marki að gagnaðilinn hafi
skuldir sem notaðar eru til jöfnunar eða afskráningar hvað varðar skyldu gagnaðila til að afhenda sjóðnum sambærilegan
fjármálagerning);
− Fari svo að til þess bært skilastjórnvald nýti heimildir sínar gagnvart gagnaðila kann réttur sjóðsins til að grípa til aðgerða
gagnvart gagnaðilanum til að rifta viðkomandi rammasamningi að frestast samkvæmt ákvörðun viðkomandi skilastjórnvalds
og:
a. krafa sjóðsins um afhendingu sambærilegra fjármálagerninga kann að vera lækkuð (að hluta til eða öllu leyti) eða breytt
í hlutafé; eða
b. yfirfærsla á eignum eða skuldum kann að leiða til þess að krafa sjóðsins á hendur gagnaðila eða krafa gagnaðila á hendur
sjóðnum, flyst til annarra aðila, þótt sjóðurinn kunni að vera verndaður að því marki sem beiting skilaheimilda takmarkast
af réttindum til skulda- eða greiðslujöfnunar;
− Með fyrirvara um skilmála viðkomandi rammasamnings (i) hefur sjóðurinn ekki rétt á að nýta sér atkvæðarétt, samþykkisrétt
eða álíka réttindi sem fylgja fjármálagerningunum og (ii) gagnaðilinn hefur engar skyldur um að upplýsa sjóðinn um atburði
eða aðgerðir sem tengjast fjármálagerningunum.
− Sé gagnaðila ekki unnt að afla sambærilegs fjármálagernings til að afhenda sjóðnum á nauðsynlegum tíma getur sjóðurinn
ef til vill ekki uppfyllt uppgjörsskyldur sínar samkvæmt öðrum viðskiptum sjóðsins með fjármálagerningana;
− Sjóðurinn hefur ekki rétt á nokkrum arðgreiðslum, arðmiðum eða öðrum greiðslum, hagsmunum eða réttindum (þ.m.t.
verðbréfum eða eignum sem myndast eða eru boðnar á einhverjum tíma) sem tengjast þessum fjármálagerningum, þótt
greiðsla kunni að vera skráð á sjóðinn með vísun til slíkrar arðgreiðslu, arðmiða eða annarrar greiðslu („tilbúin greiðsla“);
− Skattlagning sem á við um (i) fjármálagerninga (og sambærilega fjármálagerninga) sem hafa verið yfirfærðir eða notaðir
sem veð og (ii) tilbúnar greiðslur kunna að vera frábrugðnar skattlagningu á upphaflegu arðgreiðsluna, arðmiðann eða aðra
greiðslu sem tengist viðkomandi fjármálagerningum.

Áhætta á rússneskum og evrópskum mörkuðum
Verðbréf útgefenda í Rússlandi, Lönd Austur-Evrópu og Nýju óháðu ríkjanna, svo sem Úkraínu og löndin sem hafa áhrif á
fyrrum Sovétríkin í fortíðinni, fela í sér verulegan áhættu og sérstaka huga, sem ekki eru venjulega í tengslum við fjárfestingu
í verðbréfum af útgefendum í aðildarríkjum ESB og Bandaríkjanna. Þau eru viðbót við eðlilega áhættuna sem felst í slíkum
fjárfestingum og fela í sér pólitísk, efnahagsleg, lögfræðileg, gjaldmiðil, verðbólgu og skattlagningaráhætta. Til dæmis er hætta
á tapi vegna skorts á fullnægjandi kerfum til að flytja, verðlagningu, bókhald og varðveislu eða skráningu verðbréfa.
Sérstaklega er rússneskur markaður tengdur ýmsum áhættum í tengslum við uppgjör og varðveislu verðbréfa. Þessi áhætta
stafar af þeirri staðreynd að líkamleg verðbréf eru ekki til; Þar af leiðandi er eignarhald verðbréfa aðeins sýnt í hlutaskrá
félagsins. Hver útgefandi ber ábyrgð á skipun eigin ritara. Niðurstaðan er breið landfræðileg dreifing nokkurra hundruð
skrásetja í Rússlandi. Sambandsríki framkvæmdastjórnarinnar fyrir verðbréf og fjármagnsmarkaði („framkvæmdastjórnin“)
hefur skilgreint ábyrgð á skráningaraðilum, þ.m.t. hvað felur í sér sönnunargögn um eignarhald og flutningsaðferðir. Hins vegar
erfiðleikar við að framfylgja reglum framkvæmdastjórnarinnar þýðir að hugsanlegt tap eða mistök er enn og engin trygging er
fyrir því að skrásetjari muni starfa samkvæmt gildandi lögum og reglum. Víðtæk viðurkennd iðnaður er í raun enn í vinnslu.
Þegar skráning kemur fram gefur skrásetjari útdrátt í hlutaskránni eins og á tilteknum tímapunkti. Eignarhlutur hlutabréfa
er í rekstri skrásetjanda en er ekki sýnt fram á eignarhald útdráttar í hlutaskrá. Útdrátturinn er aðeins merki um að skráning
hafi átt sér stað. Hins vegar er útdrátturinn ekki samningsatriði og hefur enga virðisauka. Að auki mun ritari venjulega ekki
samþykkja útdrætti sem sönnunargögn um eignarhald hlutabréfa og er ekki skylt að tilkynna vörsluaðila eða staðbundnum
umboðsmönnum sínum í Rússlandi, ef eða hvenær það breytir hluthafaskránni. Rússneska verðbréf eru ekki á afhendingu hjá
vörsluaðila eða staðbundnum lyfjum í Rússlandi. Svipuð áhætta gilda varðandi úkraínska markaðinn.
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Þess vegna er hvorki vörsluaðilinn né staðbundin umboðsmaður hans í Rússlandi né í Úkraínu hægt að líta á sem að
framkvæma líkamlega varðveislu eða forsjá í hefðbundnum skilningi. Ríkisstjórar eru hvorki umboðsmenn né ábyrgðarmenn
vörsluaðilans eða staðbundinna lyfja hans í Rússlandi eða í Úkraínu. Ábyrgð vörsluaðila nær aðeins til eigin vanrækslu og
vísvitandi vanrækslu og til þess sem orsakast af vanrækslu eða vísvitandi misferli af staðbundnum umboðsmönnum sínum
í Rússlandi eða í Úkraínu og nær ekki til tjóns vegna slitameðferðar, gjaldþrotaskipta, vanrækslu eða viljandi vanefnda allra
ritari. Ef slíkt tap verður félagið verður að stunda réttindi sín beint gegn útgefanda og / eða skipaðri skrásetjari.
Hins vegar geta verðbréf sem verslað er á MICEX-RTS í Moskvu verið meðhöndluð sem fjárfesting í verðbréfum sem eru á
skipulegum markaði.
Í apríl 2013 innleiddi Rússland nýtt innstæðueigendaskírteini („NSD“) sem verðbréfamiðstöð Rússlands („CSD“) í því skyni að
endurskoða hlutaskráningarkerfið. NSD er stjórnað af verðbréfaviðskiptum Rússlands, Federal Service for Financial Markets
(„FSFM“). Vörsluaðili hefur nú staðfest að staða allra verðbréfa sjóðanna á verðbréfum sem færð voru flutt til NSD.
Nýleg framkvæmd NSD eins og CSD Rússlands hefur létta á helstu áhyggjum sem vakti forsetakosningarnar í Rússlandi.
Nú þarf Rússnesk verðbréfamiðlun og uppgjör að fara fram á CSD kerfinu sem hefur sérstakar reglur um endalok þessara
viðskipta. Þess vegna eru öll verðbréfaviðskipti skráð í einu miðlægu kerfi og ekki eingöngu í bókum ýmissa einkaleyfishafa.

Áhætta vegna verðbréfalána
Inntaka félagsins í viðskiptum með verðbréfalán, eins og um getur í viðbæti B.4 í þessari útboðslýsingu „Notkun tækni og
fjármálagerninga sem tengjast verðbréfaviðskiptum og peningamarkaðsbréfum“ felur í sér ákveðna áhættu og það er ekki
hægt að fullvissa um að markmiðið leitast við að vera fengin með slíkri notkun verður náð.
Fjárfestar verða einkum að vera meðvitaðir um að í tilviki vanefnda, gjaldþrotaskipta eða gjaldþrot lántaka verðbréfa, sem
sjóður veitir, er hætta á seinkun á endurheimtum (sem getur takmarkað getu sjóðsins til að uppfylla afhendingarskuldbindingar
vegna tryggingar sölu eða greiðslu skuldbindingar sem stafa af sölubeiðnum) eða jafnvel tap á réttindum í tryggingum sem
berast, hver áhætta er dregið úr með nákvæmri lánshæfisgreiningu lántakenda til að ákvarða hversu miklar áhættur þeirra
eru fyrir lántakendur að taka þátt í gjaldþrotaskipti innan tímamarka sem lánin eru fyrirhuguð . Ef lántaki verðbréfa sem lánað
er af sjóðnum skilar ekki þessum verðbréfum er hætta á að tryggingin, sem berast, gæti orðið minna en verðmæti verðbréfa
lánað út, hvort sem það er vegna ónákvæmrar verðlagningar, óhagstæðrar markaðshreyfingar, versnandi lánshæfiseinkunn af
útgefendum trygginga eða veikleika á markaði þar sem tryggingin er verslað.
Sjóður getur endurfjárfestu peningatryggingar sem berast frá lántakendum. Það er hætta á að verðmæti eða arðsemi
endurfjárfestu peningastefnunefndar geti lækkað undir fjárhæðina sem skuldir þessara aðila eru og þessi tap mega vera hærri
en sú upphæð sem sjóðurinn hefur aflað á útlánum verðbréfa.

Áhætta vegna verðbréfunar
Verðbréfaviðskipti, eins og skilgreint er í 2. gr. Reglugerðar (ESB) 2017/2402 Evrópuþingsins og ráðsins 12. desember 2017,
er viðskipti eða kerfi þar sem lánsáhættan í tengslum við áhættu eða sundurliðun áhættuskuldbindinga er í fyrsta hlutanum,
með öll eftirfarandi eiginleika: (i) greiðslur í viðskiptunum eða kerfinu eru háð frammistöðu váhrifa eða áhættuskuldbindinga;
(ii) víkjandi ávöxtunarkröfu ákvarðar dreifingu taps meðan á viðskiptunum eða kerfinu stendur. (iii) viðskiptin eða kerfið skapar
ekki áhættuskuldbindingar sem eiga allar einkenni sem eru tilgreindar í 147(8). gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013.
Verðbréfaviðskipti fela í sér fjölbreyttar eignir, þ.m.t. „Eignatryggð verðbréf“, „Tryggingar skulda“ og „Veðtryggð verðbréf“.
Verðbréfaviðskipti samanstanda af mörgum áföngum, yfirleitt frá vaxtatekjum (hæsta áhættu) í eldri upphæð (lægsta áhætta).
Frammistöðu hvers áfanga er ákvörðuð af frammistöðu undirliggjandi eigna eða „tryggingar laug“.
Tryggingarsjóðurinn getur falið í sér verðbréf með mismunandi lánshæfismat, þar með talið hávaxtaverðbréf og skv. Skuldabréf,
og lánshæfismat sjóðsins endurspeglar ekki gæði undirliggjandi eigna.
Veðtryggð verðbréf eru frábrugðin hefðbundnum skuldabréfum, þar sem höfuðstóllinn er greiddur aftur yfir lífslífið en ekki á
gjalddaga, þar sem undirliggjandi húsnæðislán eru háð ótímabundnum fyrirframgreiðslum höfuðstóls fyrir gjalddaga tryggingar
vegna frjálsra fyrirframgreiðslna, endurfjármögnun eða lokun á undirliggjandi fasteignaveðlánum. Til sjóðsins er þetta tap á
fyrirhuguðum vexti og hluti af aðalfjárfestingu sinni með hvaða iðgjaldi sem sjóðnum kann að hafa greitt í sambandi við kaupin.
Gjaldeyrisforborganir aukast almennt þegar vextir lækka.
Veðtryggð verðbréf eru einnig háð áframhaldandi áhættu. Óvænta hækkun vaxta gæti dregið úr framlagi á veðtryggðum
verðbréfum og lengt líf sitt. Þetta gæti valdið því að verð á veðtryggðum verðbréfum sé næmari fyrir vaxtabreytingum. Útgefendur
verðtryggðra verðbréfa geta haft takmarkaða getu til að framfylgja öryggisvexti í undirliggjandi eignum og lánsfjárhæðir sem
veittar eru til stuðnings verðbréfum, ef einhverjar eru, geta verið ófullnægjandi til að vernda fjárfesta ef vanefndir eru.
Tryggingar fasteignaveðlána eru verðtryggð með verðbréfasjóðum eða raunveðlánum sem eru byggð upp í mismunandi
áföngum með mismunandi lánstíma og mismunandi forgangsatriði hvað varðar aðgang þeirra að höfuðstól og vaxtagreiðslum
af undirliggjandi eignum. Slík verðbréf verða að hafa mismunandi stigum fyrirframgreiðsluáhættu og útlánaáhættu, eftir því
hvaða forgangsverkefni þau eru í fjármagnsuppbyggingu. Styttri, eldri greiðslur munu almennt tengjast lægri áhættu en lengri
úreltu, yngri greiðslur.
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Franklin Templeton Investment Funds

121

Veðtryggð verðbréf má aðeins bjóða upp á sem vexti eingöngu (IO) eða eingöngu (PO) ræma, þar sem aðeins vextir eða
höfuðstóll undirliggjandi húsnæðislána í lauginni eru sendar til öryggishafa. Þessar tegundir verðbréfa eru mjög viðkvæm
fyrir fyrirframgreiðsluupplifuninni sem tengist undirliggjandi húsnæðislánum og mun hegða sér á móti á sama hátt í
fyrirframgreiðslum. Fyrir verðbréfaviðskiptabréf eru snemma fyrirframgreiðslur í lauginni lægri en búist er við vaxtagreiðslum þar
sem húsnæðislánin munu hafa sagt upp og hafa neikvæð áhrif á öryggishafa. Fyrir PO verðbréf mun snemma fyrirframgreiðsla
í lauginni þýða hraðari endurgreiðslu höfuðstóls en búist er við, og njóta öryggishafa. Vegna mikils næms eðlis þessara
verðbréfa er möguleiki á miklum lækkun á verði mun meiri miðað við hefðbundnar veðtryggðir verðbréf.
Veðlán og eignarskuldabréf geta verið skipulögð sem tilbúið verðbréf. Til dæmis er CMBX lánshæfismatsskiptin á körfu CMBSskuldabréfa, sem í raun felur í sér CMBS-vísitölu. Með því að kaupa slíkt tæki er sjóðnum að kaupa vernd (þ.e. hæfni til að fá
sambærileg skuldabréf ef óhagstæð lánsfundur er til staðar), sem gerir sjóðnum kleift að verja áhættuna sína eða stytta CMBS
geiranum. Með því að selja slíkt tæki stutt og halda peningum gegn hugsanlegri skyldu til að kaupa það, sjóðnum er að selja
vörn og fá langtímaáhrif á CMBS atvinnulífið hraðar og skilvirkari en að kaupa einstök skuldabréf. Áhættan sem tengist slíkum
tilbúnum hljóðfærum er sambærileg við þær undirliggjandi ABS- eða MBS-verðbréfa sem tækin eru að reyna að endurtaka,
auk þess sem áhættan af því að tilbúið tæki sjálfir standa ekki eins og þær eru ætlaðar vegna neikvæðar markaðsaðstæðna.
Eignatryggð verðbréf eru mjög svipuð verðtryggð verðbréf nema að verðbréfin séu tryggð með öðrum tegundum eigna að
viðbættum húsnæðislánum, svo sem greiðslukortskortum, húsnæðislán, framleidd heimili, bifreiðalán, námslán, eða eldri
bankalán, meðal annarra. Eins og veðtryggð verðbréf eru eignarverðbréf með fyrirvara um fyrirframgreiðslu og viðbótaráhættu.
Tryggð lán / skuldaskuldbindingar (CLOs / CDOs) eru svipuð og ABS / MBS tegund verðbréfa. Helstu munurinn er eðli
tryggingar laug, sem ekki er stofnað af skuldabréfum eða húsnæðislánum heldur skuldsettum lánum útgefnum af fyrirtækjum.
Til viðbótar við eðlilega áhættu í tengslum við skuldabréf og eignatryggð verðbréf (t.d. vaxtaáhættu, lánsáhættu og
vanræksluáhættu), eru CDOs og CLOs viðbótaráhættu, þ.m.t. en takmarkast ekki við: (i) möguleikinn á að útbreiðsla
tryggingaverðs sé ekki fullnægjandi til að greiða vexti eða aðrar greiðslur; (ii) gæði trygginga getur lækkað í verðmæti eða
gæðum eða farið í vanskil eða lækkað; (iii) Sjóður getur fjárfest í hlutdeildarskírteinum af CDO eða CLO sem er undir valdi
annarra flokka; og (iv) flókin uppbygging öryggisins má ekki að fullu skilja á þeim tíma sem fjárfesting er og geta valdið
ágreiningi við útgefanda, erfiðleikar við að meta öryggi eða óvæntar fjárfestingar niðurstöður.

Áhætta smærri og meðalstórra fyrirtækja
Þó að smærri og meðalstór fyrirtæki megi bjóða upp á umtalsverð tækifæri til vaxtarvaxta, þá felur það einnig í sér mikla
áhættu og ætti að teljast íhugandi. Sögulega hafa smærri og meðalstór fyrirtæki verðbréf verið sveiflur í verði en stærri fyrirtæki
verðbréf, sérstaklega til skamms tíma. Meðal ástæðna fyrir meiri sveiflur í verðlagi eru minna vaxtarmöguleikar smærri og
meðalstórra fyrirtækja, lægri lausafjárstöðu á mörkuðum fyrir slík verðbréf og meiri næmi smærri og meðalstórra fyrirtækja til
að breyta efnahagsástandi.
Að auki geta smærri og meðalstór fyrirtæki misst stjórnunarhugtakið, geti ekki búið til fjármagn sem nauðsynlegt er til vaxtar
eða þróunar, hafa takmarkaða vörulínu eða að þróa eða markaðssetja nýjar vörur eða þjónustu sem mörkuðum er ekki enn
komið á og mega aldrei verða staðfest. Smærri og meðalstór fyrirtæki geta verið sérstaklega fyrir áhrifum vaxtahækkana þar
sem þau geta fundið erfiðara að lána peninga til að halda áfram eða auka starfsemi eða eiga erfitt með að endurgreiða lán
sem eru fljótandi.
Þessi áhætta er yfirleitt aukin vegna verðbréfa sem gefin eru út af smærri fyrirtækjum sem skráðir eru eða gegna verulegum
hluta af starfsemi sinni í þróunarríkjum og nýmarkaðsríkjum, sérstaklega þar sem lausafé verðbréfa sem gefin eru út af
fyrirtækjum á nýmarkaðsríkjum geta verið verulega minni en með sambærilegum verðbréfum í iðnríkjum .

SPAC-áhætta
Sjóður kann að fjárfesta beint eða óbeint í sérstökum yfirtökufélögum (SPAC) eða álíka sértækum fyrirtækjum sem hafa í för
með sér ýmsa áhættu umfram þá sem fylgir öðrum hlutabréfum. SPAC er félag skráð í kauphöll sem aflar fjárfestingarfjármagns
til að eignast eða yfirtaka annað félag. Slík félög hafa enga rekstrarsögu eða rekstur annan en þann að sækjast eftir kaupum
og virði verðbréfanna er einkar háð getu stjórnenda til að finna álitleg samrunafæri og ganga frá kaupum. Sum SPAC-félög leita
eingöngu kaupa innan tiltekinna atvinnugreina eða landsvæða, sem kann að auka verðsveiflur. Auk þess eru þessi verðbréf,
sem kunna að vera keypt og seld utan verðbréfamarkaðar, ef til vill talin illseljanleg og/eða háð takmörkunum um endursölu.

Áhætta samsettra skuldabréfa
Samsett skuldabréf, svo sem lánveitingarbréf, hlutdeildarskírteini og sambærileg bréf, fela í sér að mótaðili byggir skýringarmynd
sem er ætlað að vera í takt við undirliggjandi öryggi sem tilgreint er í skýringunni. Ólíkt fjármálagerningum er reiðufé flutt
frá kaupanda til seljanda notkunarinnar. Fjárfesting í þessum tækjum getur valdið tjóni ef verðmæti undirliggjandi öryggis
lækkar. Það er einnig hætta á að tilkynntur útgefandi verði vanræktur. Viðbótaráhætta stafar af þeirri staðreynd að skjölin um
slíkar athugasemdir hafa tilhneigingu til að vera mjög sérsniðin. Lausafjárstaða skipulagsskýringar getur verið minni en fyrir
undirliggjandi tryggingu, reglulegt skuldabréf eða skuldaskjal og það getur haft neikvæð áhrif á annað hvort getu til að selja
stöðu eða það verð sem slík sala er gerð á.
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Áhætta mikillar vogunar
Þó að reiðufjárlántökur til fjárfestingar (hefðbundin skiptimynt) séu ekki leyfilegar fyrir verðbréfasjóði, getur áhættuskuldbinding
fengist með því að nota fjármálagerninga, eins og lýst er að fullu undir „Afleiðusjóður áhættu“. Ákveðnar sjóðir, eftir eðli
fjárfestingarstefnu þeirra, geta notað óvenju mikið af skuldsetningu sem náðst hefur er með fjármálagerningum án tillits
til notkunar þeirra, þ.e. í fjárfestingarskyni eða vegna áhættuvarna. Sem dæmi má nefna að fjármálagerningar sem notuð
eru til að draga úr áhættu stuðla einnig að aukningu á hagnýtingu fyrir tiltekna sjóði þegar þau eru sett fram í hugtökum.
Ákveðnar fjármálagerningar geta haft óvenju mikla skiptimynt án tillits til stærðar upphaflegrar fjárfestingar. Notkun verulegrar
skuldsetningar getur valdið því að sjóðurinn leysi eignastöðu til að fullnægja skuldbindingum sínum eða uppfylla kröfur
um aðgreiningu á eignum þegar það getur ekki verið hagkvæmt að gera það. Þess vegna getur tiltölulega lítið verðlag í
afleiðusamningi, einkum þegar slíkir samningar eru verulegar notaðar í sjóðnum, leitt til verulegs taps á sjóðnum.

Áhætta vegna Sukuk-fjárfestinga
Verðbreytingar í Sukuk hafa einkum áhrif á vaxtaþróun á fjármálamörkuðum, sem síðan hafa áhrif á efnahagslegan þátt.
Sukuk gæti orðið þjást þegar fjármagnsmarkaðsvextir hækka, en þeir geta hækkað í verðmæti þegar markaðsvextir lækka.
Verðbreytingin fer einnig eftir hugtakinu eða afgangstíma Sukuk. Almennt hefur Sukuk með styttri skilmálum minni verðáhættu
en Sukuk með lengri kjörum. Hins vegar hafa þeir almennt lægri ávöxtun og vegna tíðari gjalddaga verðbréfasafna eru hærri
endurfjárfestingarkostnaður.
Sovereign Sukuk („Sovereign Sukuk“) er Sukuk gefið út eða tryggt af ríkisstjórnum eða ríkisstjórnarsamtökum. Fjárfesting
í suðvestur Sukuk sem gefið er út eða tryggð af ríkisstjórnum eða stofnunum þeirra og tækjum („opinberum aðilum“) felur í
sér mikla áhættu. Ríkisstjórnin sem hefur stjórn á endurgreiðslu suðvestur Sukuk getur ekki verið fær um eða reiðubúinn til að
endurgreiða höfuðstólinn og / eða aftur þegar hann er gjaldgengur samkvæmt skilmálum slíkra skulda vegna sérstakra þátta,
þar á meðal, en ekki takmarkað við gjaldeyrisforða, (ii) tiltölulega fjárhæð gjaldeyris þeirra á endurgreiðsludegi, (iii) mistök
þeirra til að innleiða pólitíska umbætur og (iv) stefnu þeirra varðandi Alþjóðagjaldeyrissjóðinn.
Handhafar Sukuk geta einnig orðið fyrir áhrifum af viðbótarþröskuldum varðandi ríkisútgefendur sem geta falið í sér: (i) einhliða
endurskipulagningu slíkra skulda af útgefanda og (ii) takmörkuðum lagalegum ráðstöfunum sem eru í boði gegn útgefanda (ef
um er að ræða tafarleysi við endurgreiðslu).
Sjóðir sem fjárfesta í Sovereign Sukuk útgefnum af ríkisstjórnum eða ríkisstjórnarsamtökum frá löndum sem vísað er til
sem nýr- eða landamörkuðum bera viðbótaráhættu sem tengist sérstökum slíkum löndum (t.d. gjaldmiðlaskiptum, óvissu um
pólitísk og efnahagsleg áhrif, afturköllunarhömlur o.s.frv..).

Sjálfbærniáhætta
Fjárfestingastjóri telur sjálfbærniáhættu geta haft áhrif á afkomu sjóðsins. Þegar sjálfbærniáhætta er tekin til greina í
fjárfestingarákvörðunarferlinu kunna arðvænlegar fjárfestingar að vera útilokaðar úr fjárfestingarsafni sjóðsins, auk þess sem
möguleiki er á að fjárfestingar sem skila góðri afkomu séu seldar.
Mat á sjálfbærniáhættu er að hluta til huglægt og það er engin trygging fyrir því að allar fjárfestingar sjóðsins samræmist
skoðunum eða gildum tiltekinna fjárfesta varðandi sjálfbæra fjárfestingu.
Sjálfbærniáhætta gæti komið fram vegna umhverfis- félagslegs- eða stjórnunarlegs þáttar eða aðstæðna sem hafa veruleg
neikvæð áhrif á virði einnar eða fleiri fjárfestinga og þar af leiðandi á ávöxtun sjóðsins.
Sjálfbærniáhætta getur komið fram á ólíka vegu, til dæmis með:
–

vanefndum á umhverfis-, félagslegum eða stjórnunarstöðlum sem skaða orðspor fyrirtækis eða starfsgreinar og geta leitt
til minni eftirspurnar eftir vörum og þjónusta eða færri viðskiptatækifæra,

–

breytingum á lögum, reglugerðum eða venjum í atvinnugreininni sem gætu leitt til sekta, viðurlaga eða breytinga á hegðun
neytenda sem hafa áhrif á vaxtar- og þróunarmöguleika fyrirtækis eða heillar atvinnugreinar,

–

breytingum á lögum eða reglugerðum sem kunna að auka eftirspurn og valda þannig óeðlilegri verðhækkun verðbréfa
fyrirtækja sem þykja uppfylla hærri UFS-staðla. Verð slíkra verðbréfa kann að sveiflast meira ef álit markaðsaðila á fylgni
fyrirtækja við UFS-staðla breytist, og

–

breytingum á lögum eða reglugerðum sem kunna að hvetja fyrirtækja til að senda frá sér misvísandi upplýsingar um
umhverfis-, félagslega eða stjórnunarstaðla og -starfsemi sína.

Almennt er áhættuþáttum varðandi sjálfbærni skipt niður í „umhverfis-, félagslega og stjórnunarþætti“ (UFS), meðal annars
eftirfarandi atriði:
Umhverfi
• Mildun loftslagsbreytinga
• Aðlögun að loftslagsbreytingum
• Vernd líffræðilegrar fjölbreytni
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• Sjálfbær nýting og verndun vatns- og sjávar
• Umskipti yfir í hringrásarhagkerfi, minni sóun og endurvinnsla
• Aðgerðir til að forðast og draga úr umhverfismengun
• Vernd heilbrigðra vistkerfa
• Að landnýting verði sjálfbær
Félagsmál
• Að farið sé að ákvæðum viðurkenndrar vinnulöggjafar (engin barna- eða vinnuþrælkun, engin mismunun)
• Reglufylgni varðandi öryggi og heilsuvernd við vinnu
• Hæfileg laun, sanngjörn vinnuskilyrði, fjölbreytni og tækifæri til þjálfunar og starfsþróunar
• Stéttarfélagsréttindi og fundafrelsi
• Trygging fyrir viðunandi vöruöryggi, þ.m.t. heilsuvernd
• Sömu kröfur gerðar til allra aðila í aðfangakeðjunni
• Jafnræðisverkefni eða tillit tekið til hagsmuna ólíkra samfélaga og minnihlutahópa
Stjórnarhættir fyrirtækja
• Heiðarleg skattastefna
• Ráðstafanir gegn spillingu
• Sjálfbærnirekstur af hálfu stjórnar
• Starfskjör stjórnar byggð á sjálfbærniviðmiðum
• Greitt fyrir uppljóstrunum
• Réttindi starfsfólks tryggð
• Gagnavernd tryggð
Sjálfbærniáhætta getur valdið verulegum skaða á fjárhagslegum eiginleikum, arðsemi eða orðspori fjárfestinga sem liggja til
grundvallar og þannig haft veruleg áhrif á markaðsverð eða greiðsluhæfi.

Áhætta vegna skiptasamninga
Félagið getur gert vexti, vísitölu og gjaldeyrisskiptasamninga í þeim tilgangi að reyna að ná tiltekinni óskaðri ávöxtun til lægri
kostnaðar fyrir félagið en ef félagið hefði fjárfest beint í tæki sem skilaði þeim óskaðri ávöxtun. Víxlasamningar eru tvíhliða
samningar sem fyrst og fremst eru gerðar af fagfjárfestum í tímabil allt frá nokkrum dögum til meira en eins árs. Í venjulegum
„skipti“ viðskiptum eru tveir aðilar sammála um að skiptast á ávöxtunarkröfu (eða mismun á arðsemi) sem unnið hefur verið af
eða áttað sig á ákveðnum fyrirfram ákveðnum fjárfestingum eða tækjum. Brúttóávöxtunin sem á að skiptast á eða „skiptast á
milli aðila“ er reiknuð með tilliti til „hugmyndafjárhæðar“, þ.e. arðsemi eða hækkun á virði tiltekins Bandaríkjadals magns sem
fjárfest er á tilteknum vöxtum, í tiltekinni erlendri mynt , eða í „körfu“ verðbréfa sem tákna tiltekna vísitölu. „Hugtakið upphæð“
skiptasamningsins er aðeins skáldskapur til að reikna út skuldbindingar sem samningsaðilar hafa samþykkt að skiptast á.
Skuldbinding félagsins (eða réttinda) samkvæmt samningasamningi mun almennt vera jafngildur nettóupphæðinni sem greiddur
er eða berast samkvæmt samningnum á grundvelli hlutfallslegra gildrar afstöðu hvers samningsaðila („nettó upphæðin“). .
Hvort notkun félagsins á skiptasamningum muni ná árangri í því að efla fjárfestingarmarkmið sitt fer eftir getu fjárfestingarstjórna
og / eða fjárfestingastjórnar til að spá fyrir um hvort tilteknar tegundir fjárfestinga eru líklegri til að framleiða meiri ávöxtun en
aðrar fjárfestingar. Vegna þess að þeir eru tvítökusamningar og vegna þess að þeir kunna að hafa skilmála sem eru lengri en
sjö (7) almanaksdagar, geta skiptasamningar talist vera illseljanlegir. Þar að auki ber félagið áhættu af tapi fjárhæðar sem búist
er við að berast samkvæmt skiptasamningi við vanefndir eða gjaldþrotaskipti mótaðila samningsaðila. Fjárfestingarstjórarnir og
/ eða fjárfestingarstefnan munu leiða félagið til gerðar skiptasamninga í samræmi við viðmiðunarreglurnar í viðauka B. Helstu
þættir sem ákvarða frammistöðu skiptasamnings er hreyfingin í verði undirliggjandi fjárfestingar, sérstakir vextir, gjaldmiðlar
og aðrir þættir sem eru notaðar til að reikna út greiðslu fyrir og til mótaðila. Ef skiptasamningur krefst greiðslna sjóðsins,
skal sá síðarnefndi ávallt geta heiðrað greiðsluna. Þar að auki, ef mótaðili missir lánshæfi sitt, má búast við að verðmæti
skiptasamningsins, sem gerður er með þessum mótaðila, falli niður, sem leiðir til hugsanlegs taps fyrir sjóðinn.

Áhætta vegna þemafjárfestingar
Afkoma sjóðs þar sem fjárfestingarstefna felur í sér greiningu á þematengdum fjárfestingartækifærum kann að verða neikvæð
ef fjárfestingarstjóra tekst ekki að greina slík tækifæri eða ef óvænt þróun verður á þemanu.
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Fyrirtæki innan fjárfestingarþema sjóðsins þurfa ef til vill að takast á við harða samkeppni og öra úreldingu vara. Ekki er
nein fullvissa um að þessi fyrirtæki geti verndað hugverk sín til að koma í veg fyrir óréttmæta nýtingu á tækni þeirra, eða að
keppinautar þrói ekki tækni sem er verulega líka eða betri en tækni slíkra fyrirtækja. Þessi fyrirtæki kunna að eyða verulegum
fjárhæðum í rannsóknir og þróun og það er engin trygging fyrir því að vörur eða þjónusta þessa fyrirtækja njóti velgengni.
Auk þess kunna sum fyrirtæki innan fjárfestingarþema sjóðsins að verða fyrir auknu eftirliti í framtíðinni, sem kann að takmarka
þróun á tækni eða rekstri og hamla vexti.
Þar af leiðandi kann hlutabréfaverð fyrirtækja innan fjárfestingarþema sjóðsins að vera afar mismunandi og lækka hratt vegna
eins eða fleiri ofangreindra áhættuþátta.

Undirliggjandi áhætta fjárfestingasjóða
Frammistaða sjóðs hefur bein áhrif á afkomu allra fjárfestingasjóða sem hann hefur í höndum. Geta sjóðs til að
ná fjárfestingarmarkmiði sínu er í að hluta til í beinum tengslum við getu undirliggjandi fjárfestingasjóða til að ná
fjárfestingarmarkmiðum sínum.
Fjárfesting í öðrum fjárfestingarsjóðum getur verið dýrari fyrir sjóð en ef sjóðurinn hefði fjárfest í undirliggjandi verðbréfum beint.
Hluthafar sjóðsins munu óbeint bera gjöld og kostnað (þ.m.t. stjórnunar- og ráðgjafagjöld og annan kostnað) undirliggjandi
fjárfestingarsjóða. Ákvörðun á verðmæti hreinnar eignar sjóðs í hlutdeildarskírteinum tiltekins undirliggjandi fjárfestingasjóðs
kann að frestast við tilteknar aðstæður, eins og fram kemur í viðauka D („Frestun á útreikningi á verðmæti hreinnar eignar“).
Ef þetta gerist gæti það komið í veg fyrir getu sjóðsins til að mæta innlausnarbeiðni.
Viðskipti með undirliggjandi kauphallarsjóð („ETF“) getur verið á fullu eignarvirði eða með afslætti. Þegar hlutdeildarskírteini
kauphallarsjóða eru keypt og seld á verðbréfamörkuðum getur virði þeirra sveiflast vegna þátta sem ekki tengjast hreinu
verðmæti þeirra.

Áhætta vegna ábyrgða
Fjárfestingar í og eignarréttar kunna að leiða til aukinnar sveiflu á hreinni virðisrýrnun tiltekinna sjóða, sem geta nýtt sér
ábyrgðir og því fylgir meiri áhætta.
Fjárfestar ættu að skilja að allar fjárfestingar fela í sér áhættu og það er engin trygging fyrir tapi vegna fjárfestingar í
sjóðum og ekki er hægt að fullvissa sig um að fjárfestingarmarkmið (s) sjóðsins verði náð. Hvorki félagið, rekstrarfélagið,
fjárfestingarstjórarnir né allir þeirra tengdra aðila á heimsvísu, tryggja frammistöðu eða framtíðarávöxtun félagsins
eða einhverjum sjóðanna.

Rekstrarfélag
Stjórnin hefur tilnefnt Franklin Templeton International Services S.à rl sem rekstrarfélag með þjónustusamningi rekstrarfélags
dags. 15. janúar 2014 til að bera ábyrgð á daglegum störfum undir eftirliti stjórnar, til að veita stjórnsýslu , markaðssetningu,
fjárfestingarstjórnun og ráðgjöf vegna allra sjóða. Rekstrarfélagið getur falið hlutdeild eða öllum fjárfestingarstjórnunarþjónustu
til fjárfestingarstjóra.
Stjórnendur rekstrarfélagsins hafa skipað Eric Bedell, A. Craig Blair, John Hosie, Daniel Klingelmeier, Rafal Kwasny, Maxime
Lina, Luis Perez, Marc Stoffels og Grégory Surply sem framkvæmdastjóra sem bera ábyrgð á daglegri stjórnun rekstrarfélagsins
í samræmi við 102. gr. laga í Lúxemborg frá 17. desember 2010.
Rekstrarfélagið var stofnað 17. maí 1991 samkvæmt lögum stórhertogadæmis Lúxemborgar og samþykktir þess eru lögð inn í
Lúxemborgarreglur Lúxemborgar og Lúxemborgar. Rekstrarfélagið er viðurkennt sem rekstrarfélag sem er stjórnað með 15. kafla
laga frá 17. desember 2010. Rekstrarfélagið er hluti af Franklin Templeton.
Hlutafé félagsins er 4.605.383,00 Evrur og rekstrarfélagið mun ávallt fara eftir 102. gr. laga frá 17. desember 2010.
Einnig er heimilt að skipa rekstrarfélaginu til að starfa sem rekstrarfélag fyrir aðra fjárfestingasjóði, þar sem listi þeirra verður
aðgengileg, að fenginni beiðni, á skrifstofu félagsins og rekstrarfélagsins.
Rekstrarfélagið mun tryggja að félagið uppfylli fjárfestingarhömlur og fylgjast með framkvæmd stefnumótunar og
fjárfestingarstefnu félagsins.
Rekstrarfélagið mun fá reglubundnar skýrslur frá fjárfestingastjórnendum sem lýsa frammistöðu sjóðanna og greina frá fjárfestingu
þeirra. Rekstrarfélagið mun fá svipaðar skýrslur frá öðrum þjónustuaðilum í tengslum við þá þjónustu sem þeir veita.
Franklin Templeton International Services S.à rl er jafnframt skráningaraðili og flutnings-, fyrirtækja-, vistunar- og aðalumsýsluaðili
félagsins og er þar af leiðandi ábyrgt fyrir afgreiðslu, kaupum, sölu og skiptum á hlutdeildarskírteinum, viðhaldi bókhalds og allri annarri
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umsýsluþjónustu samkvæmt lúxemborgskum lögum. Rekstrarfélaginu er heimilt að og hefur útvistað tiltekinni umsýsluþjónustu18 til
þriðju aðila, eins og lýst er í kaflanum „Umsýsluaðili“ hér að neðan, þó með fyrirvara um heildarumsjón og -eftirlit.
Rekstrarfélagið skal tilkynna til stjórnar ársfjórðungslega og tilkynna stjórninni um hvort félagið uppfyllir ekki fjárfestingarhömlurnar.

Fjárfestingarstjórar
Fjárfestingarstjórarnir sem nefndir eru í kaflanum „Stjórnsýsluupplýsingar“ hafa verið skipaðir af rekstrarfélaginu til að starfa
sem fjárfestingarstjórar sjóðanna og það sama á við um önnur tengd ráðgjafarfyrirtæki innan Franklin Templeton, og til að
sinna daglegum rekstri hvað varðar fjárfestingu og endurfjárfestingu hreinna eigna sjóðsins.
Sumir fjárfestingarstjórar tilheyra Franklin Templeton en aðrir ekki.
Fjárfestingarstjórar skulu láta rekstrarfélaginu skýra skýrslur um samsetningu eigna sjóðanna undir stjórn þeirra eins oft og
rekstrarfélagið ber að meta.
Fjárfestingarstjórarnir og samstarfsaðilar þeirra starfa sem ráðgjafar fyrir fjölbreytt fjárfestingarfélög og einkaaðila í mörgum
þjóðum. Franklin Templeton hefur fjárfest á heimsvísu í yfir 60 ár og veitir viðskiptavinum um heim allan þjónustu á sviði
fjárfestingarstýringar og ráðgjafar. Þar á meðal eru yfir 24 milljónir hluthafareikninga. Rekstrarfélög Franklin Templeton eru
dótturfélög sem eru að fullu í eigu FRI. Með dótturfélögum sínum starfar FRI í ýmsum þáttum fjármálaþjónustu. Upplýsingar
um verðgildi eigna undir stjórn Franklin Templeton má finna á http://www.franklintempleton.lu.

Vörsluaðili
Lúxemborgarútibú JP Morgan SE hefur verið skipað vörsluaðili til að veita félaginu vörslu- og uppgjörsþjónustu og aðra
þjónustu.
JP Morgan SE er evrópskt fyrirtæki (Societas Europaea) skipulagt samkvæmt lögum Þýskalands, með skráða skrifstofu í
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Þýskalandi og skráð í viðskiptaskrá héraðsdómstólsins í Frankfurt.
Fyrirtækið er lánastofnun sem lýtur beinu varúðareftirliti Seðlabanka Evrópu (ECB), þýska alríkisfjármálaeftirlitsins
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) og Deutsche Bundesbank, þýska seðlabankans. Lúxemborgarútibú
J.P. Morgan SE hefur heimild frá CSSF til að starfa sem vörsluaðili og sjóðsstjóri. Lúxemborgarútibú J.P. Morgan SE er skráð í
viðskipta- og fyrirtækjaskrá Lúxemborgar (RCS) undir númerinu B255938 og er háð eftirliti fyrrnefndra heimaríkiseftirlitsyfirvalda
sem og staðbundnu eftirliti CSSF.
Vörsluaðili mun ennfremur:
a)	tryggja að útgáfan, innlausn og uppsögn hlutabréfa sem félagið eða á hans vegum hefur framkvæmt séu í samræmi við
lögmál 17. desember 2010 og greinarnar;
b)	tryggja að verðmæti á hlut félagsins sé reiknað í samræmi við lög frá 17. desember 2010 og greinar;
c)	framkvæma eða, eftir því sem við á, valda einhverjum vörsluaðilum eða öðrum vörsluaðilum til að framkvæma fyrirmæli
félagsins eða viðkomandi fjárfestingarstjóra nema þær séu í bága við lögin frá 17. desember 2010 eða greinarnar;
d)	tryggja að í viðskiptum sem fela í sér eignir félagsins er endurgjaldið endurgreitt á þeim innan venjulegra tímamarka; og
e)	tryggja að tekjur félagsins séu beittar í samræmi við greinar.
Vörsluaðili getur falið allt eða hluta af eignum félagsins sem hann hefur í vörslu til slíkra undirheyrenda, sem vörsluaðili
ákveður frá einum tíma til annars. Nema þeirra sem kveðið er á um í gildandi lögum skal ábyrgð vörsluaðila ekki hafa áhrif á
þá staðreynd að hann hefur falið allt eða hluta af eignum í umönnun sinni til þriðja aðila.
Vörsluaðili skal gegna starfi sínu og ábyrgð í samræmi við gildandi lög eins og lýst er í skilmálum um vörslu samnings milli
vörsluaðila, félagsins og rekstrarfélagsins.
Samningur vörsluaðila
Félagið hefur skipað vörsluaðila til vörslu samkvæmt skilmálum frá 31. ágúst 1994, eins og henni var breytt og hún endurskoðuð
með samkomulagi frá 18. mars 2016, sem einnig var skráð hjá rekstrarfélaginu („samningur vörsluaðila“).
Vörsluaðili skal sinna öllum skyldum og skyldum vörsluaðila samkvæmt verðbréfasjóði tilskipunarinnar eins og lýst er í vörslu
samningsins.
Með fyrirvara um samþykki CSSF og frá og með 3. október 2022 (eða eins fljótt og mögulegt er eftir það), mun XXXXX einnig framselja skráningar- og
flutningsskrifstofuþjónustu, eins og lýst er í kaflanum „Skráningar- og flutningsaðili“ hér að neðan.
18
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Vörsluaðilasamningnum getur verið sagt upp af einhverjum aðila með 90 daga fyrirvara skriflega. Með fyrirvara um gildandi
lög er vörsluaðila heimilt að segja upp vörslu samningsins með 30 daga fyrirvara skriflega ef (i) það er ekki hægt að tryggja
nauðsynlegt verndarverkefni fjárfestingar félagsins samkvæmt gildandi lögum vegna fjárfestingarákvarðana Rekstrarfélagið og
/ eða félagið; eða (ii) félagið eða rekstrarfélagið fyrir hönd félagsins vill fjárfesta eða halda áfram að fjárfesta í hvaða lögsögu
sem er, þrátt fyrir að (a) slík fjárfesting geti skaðað félagið eða eignir sínar til landsáhættu eða ( b) vörsluaðili er ekki fær um að
fá fullnægjandi lögfræðiráðgjöf þar sem meðal annars er staðfest að eignir félagsins, sem haldnar eru í vörslu, séu ekki tiltækir
til dreifingar á milli, ef um er að ræða gjaldþrot á undirgefanda eða öðrum viðeigandi aðila í slíkri lögsögu , eða framkvæmd til
hagsbóta fyrir kröfuhafa slíks undirgefanda eða annarra viðkomandi aðila.
Áður en slíkt tilkynningartímabil er liðið skulu stjórnendur leggja til nýjan innstæðueiganda sem uppfyllir kröfur verðbréfasjóða
tilskipunarinnar og sem eignir félagsins skulu fluttir yfir og sem taka við störfum sínum sem vörslufyrirtæki félagsins frá
vörsluaðila. Félagið og rekstrarfélagið nýta bestu viðleitni til að finna viðeigandi vörsluaðila til vörslu og þar til vörsluaðili er
skipaður skal vörsluaðili halda áfram að sinna þjónustu sinni samkvæmt vörsluaðilum.
Vörsluaðili ber ábyrgð á varðveislu og eignarhaldi á eignum félagsins, eftirlit með sjóðstreymi og eftirlit í samræmi við
verðbréfasjóði. Við vörslu hlutverki síns sem vörsluaðila skal vörsluaðili starfa sjálfstætt frá félaginu og rekstrarfélaginu og
eingöngu í þágu félagsins og fjárfesta þess.
Vörsluaðili er ábyrgur fyrir félaginu eða fjárfestum sínum að tjóni fjármálagernings í varðhaldi vörsluaðila eða einhverjum
fulltrúa hans. Vörsluaðili skal hins vegar ekki vera ábyrgur ef það getur sannað að tapið hafi orðið vegna utanaðkomandi
atburðar utan þess að hún hafi verið sanngjörn, en afleiðingar þeirra væru óhjákvæmilegar þrátt fyrir allar sanngjarnar aðgerðir
gegn því. Vörsluaðili er einnig ábyrgur fyrir félaginu eða fjárfestum sínum fyrir öll önnur tjón sem þau verða fyrir vegna þess að
vanræksla eða varnarleysi vörsluaðila hafi ekki fullnægjandi skyldur sínar í samræmi við gildandi lög.
Hagsmunaárekstrar
Við störf sín skal vörsluaðili starfa heiðarlega, nokkuð faglega, sjálfstætt og eingöngu í þágu hluthafa.
Sem hluti af eðlilegu umfangi alþjóðlegrar vörslufyrirtækis getur vörsluaðili frá og til gert ráð fyrir samkomulagi við aðra
viðskiptavini, sjóði eða aðra þriðja aðila til að varðveita varðveislu og tengda þjónustu. Innan fjölþjónustufyrirtækis, eins og
JPMorgan Chase Group, getur á hverjum tíma komið upp ágreiningur milli vörsluaðilans og varðveislufulltrúa þess, til dæmis
þar sem tilnefndur fulltrúi er tengt hópfyrirtæki og veitir vöru eða þjónustu til sjóðs og hefur fjárhagslegan eða viðskiptalegan
áhuga á slíkri vöru eða þjónustu eða þar sem tilnefndur fulltrúi er hlutdeildarfélagsfélag sem fær endurgjald fyrir aðrar tengdar
vörsluvörur eða þjónustu sem það veitir sjóðum, til dæmis gjaldeyris, verðbréfalán, verðlagningu eða verðmat . Ef átök eða
hugsanleg hagsmunaárekstur myndast verður vörsluaðili að hafa í huga skuldbindingar sínar gagnvart félaginu (samkvæmt
gildandi lögum þar með talið 25. gr. Verðbréfasjóða tilskipunarinnar) og mun meðhöndla félagið og aðrar sjóðir sem það virkar
rétt og slíkt að svo miklu leyti sem unnt er, eru gerðir samningar við þjónustuveitendur á skilmálum sem eru ekki verulega
hagstæðari fyrir félagið en ef átökin eða hugsanleg átök höfðu ekki átt sér stað. Slíkar hugsanlegar hagsmunaárekstrar eru
auðkenndir, stjórnað og fylgst með ýmsum hætti, þ.m.t., án takmarkana, stigfræðilega og hagnýtur aðskilnaður vörsluaðila
vörsluaðilans frá öðrum hugsanlegum andstæðum verkefnum og vörsluaðilanum sem fylgir eigin hagsmunaárekstrum.
Gæslumenn og aðrir fulltrúar
Við val og skipun undirliða eða annarra fulltrúa skal vörsluaðili nýta sér alla hæfileika, umhyggju og kostgæfni, sem krafist er
af verðbréfasjóði tilskipunarinnar, til að tryggja að það veiti aðeins eignarhlut félagsins til fulltrúa sem getur veitt fullnægjandi
verndarstig. Núverandi listi yfir undirboðsmenn og aðrir fulltrúar sem vörsluaðilinn og undirnefndarmennirnir, sem kunna að
koma frá einhverjum sendinefnd, eru á netinu á vefsíðunni: http://www.franklintempleton.lu, , með því að velja „Bókmenntir“,
„undirskriftir“ flipa. Nýjasta útgáfa slíkra lista má einnig fá hjá fjárfestum frá félaginu að beiðni.
Að auki skulu uppfærðar upplýsingar varðandi skyldur vörsluaðila og hagsmunaárekstra sem kunna að koma fram og um allar
varðveisluaðgerðir sem sendar eru af vörsluaðilanum, skrá yfir umboðsmenn þriðja aðila og hagsmunaárekstra sem kunna að
rekja til slíks Einnig er hægt að fá sendinefnd af fjárfestum á beiðni á skrifstofu félagsins.

Skráningar- og flutningsaðili
Gert er ráð fyrir að Virtus Partners Fund Services Luxembourg S.à r.l. verði tilnefnt sem skráningar- og flutningsaðili félagsins til
að framkvæma, með fyrirvara um samþykki CSSF og með gildistöku frá 3. október 2022 eða eins fljótt og mögulegt er eftir það,
skráningar- og flutningsþjónustu í tengslum við félagið samkvæmt samningi um skráningar- og flutningsaðila. Þessi þjónusta
felur meðal annars í sér (i) innleiðingu og þekkingu á viðskiptavini þínum/þjónustu gegn peningaþvætti, (ii) þjónusta fjárfesta
og dreifingaraðila, (iii) vinnslu viðskipta, (iv) peningastjórnun og bankaafstemming, (v) vinnsla á kaupum, sölum og skiptum
á hlutabréfum og viðhald hluthafaskrár fyrirtækisins, (vi) vinnsla þóknunar, (vii) breytingastjórnun viðskiptavina, (viii) CRS &
FATCA þjónusta, (ix) eftirlitsskýrslur, (x) meðhöndlun kvartana og (xi) tækniaðstoð.
Virtus Partners Fund Services Luxembourg S.à r.l. var stofnað í Lúxemborg sem société à responsabilité limitée og hefur
skráða skrifstofu sína á 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
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Gildisdagur fyrir framsal þessarar skráningar- og flutningsþjónustu til Virtus Partners Fund Services Luxembourg S.à r.l. verður
birtur á heimasíðunni www.franklintempleton.lu.
Hvenær sem við á, ættu allar tilvísanir í þessari útboðslýsingu sem tengjast skyldum rekstrarfélagsins í tengslum við viðskipti
með hlutabréf í félaginu, einnig að vera tilvísanir í þriðja aðila sem rekstrarfélagið hefur framselt skráningar- og flutningsstörf
sín til.

Umsýsluaðili
Lúxemborgarútibú J.P. Morgan SE hefur verið skipað umsýsluaðili félagsins, sem innir af hendi umsýsluþjónustu varðandi
félagið samkvæmt þjónustusamningi („þjónustusamningurinn“). Á meðal þessarar þjónustu er undirbúningur og viðhald
bókhalds, skráa, skattskýrslna og fjárhagsskýrslna og útreikningur á hreinu eignaverðmæti sjóðanna.
Hvor aðili getur sagt upp þjónustusamningnum skriflega með 180 daga fyrirvara.
Samkvæmt þjónustusamningnum er umsýsluaðilinn ekki ábyrgur fyrir nokkru tapi eða tjóni félagsins í nokkru máli þar sem
umsýsluaðilinn hefur uppfyllt skyldur sínar um ábyrgð og aðgát, nema slíkt tap eða tjón sé af völdum vanrækslu, svika
eða vísvitandi eða efnislegs brots á þjónustusamningnum af hálfu umsýsluaðilans. Félagið hefur samþykkt að tryggja
umsýsluaðilann (og dótturfélög hans, tilnefnda aðila og viðkomandi stjórnendur, yfirmenn, starfsfólk og umboðsaðila) gegn, og
gera hann skaðlausan gagnvart, öllum skuldum, skaða, kröfum, kostnaði, tjóni, sektum, skyldum eða kostnaði af nokkru tagi
(þar á meðal, án takmarkana, eðlilegum gjöldum og greiðslum til lögmanna, endurskoðenda, ráðgjafa eða sérfræðinga) sem
umsýsluaðilinn (eða dótturfélög hans, tilnefndir aðilar og viðkomandi stjórnendur, yfirmenn, starfsfólk og umboðsaðilar) kann að
stofna til að vera krafinn um í tengslum við eða vegna athafna umsýsluaðila samkvæmt þjónustusamningnum, að því tilskildu
að umsýsluaðilinn (og dótturfélög hans, tilnefndir aðilar og viðkomandi stjórnendur, yfirmenn, starfsfólk og umboðsaðilar hafi
ekki sýnt af sér vanrækslu, sviksamlegt athæfi, efnislegt brot á þjónustusamningnum eða vísvitandi vanefndir í tengslum við
viðkomandi skuldir.

Birting á raunvirði hlutabréfa
Hreint eignvirði á hlut hvers sjóðs og hlutabréfa er birt á skrifstofu félagsins og er aðgengilegt á skrifstofu rekstrarfélagsins.
Félagið mun sjá um birtingu á hreins eignarvirðis á hlutum viðkomandi sjóða eins og krafist er samkvæmt gildandi lögum og
í slíkum dagblöðum sem stjórnin getur ákveðið frá einum tíma til annars. Þessar upplýsingar eru einnig fáanlegar á Netinu:
http://www.franklintempleton.lu. Félagið og rekstrarfélagið getur ekki borið neina ábyrgð á villum eða töfum í birtingu eða fyrir
birtingu verðs.

Almennar upplýsingar fyrir fjárfesta
Til umhugsunar
Félagið stefnir að því að veita fjárfestum kost á sjóðum sem fjárfesta í fjölmörgum framseljanlegum verðbréfum og öðrum
gjaldgengum eignum um allan heim og eru með fjölbreytt úrval af fjárfestingarmarkmiðum, þ.m.t. vaxtarhagnaður og tekjur.
Fjárfestar ættu að hafa í huga að eigin fjárfestingarmarkmiðum sínum og öllum staðbundnum reglugerðum eða skattalegum
afleiðingum sem gilda um aðstæður þeirra. Fjárfestum eru ráðlagt að fá ráðgjöf frá fjármála- og skattaráðgjöfum. Nánari
upplýsingar um skatta er að finna í kaflanum „Skattlagning félagsins“ og „Skattlagning fjárfesta“.
Fjárfestar ættu að hafa í huga að verð hlutabréfa í félaginu og að tekjur þeirra geta farið niður eins og upp og fjárfestir mega
ekki fá endurgreiddan fjárhæð. Athygli fjárfesta er sérstaklega dregin að þeirri staðreynd að fjárfesting félagsins getur leitt til
sérstakrar áhættu, eins og nánar er lýst í kafla „Áhættumat“.
Dreifing þessarar útboðslýsingar og útboðs hlutanna má takmarka í tilteknum lögsagnarumdæmum og sumir sjóðanna mega ekki
vera tiltækir til dreifingar í lögsagnarumdæmum þínum. Það er á ábyrgð allra aðila sem óska eftir að leggja fram umsókn um hluti
samkvæmt þessari lýsingu til að tilkynna sér um og fylgjast með öllum viðeigandi lögum og reglum viðkomandi lögsagnar.
Að auki áskilur félagið og/eða rekstrarfélagið sér rétt til að óska eftir viðbótarupplýsingum og/eða skriflegum sönnunargögnum
frá fjárfestum ef bankareikningur þeirra er í öðru landi en búsetulandi þeirra, sem getur leitt til tafa á afgreiðslu kaupa og/eða
annarra viðskipta þar til viðeigandi og fullnægjandi upplýsingar og/eða gögn hafa verið móttekin.
Fjárfestar ættu að vísa til viðkomandi KIID félagsins, þar sem það á við um áframhaldandi gjöld og sögulegar afkomutöflur í
hlutdeildarskírteinum viðkomandi sjóða.
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Sérstakar upplýsingar um peningamarkaðssjóði
Athygli hluthafa er vakin á því að:
-

peningamarkaðssjóðir eru ekki tryggðar fjárfestingar;

–	fjárfesting í peningamarkaðssjóði er öðruvísi en fjárfesting í innstæðum þar sem höfuðstóll fjárfest í peningamarkaðssjóði
getur valdið sveiflum;
–	félagið treystir ekki á utanaðkomandi stuðning til að tryggja lausafjárstöðu sjóðanna sem eru hæfir sem peningamarkaðssjóðir
eða stöðugleika á eiginfjárvirði á hlutabréfum af þessum sjóðum; og
–

áhættan á tapi höfuðstólsins er borinn af hluthöfum.

Til viðbótar við þær upplýsingar sem eru aðgengilegar hluthöfum í samræmi við meginhluta útboðslýsingarinnar verða
eftirfarandi upplýsingar aðgengilegar á skrifstofu félagsins og á heimasíðu stjórnar félagsins (www.franklintempleton.lu) á
vikulega:
–

gjalddaga sundurliðun eignasafns viðkomandi sjóðs;

–

lánshæfismat viðkomandi sjóðs;

–

vegin meðalþroska og vegið meðallíf viðkomandi sjóðs;

–	upplýsingar um 10 stærstu eignir sjóðsins, þ.m.t. nafn, land, gjalddaga og eignarhlutur, mótaðili þegar um er að ræða
endurkaup og endurhverf endurkaupasamninga;
–

heildarverðmæti viðkomandi sjóðs; og

–

nettó ávöxtun viðkomandi sjóðs.

Útgáfa hlutabréfa
Hlutabréf eru látin í té með aðalframkvæmdaaðilanum. Helstu dreifingaraðilar munu, frá tíma til tíma, gera samninga við nokkra
aðra undirverktaka, milliliða, miðlari / söluaðila og / eða fagfjárfesta um dreifingu þessara hluta.
Ef aðstæður krefjast þess, áskilur stjórnin sér á hverjum tíma án fyrirvara, rétt til þess að hætta útgáfu eða sölu hlutabréfa
samkvæmt þessari lýsingu.
Félagið skal hafa vald til að setja slíkar takmarkanir (að undanskildum takmörkunum á yfirfærslu hlutabréfa) sem hún kann
að telja nauðsynlegar til að tryggja að engin hlutabréf í félaginu séu keypt eða haldin af (a) einhverjum sem brýtur gegn
lögum eða kröfu hvers lands eða stjórnvalda eða eftirlitsyfirvalds (ef stjórnin hefur ákveðið að einhver þeirra, félagið, einhver
stjórnunarfélagsins (eins og skilgreint er hér), fjárfestingarstjórnir eða ráðgjafar eða einhver annar einstaklingur eins og hann
ákveður Stjórnin myndi verða fyrir neinum ókostum vegna slíkra brota) eða (b) einstaklingur í aðstæðum sem stjórn félagsins
gæti haft í för með sér að félagið taki ábyrgð á skattlagningu (að fela í sér reglur eða skattskyldur sem gætu meðal annars
leitt af kröfum FATCA eða sameiginlegu skýrslustaðlinum eða svipuðum ákvæðum eða brotum á því) eða þjást af fjárhagslegri
ókosti sem félagi þú gætir annars ekki orðið fyrir eða þjást, þar á meðal kröfu um að skrá sig undir verðbréfum eða fjárfestingum
eða sambærilegum lögum eða kröfum hvers lands eða yfirvalda eða c) hvaða einstaklingur sem styrkur hluthafar gæti, að mati
stjórnar, valdið hættu lausafjárstaða félagsins eða einhverjar sjóðanna.
Nánar tiltekið getur félagið takmarkað eða komið í veg fyrir eignarhald á hlutum í félaginu af einstaklingi, fyrirtæki eða
fyrirtækjafyrirtæki, og án takmarkana, af „Bandaríkjamönnum“, eins og skilgreint er hér á eftir.
Í slíkum tilgangi getur félagið:
1)	neita að gefa út hlutabréf og hafna því að skrá hlutafjáreign þar sem það virðist að slík skráning eða yfirfærsla valds eða
gæti leitt til góðs eignarhalds á slíkum hlutum af hálfu einstaklinga sem útilokað er að halda hlutabréfum félagsins;
2)	hvenær sem er krafist þess að hver einstaklingur, sem er skráður í eða einhver sem leitar að skráningu hlutabréfa, skráir
hluthafaskrána til að veita honum allar framlög og ábyrgðir eða upplýsingar sem studd eru með staðfestingu sem hann
telur nauðsynlegt fyrir Tilgangur þess að ákvarða hvort eða ekki, að hve miklu leyti og undir hvaða kringumstæðum,
raunveruleg eignarhald á hlutabréfum hluthafa hvílir eða mun hvíla hjá einstaklingi sem er útilokaður frá eignarhlutum
félagsins; og
3)	þar sem félaginu virðist að einhver einstaklingur, sem er útilokaður frá því að halda hlutabréfum eða tilteknu hlutfalli
hlutanna í félaginu eða sem félagið telur með góðu móti að útilokað sé að halda hlutabréfum í félaginu, annaðhvort eitt sér
eða í tengslum við annar einstaklingur, er raunverulegur eigandi hlutabréfa eða brýtur í bága við fulltrúa hans og ábyrgðir
eða hefur ekki gert slíkar forsendur og ábyrgðir tímanlega eins og félagið kann að krefjast, er heimilt að innleysa af slíkum
hluthafa í heild eða hluta hlutanna af slíkum hluthafa á þann hátt sem lýst er betur í greinum; og
4)	neita að samþykkja atkvæði hvers aðila sem er útilokað frá því að halda hlutabréfum í félaginu á hverjum hluthafafundi
félagsins.
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Skráning hlutabréfa
Ákveðin hlutdeildarskírteini eru eða verða skráð á viðkomandi kauphöll í Lúxemborg. Stjórnin getur ákveðið að leggja fram
umsókn um skráningu hlutabréfa í hvaða flokki sem er í öðrum kauphöllum.

Form og gjaldmiðill hlutabréfa
Allir hlutir eru gefnir út á skráðu formi. Skráð eignarhlutfall verður námundað í þrjá (3) aukastafi. Öll samningsfyrirmæli með
tilgreinda hlutfjárhæð með meira en þrjá (3) aukastafi verða frádregin í þrjá (3) aukastafi, með hefðbundnum frávikum í næsta
þúsundasta sæti.
Samkvæmt lögum frá 28. júlí 2014 varðandi skyldubundna innborgun og hreyfingu hlutabréfa og hlutdeildarskírteina í bönnuðu
formi hefur öllum líkamlegum hlutabréfum, sem ekki eru afhent 18. febrúar 2016, verið felld niður og fé sem stafar af uppsögn
slíkra hlutabréfa hefur verið afhent á 25. febrúar 2016 með Caisse de Consignation , þar til handhafar vottorðs (s), sem eru fyrir
hönd líkamlegra hlutabréfa, biðja um endurgreiðslu þeirra. Innlán eru bundin innborgunarskatti og geta verið háð sérstökum
vörslugjöldum, sem eru færðar þegar þau eru til staðar.
Félaginu og / eða rekstrarfélaginu er heimilt að bjóða innan sjóðs nokkra aðra gjaldmiðla í hlutdeildarskírteinum eins og lýst
er í kafla „hlutdeildarskírteini“.

Lok viðskipta
Svörun tímabilsins er lýst í viðauka A. Fyrirtækinu og / eða rekstrarfélaginu er heimilt að heimila, ef það telur það viðeigandi,
að mismunandi samningsbundnar tímasetningar verði samþykktar með staðbundnum dreifingaraðilum eða dreifingu í
lögsagnarumdæmum þar sem tímabeltið er svo réttlætir. Við slíkar aðstæður skal gildandi afgreiðslutími gilda alltaf áður en
gildandi eiginfjárhlutfall er reiknað út og birt. Slíkar mismunandi afgreiðslutíma skulu birtar í staðbundinni viðbót við þessa
útboðslýsingu, samninga sem eiga sér stað við staðbundna dreifingaraðila eða önnur markaðsefni sem notuð eru í viðkomandi
lögsögu.

Útreikningur á hlutabréfum/hreinu eignarvirði
Verðið sem hægt er að kaupa, selja eða skipta í hlutdeildarskírteini í hverjum flokki er reiknað á hverjum verðmatsdegi með
vísan til hreins eignarvirðis á hlut viðkomandi hlutar og er hægt að nálgast á næsta viðskiptadag.
Sum lögsagnarumdæmi leyfa ekki fjárfesta viðskiptum að vera samþykkt meðan á orlofsferðum stendur. Upplýsingar um
þessar ráðstafanir er að finna í staðbundinni viðurkenndri útgáfu þessarar útboðslýsingar.
Upplýsingar um útreikning á eiginfjárvirði eru að finna í viðauka D. Leiðbeiningar, sem stjórnendur fyrirtækisins hafa fengið
skriflega í Lúxemborg eða með tilhlýðilega viðurkenndum dreifingaraðila, áður en viðeigandi afgreiðslutími fer fram á hvaða
viðskiptadag sem er, skal fjallað um á viðeigandi eiginfjárhlutfalli á hlut sem er ákveðinn fyrir þann verðmatsdag.
Allar samningsleiðbeiningar skal meðhöndla á óþekktum eiginfjárgrunni áður en ákvörðun er tekin á hreinum virðisauka á hlut
fyrir þann verðmatsdag.

Frestun viðskipta og hlutdeildarverð/hreint eignavirði
Útreikningur á hreinu eignavirði (og þar af leiðandi kaupum, sölu og skiptum) hvers kyns hlutdeildarskírteina kann að vera frestað
af félaginu samkvæmt þeim heimildum sem því er áskilið með greinum sínum og eins og lýst er í viðauka D. Leiðbeiningar
sem gerðar eru eða eru í bið á meðan slík frestun stendur yfir má afturkalla með skriflegri tilkynningu sem rekstrarfélagið hefur
móttekið fyrir lok tímabilsins. Nema afturkallað verður leiðbeiningum talin eins og þau fengu á fyrsta virðingardegi eftir lok
tímabilsins.

Gjaldþrot sjóðs
Ef nettó eignir sjóðsins eru hvenær sem er undir 50 milljónum Bandaríkjadala eða jafngildi þess í gjaldmiðli viðkomandi sjóðs
eða ef breyting á efnahagslegum eða pólitískum aðstæðum er varða viðkomandi sjóður myndi réttlæta slíka slit eða ef það
er krafist af hagsmunum hluthafa viðkomandi sjóðs, getur stjórnin ákveðið að slíta sjóðinn og innlausn allra útistandandi
hlutabréfa. Tilkynning um slíka slit verður send til skráðra fjárfesta. Verðið sem hlutdeildarskírteinið verður innleyst á mun
vera á hreinum eignarhluti á hlut í slíkum sjóðum, ákvarðað við framkvæmd allra eigna sem rekja má til slíkrar sjóðs. Nánari
upplýsingar er að finna í viðauka C.

Takmarkanir á áskriftum og skiptum yfir í tiltekna sjóði eða hlutdeildarflokka
Sjóður eða hlutdeildarskírteini má loka fyrir nýjum fjárfestum eða öllum nýjum áskriftum eða skiptir í (en ekki til innlausnar,
skiptir út eða millifærslur) ef að mati rekstrarfélagsins er lokun nauðsynleg til að vernda hagsmuni núverandi hluthafar. Án þess
að takmarka aðstæður þar sem lokun kann að vera við hæfi, væri ein slík aðstæða þar sem sjóðurinn hefur náð stærð þannig
að getu markaðsins og / eða getu fjárfestingarstjóra hafi verið náð og þar sem hægt er að leyfa frekari innstreymi skaðleg áhrif
á árangur sjóðsins. Allir sjóðir eða hlutdeildarskírteini má loka fyrir nýjum fjárfestum eða öllum nýjum áskriftum eða skiptir í án
fyrirvara til hluthafa.
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Þrátt fyrir framangreint getur rekstrarfélagið heimilt eftir því sem við á, framhald áskriftar frá reglubundnum sparnaðaráætlunum
á grundvelli þess að þessar tegundir af flæði eru engin áskorun hvað varðar getu. Þegar lokað er, verður ekki sjóður eða
hlutdeildarfllokkur endurreist fyrr en að mati stjórnunarfélags hafi aðstæður sem krefjast lokunar ekki lengur átt sér stað.
Hluthafar og hugsanlegir fjárfestar ættu að staðfesta hjá félaginu, rekstrarfélaginu eða dreifingaraðilanum eða athuga vefsíðu
fyrir núverandi stöðu sjóðanna eða hlutdeildarskírteina.

Lágmarksfjárfesting
Lágmarksstofnfjárfesting í hlutdeildarskírteinum hvers sjóðs er 1.000 USD, 5.000.000 USD fyrir hlutdeildarskírteini í flokki I (að
undanskildum hlutdeildarskírteinum í flokki I í Franklin US Government Fund þar sem lágmarksstofnfjárfestingin er 1.000.000
USD) og 150.000.000 USD fyrir hlutdeildarskírteini í flokki J, eða sambærileg upphæð í öðrum gjaldmiðli sem frjáls viðskipti
eru með, nema fyrir fjárfestingar tilnefndra aðila. Fjárfestar skulu hafa í huga að lágmarksupphafsfjárfesting í A, N og W
hlutum í Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund og Franklin Emerging Market Corporate Debt
Fund er 100.000 USD eða sambærileg upphæð í öðrum gjaldmiðli sem frjáls viðskipti eru með (eða 25.000 USD þegar um
skiptasamninga er að ræða). Núverandi hlutdeildarhafar í einhverjum sjóði geta aukið eignarhlutdeild sína í sjóðnum að því
gefnu að lágmarksaukning kaupa sé 1.000 USD eða sambærileg upphæð í öðrum gjaldmiðli sem frjáls viðskipti eru með (utan
A- og N-hluta í Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund, Franklin Emerging Market Corporate Debt
Fund og Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund, þar sem lágmarksframhaldsfjárfesting er 25.000 USD
eða sambærileg upphæð í öðrum gjaldmiðli sem frjáls viðskipti eru með). Slíkar lágmarks fjárfestingarfjárhæðir má afsala í
heild eða að hluta af stjórninni eða rekstrarfélaginu.
Sérhverjar lágmarks fjárfestingarfjárhæðir sem notaðar eru í öðrum lögsagnarumdæmum verða birtar í staðbundinni útgáfu
þessarar útboðslýsingar, samningum sem gerðir eru við dreifingaraðila á staðnum eða öðru markaðsefni sem notað er í
viðkomandi lögsagnarumdæmum.
Lágmarkseignarhaldskrafa í hverjum sjóði er 1.000 Bandaríkjadalir eða sambærileg upphæð í öðrum gjaldmiðli.
Félagið og rekstrarfélagið áskilja sér rétt til að hafna umsókn sem uppfyllir ekki lágmarkskröfur um fjárfestingar. Félagið og/eða
rekstrarfélagið getur hvenær sem er ákveðið að innleysa alla hluti hlutdeildarhafa sem eiga hluti sem eru undir lágmarkinu sem
tilgreint er í umsókninni eða sem uppfylla ekki einhver önnur skilyrði sem tilgreind eru í útboðslýsingunni og loka verðbréfasafni
viðkomandi fjárfestis.

Tilnefndur
Staðbundin tilboðsskjöl geta gert fjárfestum kleift að nýta sér tilnefningarformi milliliða, miðlara / sölumanna og / eða
staðbundinna greiðanda. Tilnefnt nafn birtist í hlutaskrá félagsins og fulltrúi getur haft áhrif á kaup, skiptir og sölu hlutabréfa
fyrir hönd fjárfesta.
Tilnefndur heldur eigin skrár og veitir fjárfestum einstaklingsbundnar upplýsingar um eignarhlut sinn. Nema fjárfestar sem
fjárfesta í gegnum tilnefningarformi milligönguaðila eiga rétt á að krefjast beinna titla á hlutabréfin sem keypt eru á hans /
hennar / höndunum af nafni tilnefndar nema annað sé tekið fram í staðbundnum lögum.
Til að koma í veg fyrir vafa, verða fjárfestar sem gerast áskrifandi með slíkum öðrum aðilum (eða með undirdreifingaraðilum,
milliliði, miðlari / sölumenn og / eða fagfjárfestar sem ráðnir eru af slíkum öðrum aðilum) ekki innheimtir um viðbótargjöld og
gjöld félagsins.

Greiðslur þriðja aðila
Fjárfestar eru upplýstir um að það sé stefna félagsins að greiða ekki eða taka við greiðslu frá öðrum aðila en skráðum hluthafa.
Fjárfestar skulu hafa í huga að ef innlausnarfyrirmælum þeirra fylgir beiðni um að leggja hagnað af sölunni inn á bankareikning
í öðru landi en búsetulandi fjárfestisins áskilur félagið og/eða rekstrarfélagið sér rétt til að fresta framkvæmd viðskiptanna eða
greiðslu hagnaðar þar til borist hafa viðbótarupplýsingar eða skrifleg sönnunargögn sem veita viðbótarvernd fjárfesta og sem
félagið og/eða rekstrarfélagið telja fullnægjandi.

Símaupptaka
Rekstrarfélagið getur notað upptökuferli til að taka upp samtal. Litið er svo á að fjárfestar samþykki að samtöl þeirra við
rekstrarfélagið séu tekin upp og að rekstrarfélagið og/eða félagið og/eða umsýsluaðili notist við slíkar upptökur, eftir því sem
við á, í dómsmálum eða öðrum tilgangi. Auk þess gætu sumar skrifstofur Franklin Templeton þurft að taka upp símtöl og rafræn
samskipti til að nota við þjálfun, eftirlit og/eða staðfestingu á fyrirmælum fjárfesta. Upptökur verða veittar samkvæmt beiðni (í
því tilviki getur greiðslu verið krafist) í fimm ár frá dagsetningu slíkrar upptöku eða sjö ár þegar þess er sérstaklega krafist af
eftirlitsyfirvöldum.

Skrá fjárfesta
Fjárfestum verða gefin að minnsta kosti eitt persónulegt fjárfestingasafn. Slík persónuleg fjárfestinga skráninganúmer ætti að
nota í öllum bréfaskiptum við félagið eða rekstrarfélagið. Ef fleiri en eitt persónulegt fjárfestingafjölunúmer er rekið til sama
fjárfesta skal tilgreina allar slíkar persónulegar fjárfestingafjölunúmerar fyrir allar beiðnir sem varða öll eignasöfn fjárfesta.
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Tilkynningar um hluthafa
Tilkynningar til hluthafa um rafrænar samskiptaupplýsingar í samræmi við gildandi reglur Lúxemborgar, ef hluthafinn hefur
samþykkt og gefið upp netfang og / eða viðeigandi rafrænu samskiptaupplýsingar við rekstrarfélagið í slíkum tilgangi. Einnig
kunna viðeigandi tilkynningar eða aðrar orðsendingar til hluthafa um fjárfestingu þeirra í félaginu einnig að vera birtar á
vefsvæðinu www.franklintemmpleton.lu. Að auki, og þar sem krafist er í Lúxemborgslögum eða Lúxemborgseftirlitsstofnunum,
skulu hluthafar einnig tilkynnt skriflega eða á annan hátt eins og mælt er fyrir um í Lúxemborgarlögum. Einkum skulu hluthafar
vísa til fundarins „Fundir og skýrslur“.
Í fjarskiptum og samskiptum mun Franklin Templeton gera sanngjarnt viðleitni til að varðveita og vernda trúnað gagna
sem miðlað er. Viðtakendur rafrænna fjarskipta ættu að vera meðvitaðir um að ekki sé hægt að tryggja heilleika og trúnað
rafrænna fjarskipta í gegnum internetið vegna margs konar þátta þar á meðal, en ekki takmarkað við, varnarleysi vélbúnaðar,
hugbúnaðar, stýrikerfis eða rafrænna vettvangs sem starfar hjá slíkir viðtakendur í samskiptum sínum við Franklin Templeton.

Samningsseðlar
Þegar viðskiptin hafa farið fram er samningsseðill sendur til fjárfestisins, að jafnaði innan eins (1) virks dags. Fjárfestar ættu
tafarlaust að athuga þessa samningsskýringu til að tryggja að allar færslur hafi verið skráðar nákvæmlega í viðkomandi
fjárfestingarskrá. Ef um er að ræða misræmi skulu fjárfestar tilkynna um slíkt misræmi skriflega til rekstrarfélagsins eða
þjónustuskrifstofu Franklin Templeton. Ef það er ekki tilkynnt innan fimmtán (15) viðskiptadaga frá samningstímabilinu verða
viðskiptin talin rétt og fjárfestirinn verður bundinn af skilmálum samningsskýringarinnar.

Persónulegur þjófnaður
Öll bréfaskipti, sem félagið eða rekstrarfélagið gefur út, eru einkamál og trúnaðarmál. Til að vernda eignaraðild sína er
fjárfestum ráðlagt að halda öryggisatriðum leyndum, koma í veg fyrir að aðrir fái aðgang að sannvottunartækjum og, ef um er
að ræða þjófnað á samskiptum við félagið eða rekstrarfélagið (eða skilríkum/vegabréfi/öryggisatriðum) láta tafarlaust vita af
því á næstu þjónustuskrifstofu Franklin Templeton.

Persónuvernd
Allar persónuupplýsingar fjárfesta („Persónuupplýsingar“) á umsóknareyðublaðinu og öllum persónuupplýsingum sem safnað er
í tengslum við viðskiptatengsl við félagið og/eða rekstrarfélagið geta verið með fyrirvara um gildandi lög og reglur, verið safnað,
skráðar, geymdar, aðlagaðar, fluttar eða á annan hátt unnar og notaður („unnar“) af fyrirtækinu, rekstrarfélaginu og öðrum
fyrirtækjum Franklin Templeton, þ.m.t. Franklin Resources, Inc. og/eða dótturfélögum þess og hlutdeildarfélögum, vörsluaðila,
umsýsluaðila og öðrum þriðju aðilum (m.a. prentunar- og póstþjónustu) sem veita þeim þjónustu, sem allir geta verið upprunnir
utan Lúxemborgar og/eða Evrópusambandsins, þ.m.t. Bandaríkin og Indland. Vinna skal úr slíkum persónuupplýsingum vegna
reikningsumsýslu, þróunar viðskiptasambanda, greiningar á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, skattgreiningu, eftir
því sem við á, og til þess að fylgja ákvæðum FATCA eða álíka laga og lagasetningar (t.d. á OECD-stigi). Félagið og/eða
rekstrarfélagið, í þeim tilgangi að FATCA eða öðrum lagalegum ákvæðum, kann að vera skylt að birta persónuupplýsingar
sem tengjast bandarískum einstaklingum og/eða ekki þátttakendum FFIs til Lúxemborgar skattyfirvalda sem geta flutt þær til
ríkisskattstjóra í Bandaríkjunum. Félagið og meðlimir Franklin Templeton samstæðunnar geta einnig notað persónuupplýsingar í
öðrum tilgangi eins og fram kemur í persónuverndar- og vefkökuyfirlýsingu Franklin Templeton („persónuverndaryfirlýsingunni“).
Félagið biður um að fjárfestar samþykki notkun upplýsinga um pólitískan skoðun sína, trúarleg eða heimspekilegan trú sem
kann að koma í ljós með því að fylgjast með því að farið sé eftir lögreglumönnum með ofangreindum hætti. Þetta samþykki er
skráð í umsóknareyðublaðinu.
Persónuverndaryfirlýsingin veitir meðal annars frekari upplýsingar um notkun félagsins og Franklin Templeton á
persónuupplýsingum, tegundum persónuupplýsinga sem unnið er úr, annan tilgang með vinnslu persónuupplýsinga og listann
yfir aðilana sem taka þátt í vinnslu persónuupplýsinga, auk réttinda skráðra aðila. Persónuverndarskilaboðin eru fáanlegar á
Netinu: www.franklintempletonglobal.com/privacy (pappírsútgáfa verður gerð aðgengileg án endurgjalds á beiðni). Ef fjárfestir
óskar að nýta sér réttindi sín eða vekur einhverjar spurningar, áhyggjur eða kvörtun varðandi persónuvernd getur það haft
samband við rekstrarfélagið eða að öðru leyti, verndarfulltrúi (netfang: DataProtectionOfficer@franklintempleton.com) í
Franklin Templeton International Services S.Í rl, 8A, rue Albert Borschette, L 1246 Lúxemborg.
Athygli fjárfesta er vakin á þeirri staðreynd að persónuverndarskilaboðin geta breyst að eigin ákvörðun stjórnenda og / eða
félagsins.

Lög gegn peningaþvætti og fjármögnun gegn hryðjuverkum
Samkvæmt landslögum í Lúxemborg frá 5. apríl 1993 um fjármálaviðskipti (með síðari breytingum), tilskipun 2018/843/ESB
um aðgerðir gegn notkun á fjármálakerfinu til peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka og landslögum í Lúxemborg frá 12.
nóvember 2004 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (með síðari breytingum) („lögunum frá 2004“),
lögunum frá 27. október 2010 til styrkingar lagarammanum um peningaþvætti og fjármögnun gegn hryðjuverkum, og reglugerð
lúxemborgskra fjármálaeftirlitsins (CSSF) nr. 12-02 frá 14. desember 2012 um lagalega bindandi styrkingu á reglurammanum
(„CSSF-reglugerð 12-02“) og dreifibréfum eftirlitsyfirvalda í Lúxemborg er félaginu skylt að grípa til aðgerða til að koma í veg
fyrir að fjárfestingasjóðir séu notaðir til peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka.
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Samkvæmt því hefur rekstrarfélagið komið á fót aðferð til að bera kennsl á alla fjárfesta sína. Til að uppfylla kröfur stjórnenda
fyrirtækisins skulu fjárfestar leggja fram nauðsynleg auðkennisskjöl ásamt umsóknareyðublaði. Fyrir einstaklinga verður þetta
vegabréf eða skilríki sem hefur verið staðfest til að vera rétt afrit af viðurkenndum aðila í búsetulandi sínu. Lögaðilum verður
skylt að framleiða skjöl eins og sönnun á reglugerð, aðild að viðurkenndum kauphöll eða samþykktum félagsins / samþykktum
eða öðrum stjórnarskrám eftir því sem við á. Rekstrarfélaginu er einnig skylt að bera kennsl á alla raunverulega eigendur
fjárfestingarinnar. Kröfurnar eiga bæði við um kaup beint frá félaginu og óbein kaup með milligöngu milliliðs eða tilnefnds
aðila. Þegar um er að ræða áskrift fyrir millilið og/eða tilnefndan aðila fyrir hönd viðskiptavinar er notast við ítarlegri könnun á
áreiðanleika viðskiptamanna fyrir viðkomandi millilið og/eða tilnefndan aðila í samræmi við lögin frá 2004 og CSSF-reglugerð
12-02. Í þessu samhengi er fjárfestum skylt að tilkynna rekstrarfélaginu eða félaginu tafarlaust um breytingu á raunverulegum
eiganda eða eigendum og tryggja ávallt að allar upplýsingar og gögn sem rekstrarfélagið eða milliliðir og/eða tilnefndur aðili
fær séu rétt og nákvæm.
Rekstrarfélagið áskilur sér rétt til að spyrja hvenær sem er um viðbótarupplýsingar og skrifleg sönnunargögn, svo sem uppfærð
skilríki, um uppruna fjármagns og auðs, til samræmis við þess sem krafist er við hættulegar aðstæður eða til að framfylgja
gildandi lögum og reglugerðum, svo sem gildandi lúxemborgskum reglugerðum til þess að koma í veg fyrir að fjármálageirinn
sé notaður til peningaþvættis. Berist slíkar upplýsingar og/eða skrifleg sönnunargögn ekki eða of seint kann rekstrarfélagið
að seinka eða hafna afgreiðslu sölu eða sölufyrirmæla eða annarra viðskipta. Rekstrarfélagið getur einnig frestað eða frestað
greiðslu arðs þar til viðeigandi og fullnægjandi upplýsingar og / eða skjöl eru móttekin. Hvorki félagið né rekstrarfélagið
ber nokkra ábyrgð ef afgreiðsla samninga tefst eða fer ekki fram vegna þess að fjárfestir lagði ekki fram, eða lagði fram
ófullnægjandi, upplýsingar og/eða skrifleg sönnunargögn.
Slíkar upplýsingar, sem veittar eru til rekstrarfélagsins, er safnað og þær unnar í tengslum við peningaþvætti og kröfur um
fjármögnun gegn hryðjuverkum.
Rekstrarfélagið skal tryggja að áreiðanleikakönnun á fjárfestingum félagsins sé framkvæmd á grundvelli áhættumats og í
samræmi við gildandi lúxemborgsk lög og reglugerðir.

Viðskiptastefna
Tímasetning markaðar/almenn skammtímaviðskipti. Félagið dregur úr skammtíma eða of miklum viðskiptum, sem oft
er nefnt „markaðstími“ og hyggst leitast við að takmarka eða hafna slíkum viðskiptum eða gera aðrar aðgerðir, eins og lýst
er hér að neðan, ef í dómi félagsins eða rekstrarfélagsins slík viðskipti getur truflað skilvirka stjórnun eignasafns sjóðsins,
getur verulega aukið viðskiptakostnað sjóðsins, stjórnsýslukostnað eða skatta eða annars gæti haft skaðleg áhrif á hagsmuni
félagsins og hluthafa.
Afleiðingar af tímasetningu markaðar. Ef athygli félagsins eða rekstrarfélagsins er vakin á upplýsingum um athafnir fjárfestis
innan félagsins eða annarra sjóða á vegum Franklin Templeton eða annarra og félagið, rekstrarfélagið eða fulltrúar þeirra
komast að þeirri niðurstöðu að téð viðskipti kunni að vera skaðleg fyrirtækinu, eins og lýst er í þessari tímasetningarreglu, kann
félagið, tað banna, tímabundið eða varanlega, framtíðarkaup fjárfestisins í félaginu eða, að öðrum kosti, takmarka fjárhæð,
fjölda eða tíðni kaupa og/eða aðferðarinnar sem hluthafi notast við til að fara fram á kaup og sölu í framtíðinni (þar á meðal eru
kaup og/eða sala með skiptasamningum eða skiptum milli félagsins og annarra sjóða Franklin Templeton).
Við athugun á viðskiptastarfsemi getur félagið m.a. tekið tillit til viðskiptasögu fjárfesta, bæði beint og, ef það er vitað, með
fjármálamiðlum, í félaginu, í öðrum sjóðum Franklin Templeton, í sjóðum utan Franklin Templeton Investments, eða í reikningum
undir sameiginlegri stjórn eða eignarhaldi.
Tímasetning markaðar í gegnum fjármálamilliliði. Fjárfestar falla undir þessa stefnu hvort þeir séu beinir hluthafar
sjóðsins eða fjárfesta óbeint í félaginu með fjármálamiðlara eins og banki, vátryggingafélagi, fjárfestingarráðgjafa eða öðrum
dreifingaraðilum sem starfar sem tilnefndur fyrir fjárfesta áskrifandi Hlutabréf í eigin nafni en fyrir hönd viðskiptavina sinna
(hlutabréfin eru haldin í „eignarhaldi“).
Þó að rekstrarfélagið muni hvetja fjármálafyrirtæki til að beita viðskiptaáætlun félagsins til viðskiptavina sinna sem fjárfesta
óbeint í félaginu er rekstrarfélagið takmörkuð fyrir hæfni sína til að fylgjast með viðskiptastarfsemi eða framfylgja stefnumótun
viðskiptaáætlunar félagsins með tilliti til viðskiptavinir fjármálafyrirtækja. Til dæmis ætti stjórnunarfélagið ekki að geta
greint markaðs tímasetningu sem fjármögnunaraðilar geta auðveldað eða verið erfiðar að bera kennsl á í rekstrarhéruð /
Tilnefningarreikningur sem notaðir eru af þessum milliliður fyrir heildarkaup, skiptir og sölu á vegum af öllum viðskiptavinum
sínum. Nánar tiltekið, nema fjármálamiðlararnir geti beitt viðskiptastefnu viðskiptadagsins til viðskiptavina sinna með þeim
hætti að innleiða takmarkanir eða takmarkanir á skammtíma viðskiptum, fylgjast með viðskiptastarfsemi fyrir það sem gæti
verið tímasetning tímamarka, getur rekstrarfélagið ekki verið geta ákveðið hvort viðskipti viðskiptavina fjármálafyrirtækja séu í
bága við viðskiptaáætlun félagsins.
Áhætta vegna spákaupmanna. Það fer eftir ýmsum þáttum, þ.m.t. stærð sjóðsins, fjárhæð eigna sem fjárfestingarstjórinn
heldur yfirleitt í handbæru fé og evru, japönsku jen eða Bandaríkjadal og fjölda og tíðni viðskipta, skammtíma eða óhóflegrar
viðskipta má trufla skilvirka stjórnun sjóðsins, auka viðskipti kostnað sjóðsins, stjórnsýslukostnað og skatta og / eða áhrif á
árangur sjóðsins.
Ef eðli eignasafns sjóðsins er úthlutað auk þess að sjóðurinn sé gefinn út til fjárfesta sem taka þátt í gerð viðskipta tímabilsins
sem leitast við að nýta sér hugsanlegar tafir á breytingu á verðmæti eignasafns sjóðsins og endurspeglun breytinga á hreinum
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eignum hlutabréfa sjóðsins, sem stundum er nefnt „tímabundin markaðshlutdeild“, er möguleiki á að slík viðskipti geti þynnt
verðmæti hlutabréfa í sjóðnum ef seljandi fjárfestar fá ávöxtunarkröfu (og kaupa fjárfesta fá hlutabréf ) byggt á hreinni eignvirði
sem endurspeglar ekki viðeigandi gangvirðisverð. Arbitrage markaðstímamælar getur leitast við að nýta hugsanlegar tafir á
breytingu á verðmæti eignasafns sjóðsins og nettóverðmæti hlutabréfa sjóðsins í sjóðum sem halda verulegum fjárfestingum í
erlendum verðbréfum vegna þess að ákveðnum erlendum mörkuðum loka nokkrum klukkustundum undan Bandaríkjamarkaði,
og í sjóðum sem halda verulegum fjárfestingum í verðbréfum með lágt verðbréf, skuldabréf með hávaxta skuldabréf og aðrar
tegundir fjárfestinga sem ekki er hægt að selja oft.
Félagið og rekstrarfélagið eru nú að nota nokkrar aðferðir til að draga úr hættu á markaðstíma. Þessar aðferðir eru m.a.:
• endurskoðun fjárfestingarstarfsemi fyrir umfram viðskipti og
• skuldbinda starfsfólk til að endurskoða ávallt endurskoðað nýleg viðskipti með það fyrir augum að greina viðskipti sem geta
verið í bága við þessa stefnu um viðskiptatímabil.
Þó að þessar aðferðir feli í sér dóma sem eru í grundvallaratriðum einstaklingsbundin og fela í sér nokkra sérstöðu í umsókn
sinni, leitast félagið við að gera dóma og umsóknir sem eru í samræmi við hagsmuni fjárfesta þess. Það er engin trygging
fyrir því að félagið eða umboðsmenn þess geti fengið aðgang að einhverjum eða öllum upplýsingum sem nauðsynlegar
eru til að greina markaðstíma í eignarhaldi allsherjar. Þó að félagið muni leitast við að grípa til aðgerða (beint og með hjálp
fjármálamiðlara) sem mun greina markaðstíma, getur félagið ekki staðið fyrir því að slík viðskipti geti verið að fullu brotin út.
Afturköllun tímasetningarviðskipta. Viðskipti sem brjóta í bága við viðskiptaáætlun félagsins eru ekki endilega talin samþykkt
af félaginu og má afturkalla eða afturkalla félagið eða rekstrarfélagið á verðmatsdegi eftir móttöku rekstrarfélagsins.

Regluleg sparnaðaráætlun og reglubundnar uppsagnaráætlanir
Reglubundnar sparnaðaráætlanir og reglubundnar uppsagnaráætlanir eru til ávinnings fyrir fjárfesta í ýmsum löndum. Ef
reglulegum sparisjóði er sagt upp fyrir lokaða lokadagsetningu má fjárhæð innflutningsgjalda sem viðkomandi fjárfestar greiða,
vera meiri en það hefði verið þegar um er að ræða staðlað kaup, eins og lýst er í kafla „Innheimtuskuldbindingar og skilyrt
Frestað sölugjald“. Nánari upplýsingar veitir rekstrarfélagið eða næsta skrifstofa Franklin Templeton.
Lágmarkskröfur um eignarhald (1.000 USD eða jafngildi gjaldmiðils) er afsalað vegna reglubundinna sparnaðaráætlana og
reglubundinna uppsagnaráætlana.

Forgangsmeðferð
Hægt er að semja um hliðarbréf með tilteknum fjárfestum þegar (i) fjárfestingastærðin nær ákveðnum mörkum, þar sem hægt
er að samþykkja tiltekin fjárhagsleg skilyrði sem eru frábrugðin þeim sem birtar eru í útboðslýsingu; og / eða (ii) fjárfestinum
er skylt að framkvæma eignasýningar, þar með talið, en ekki takmarkað við, áhættugreiningu / eignamiðlun eða er skylt að
birta óhefðbundnar upplýsingar fyrirfram til að fara eftir reglum eða endurskoðunarbeiðni . Eðli og umfang hliðarbréfa geta
verið mismunandi milli fjárfesta en í meginatriðum eru þessar ráðstafanir aðallega af (i) sérstökum gjaldþrotum í tengslum við
sérstakar verulegar fjárfestingar; eða (ii) snemma afhendingu upplýsinga utan opinberra upplýsinga í gegnum upplýsingaskyldu.

Upplýsingar um tengilið
Upplýsingar um rekstrarfélagið er að finna í kaflanum „Stjórnunarupplýsingar“, á umsóknareyðublaðinu, samningsskýringunni
eða vefsvæði Franklin Templeton, http://www.franklintempleton.lu.

Deila flokkum
Hlutdeildir í boði
Eftirfarandi hluthafar eru eða verða gefin út með ákvörðun stjórnar.
Deila flokkum

Uppsöfnun

Dreifing

Deila flokkum

Flokkur A

Flokkur I

Flokkur AS

Flokkur J

Flokkur AX
19

Flokkur B

Flokkur C

(Acc)

Flokkur EB

(Mdis)
(Mdirc)
(Qdis)
(Bdis)
(Ydis)

Flokkur N
Flokkur S
Flokkur W
Flokkur X

Flokkur F

Flokkur Y

Flokkur G

Flokkur Z

19

Uppsöfnun

(Acc)

Dreifing

(Mdis)
(Mdirc)
(Qdis)
(Bdis)
(Ydis)

B-hlutir eru ekki lengur gefnir út.
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Nema annað sé tekið fram í útboðslýsingunni gilda sömu skilmálar um mismunandi tegundar hluta, þ.e. uppsöfnun (acc),
mánaðarlega greiðslu (Mdis), mánaðarlega greiðslu vaxtamunar (Mdirc), ársfjórðungsgreiðslur (Qdis), hálfsársgreiðslur (Bdis)
og ársgreiðslur (Ydis) í sama hlutdeildarflokki.
Munurinn á hinum ýmsu hlutdeildum tengist gjaldskránni og / eða arðgreiðslunni sem gildir um hvert þeirra. Hlutabréf geta
verið annaðhvort dreifing eða uppsöfnun hlutabréfa. Stjórnin hyggst dreifa öllum tekjum sem rekja má til dreifingarhlutanna.
Ekki skal úthluta arðgreiðslum til uppsöfnunareignanna, en tekjur sem rekja má til endurspeglast í aukinni virði hlutabréfa.
Arðgreiðslur má greiða mánaðarlega, ársfjórðungslega, tveggja ára eða árlega. Nánari upplýsingar er að finna í eftirtöldum
köflum, svo og í „Dividend Policy“ kafla.
Kaupverðinu af hinum ýmsu hlutdeildarskírteinum sjóðsins er fjárfest í einum sameiginlegum undirliggjandi eignasafni
fjárfestinga en hreint eignarhlutur hvers hlutdeildarskírteinis verður öðruvísi vegna mismunar á útgáfuverði, gjaldskrá og
arðsstefnu.
Viss hlutdeildarskírteini geta gjaldfært framlagsgjald eins og nánar er lýst í kaflanum „Rekstrargjöld“. Viðkomandi
hlutdeildarflokkar verða merktir með því að skrá „PF“ í nafni þeirra.
Tilteknir hlutdeildarflokkar kunna að vera fráteknir fyrir fjárfesta valinna söluaðila og aðeins tiltækir fyrir fjárfesta sem eru í
áskrift í gegnum slíka söluaðila. Slíkir hlutdeildarflokkar eru merktir með „M“ í heiti sínu.
Hlutdeildarflokkar með „pc“ eða „am“ í heitinu eru arðgreiðsluflokkar sem bjóða, við venjulegar markaðsaðstæður, arðgreiðslur
sem nema föstu hlutfalli innlausnarvirðis hvers hlutdeildarskírteinis (pc) eða fastri upphæð (am). Arðgreiðslurnar, sem velta
ekki á rauntekjum eða -söluhagnaði sjóðsins, eru ef til vill teknar af höfuðstól og lækka þannig hreint eignavirði viðkomandi
sjóðs og hlutdeildarflokks. Í sumum lögsagnarumdæmum kunna arðgreiðslur af höfuðstól að vera skattlagðar sem tekjur. Tíðni
arðgreiðslna og marktíðni og -fjárhæð arðgreiðslna slíkra hlutdeildarflokka er birt í skjalinu með lykilupplýsingum fyrir fjárfesta
og í „arðgreiðsluáætluninni“ á vefsvæðinu www.franklintempleton.lu eða samkvæmt beiðni til rekstrarfélagsins. Stjórn félagsins
áskilur sér rétt til að breyta fastri prósentu/fjárhæð „pc“ og „am“ arðgreiðsluflokkanna hvenær sem er, til dæmis ef talið er, í
kjölfar úttektar á markaðnum og aðstæðum sjóðsins, að áætlaðar tekjur sem sjóðurinn getur með góðu móti aflað séu ekki í
samræmi við yfirlýst markmið um argreiðslur í hlutdeildarflokknum. Í slíkum tilfellum má greiða lægri arð og nýtt markmið um
hlutfall eða fjárhæð arðgreiðslna er birt í upplýsingaskjalinu með lykilupplýsingum fyrir fjárfesta og í „Arðgreiðsluáætluninni“.
Eins getur stjórn fyrirtækisins ákveðið að arðgreiðsla skuli vera hærri en viðmiðið um fasta arðgreiðslu segir til um, ef séð er
fram á að tekjur sjóðsins verði umfram fasta arðgreiðslu í hlutdeildarflokknum.
Hlutabréf í A-flokki eru ekki lengur tiltæk til að beina smásölu fjárfesta í Bretlandi. Hlutabréf í A-flokki munu áfram liggja til boða
vegna óráðstafaðrar framkvæmdar og víðtækrar sölu í Bretlandi, auk núverandi reglulegrar áskriftar á núverandi fjárfestum.
Flokkur AS hlutir mega aðeins boðin til dreifingar í Singapúr til fjárfestinga í CPF með dreifingaraðilum, vettvangi, miðlari /
söluaðilum, fagfjárfestum og í takmörkuðum kringumstæðum til annarra fjárfesta eftir ákvörðun aðalframkvæmdaaðila. Í þessu
sambandi er heimilt að bjóða Class AS hlutabréf í gegnum fjárfestingartengdar tryggingarvörur undir fjárfestingaráætlun Singapúr.
Stjórnin hefur ákveðið að frá 1. apríl 2016 verði engin viðbótarflokk B-hluti gefin út.
Hægt er að bjóða hlutabréf í EB flokki fyrir dreifingaraðila, miðlara/sölumenn, faglega fjárfesta og/eða aðra fjárfesta sem
fjárfesta (eða skuldbinda sig til að fjárfesta - þar með talið með viljayfirlýsingu) að lágmarki 10 milljónir USD (eða samsvarandi
í öðrum gjaldmiðli) innan fyrstu 6 mánuða upphafs hlutabréfaflokksins. Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir um að það geta
komið upp aðstæður þar sem stjórn eða rekstrarfélag getur ákveðið að loka slíkum hlutaflokki fyrir frekari áskrift þegar eignir
í hlutaflokknum ná stigi sem rekstrarfélagið ákveður og/eða að fækka eða lengja fyrrgreint 6 mánaða fjárfestingartímabil, en í
þeim tilvikum verða slíkar upplýsingar sem ákvarðaðar eru í hlutaflokki hvers sjóðs birtar á vefsíðunni www.franklintempleton.lu.
Hlutabréf í F-flokki og G-flokki skulu aðeins boðin til dreifingar í tilteknum löndum og völdum dreifingaraðilum og / eða miðlari /
söluaðilum með boð.
Hlutabréf í flokki I eru aðeins boðin innlendum fjárfestum eins og þær eru skilgreindar af og til með leiðbeiningum eða
tilmælum lögbærs stjórnsýsluyfirvalds í Lúxemborg (vinsamlegast nefnt hér að neðan fyrir lista yfir hæfi stofnunar fjárfesta).
Hlutabréf í flokki J eru aðeins boðin fagfjárfestum eins og þeir eru skilgreindir frá einum tíma til annars með leiðbeiningum
eða tilmælum lögbærs stjórnsýsluyfirvalds í Lúxemborg (vinsamlegast sjáið hér að neðan lista yfir hæfa fagfjárfesta), fjárfesta
að lágmarki 150 milljónir USD (eða samsvarandi í öðrum gjaldmiðli). Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir um að það geta komið
upp aðstæður þar sem stjórn eða rekstrarfélag getur ákveðið að loka slíkum hlutaflokki fyrir frekari áskrift að eigin geðþótta, í
þeim tilvikum verða slíkar upplýsingar sem ákvarðaðar eru í hlutaflokki hvers sjóðs birtar á vefsíðunni www.franklintempleton.lu.
Hægt er að bjóða upp á Hlutabréf í N-flokki í dreifingu í tilteknum löndum og / eða með tilteknum undir-dreifingaraðilum,
miðlari / söluaðilum og / eða fagfjárfestum að eigin frumkvæði dreifingaraðila, í hverju tilfelli staðbundin viðbót við þetta útboðseða markaðsefni, þ.m.t. sem notuð eru af viðkomandi milliliði, vísa til möguleika og skilmála til að gerast áskrifandi að N-flokki.
Hlutdeildarskírteini í S-flokki skal aðeins bjóða við sérstakar aðstæður með boði til milliliða, dreifingaraðila, söluvettvangs
og/eða miðlara/söluaðila að því gefnu að (i) eignir í stýringu (eða skuldbinding um að auka eignir í stýringu) Franklin Templeton
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nemi yfir 1 milljarði USD (eða sambærilegri upphæð í öðrum gjaldmiðli) og/eða (ii) skuldbinding sé gerð um að auka eignir í
stýringu umfram 50 milljónir USD (eða sambærilega upphæð í öðrum gjaldmiðlum) í S-hlutum tiltekins sjóðs og þar sem:
–	getur ekki tekið á móti og haldið neinum slóð, þóknun, endurgreiðslu eða öðrum sambærilegum gjöldum (sem nefnist
hvatningar) vegna gildandi lagalegar og / eða reglubundnar lagabundna (í ESB eru þessi bönn að minnsta kosti gilda um
víðtækan eignastýringu og / eða að veita sjálfstæða ráðgjöf samkvæmt MiFID), eða
–	hafa sérstakt gjald fyrirkomulag við viðskiptavini sína til greiðslu óháðra ráðgjafarþjónustunnar, sem hann tekur ekki við og
viðheldur hvatningu, eða
–	framkvæma dreifingarstarfsemi utan ESB sem byggist á sérstökum gjaldskrám við viðskiptavini sína til að veita
fjárfestingarráðgjöf. Heimilt er að falla frá sérstökum gjaldskilyrðum fyrir milligönguaðila í tilteknum lögsögum utan ESB,
að ákvörðun stjórnenda.
Auk þess kunna hlutir í S-flokki að vera boðnir fagfjárfestum og/eða öðrum fjárfestum sem (i) uppfylla viðmiðunarmörk
áðurnefndra eigna í stýringu eða (ii) skuldbinda sig (með viljayfirlýsingu) til að auka eignir í hlutdeildarflokknum um meira en
25 milljónir Bandaríkjadala (eða sambærilega upphæð í öðrum gjaldmiðli) innan þriggja mánaða frá útgáfu hlutdeildarflokksins.
Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir um að það komið upp aðstæður þar sem stjórn eða rekstrarfélagið getur ákveðið að stytta
eða lengja 3 mánaða tímabilið en þá verða slíkar upplýsingar birtar á vefsíðunni www.franklintempleton.lu.
Hlutabréf í flokki W eiga að vera boðin með milliliði, dreifingaraðilum, vettvangi og / eða miðlari / söluaðila sem,
–	getur ekki tekið á móti og haldið neinum slóð, þóknun, endurgreiðslu eða öðrum sambærilegum gjöldum (sem nefnist
hvatningar) vegna gildandi lagalegar og / eða reglubundnar lagabundna (í ESB eru þessi bönn að minnsta kosti gilda um
víðtækan eignastýringu og / eða að veita sjálfstæða ráðgjöf samkvæmt MiFID), eða
–	hafa sérstakt gjald fyrirkomulag við viðskiptavini sína til greiðslu óháðra ráðgjafarþjónustunnar, sem hann tekur ekki við og
viðheldur hvatningu, eða
–	framkvæma dreifingarstarfsemi utan ESB sem byggist á sérstökum gjaldskrám við viðskiptavini sína til að veita
fjárfestingarráðgjöf. Heimilt er að falla frá sérstökum gjaldskilyrðum fyrir milligönguaðila í tilteknum lögsögum utan ESB,
að ákvörðun stjórnenda.
Hlutabréf í flokki X mega aðeins boða til stofnunar fjárfesta eins og þau eru skilgreind frá einum tíma til annars með
viðmiðunarreglum eða tilmælum lögbæru fjármálaeftirlitsins í Lúxemborg (vinsamlegast vísa til fyrir lista yfir hæfi stofnunar
fjárfesta), við tilteknar takmarkaðar aðstæður, að eigin ákvörðun rekstrarfélagið eða fjárfestingarstjóri og hlutdeildarfélög þess.
Hlutdeildarskírteini í flokki X eru meðal annars hönnuð til þess að koma til móts við annað gjaldtökukerfi þar sem gjald sem
tekur til þóknana fyrir fjárfestingarstjórnun, eins og rætt er um í kaflanum „Þóknanir fyrir fjárfestingarstjórnun“ er innheimt
beint af hálfu rekstrarfélagsins frá fjárfestum sem eru skjólstæðingar Franklin Templeton og gera sérstakan samning við
rekstrarfélagið. Þessar gjöld verða því ekki greiddar af hreinum eignum viðkomandi sjóðs sem stafar af flokki X hlutabréfa.
Hlutabréf í flokki X munu hins vegar bera hlutfallslega hluta af öðrum viðeigandi kostnaði, svo sem skrásetjari, flutningi,
fyrirtækjum, heimilisstörfum, stjórnsýslu, vörsluaðilum, endurskoðun og eftirlitsgjöldum og gjöldum ásamt öllum viðeigandi
sköttum og öðrum gjöldum og gjöldum eins og lýst er hér að framan í köflum „Þóknun rekstrarfélags“ og „Aðrar greiðslur og
kostnaður félagsins“.
Hlutabréf í flokki Y mega aðeins boðnir fjárfestingarfélögum eins og þau eru skilgreind frá einum tíma til annars með
viðmiðunarreglum eða tilmælum lögbærs fjármálaeftirlits í Lúxemborg (vinsamlegast vísa til fyrir lista yfir hæfi stofnunar
fjárfesta), við tilteknar takmarkaðar aðstæður, að eigin ákvörðun Rekstrarfélagið og / eða samstarfsaðilar þess.
Hlutdeildarskírteinum í flokki Y eru m.a. ætlað að koma til móts við annað gjaldtökukerfi þar sem gjald sem tekur til
fjárfestingarstýringar og skráningar-, millifærslu-, fyrirtækja, vistunar- og umsýslugjöld, eins og getið er í köflunum „Þóknanir
rekstrarfélags“ og „Þóknun fyrir fjárfestingarstjórnun“ eru innheimt af hálfu rekstrarfélagsins frá fjárfestum sem eru skjólstæðingar
Franklin Templeton og gera sérstakan samning við rekstrarfélagið. Þessar gjöld verða því ekki greiddar af hreinum eignum
viðkomandi sjóðs, sem rekja má til hlutabréfa í flokki Y.
Hlutabréf Y í flokki Y munu hins vegar bera hlutfallslega hlut í öðrum viðeigandi kostnaði, svo sem innstæðueigendum,
endurskoðunar- og stjórnunargjöldum og gjöldum ásamt öllum viðeigandi sköttum og öðrum gjöldum og gjöldum eins og lýst
er í kafla „Önnur félagskostnaður og gjöld“.
Hlutabréf í Z-flokki eru ætlaðar til boða í gegnum milliliða, dreifingaraðila, umhverfi og / eða miðlari / söluaðila sem,
–	getur ekki tekið á móti og haldið neinum slóð, þóknun, endurgreiðslu eða öðrum sambærilegum gjöldum (sem nefnist
hvatningar) vegna gildandi lagalegar og / eða reglubundnar lagabundna (í ESB eru þessi bönn að minnsta kosti gilda um
víðtækan eignastýringu og / eða að veita sjálfstæða ráðgjöf samkvæmt MiFID), eða
–	hafa sérstakt fyrirkomulag við skjólstæðinga um greiðslu þóknunar fyrir ráðgjafarþjónustu aðra en frá óháðum aðilum, auk
þess sem ekki er heimilt að fá og halda eftir hvatningargreiðslum.
Hlutir í Z-flokki kunna að standa til boða við aðrar kringumstæður og í öðrum lögsögum eftir því sem stjórnin ákveður.
136

Franklin Templeton Investment Funds

franklintempleton.lu

Félagið og rekstrarfélagið mun ekki gefa út, framkvæma skiptingu eða flytja hlutabréf til fjárfesta sem teljast ekki
uppfylla hæfniskröfur hér að framan. Ef það er auðkennt hvenær sem er að handhafi eins eða nokkurra ofangreindra
hlutdeildarskírteina uppfyllir ekki eða uppfyllir ekki lengur hæfi, getur félagið eða rekstrarfélagið hvenær sem er
ákveðið að leysa hlutina í þrjátíu daga í samræmi við skilyrði og verklagsreglur sem settar eru fram í greinar.
Tæmandi lista yfir tiltæka hlutdeildarflokka má fá á vefsvæði Franklin Templeton, http://www.franklintempleton.lu eða
samkvæmt beiðni á skráðri skrifstofu félagsins og rekstrarfélagsins.

Listi yfir hæfi stofnunarfjárfesta
• Stofnunarfjárfestar, sem eru mjög viðkvæmir, svo sem bankar og aðrir stjórnendur fjármálageirans, vátryggingaog endurtryggingafélaga, almannatryggingastofnana og lífeyrissjóða, góðgerðarstofnanir, iðnaðar-, viðskipta- og
fjármálafyrirtæki, sem allir eiga áskrifendur að eigin vegum og mannvirki sem slíkar stofnunar fjárfestar settu í framkvæmd
fyrir stjórnun eigin eigna sinna.
• Lánastofnanir og aðrir skipulegir sérfræðingar í fjármálasviði sem fjárfesta í eigin nafni en fyrir hönd stofnunar fjárfesta eins
og skilgreint er hér að framan.
• Lánastofnanir og aðrir skipulegir sérfræðingar í fjármálageiranum, stofnuð í Lúxemborg eða erlendis, sem fjárfesta í eigin
nafni en fyrir hönd þeirra sem ekki eru stofnanir, á grundvelli stjórnunarvaldsins.
• Sjóðir fjárfestingarfyrirtæki með staðfestu í Lúxemborg eða erlendis.
• Eignarhaldsfélög eða sambærilegir aðilar, hvort sem þeir eru í Lúxemborg eða ekki, og hluthafar þeirra eru stofnunar
fjárfestar eins og lýst er í framangreindum málsgreinum.
• Eignarhaldsfélög eða sambærilegir aðilar, hvort sem þeir eru í Lúxemborg eða ekki, hluthafi / raunverulegur eigandi /
einstaklingar sem / eru mjög efnaðir og má með sanngjörnum hætti líta á sem háþróaða fjárfesta og þar sem tilgangur
eignarhaldsfélagsins er að halda mikilvægum fjárhagslegum hagsmunum / fjárfestingum fyrir einstakling eða fjölskyldu.
• Eignarhaldsfélag eða sambærilegt fyrirtæki, hvort sem það er byggt á Lúxemborg eða ekki, sem vegna uppbyggingar og
starfsemi þess hefur sanna efni og hefur mikilvægar fjárhagslegar hagsmuni / fjárfestingar.

Valmöguleikar í öðrum gjaldmiðlum
Verðbréfaflokka má bjóða í eftirfarandi gjaldmiðlum:
• Ástralskur Dollar (AUD)
• Kanadadalur (CAD)
• Tékkneskar kórúnur (CZK)
• Evra (EUR)
• Hong Kong Dollari (HKD)
• Ungverskt forint (HUF)
• Ísraelskt Shekel (ILS)
• Japanskt jen (JPY)
• Norsk króna (NOK)
• Pólskt zloty (PLN)
• Renminbi (RMB)
• Singapúr dollari (SGD)
• Suður Afrískt rand (ZAR)
• Sænsk króna (SEK)
• Svissneskur franki (CHF)
• Bandaríkjadalur (USD)
• Sterlingspund (GBP)
eða önnur frjáls skiptanlegur gjaldeyrir.
Aðrar gjaldmiðlaskiptar í boði í Renminbi (RMB) verða aðeins aðgengilegar fagfjárfestum og stofnanafjárfestum í
lögsagnarumdæmi þar sem tilboðið er heimilt eða löglegt. Úthlutun hlutabréfa í RMB er háð kaupum, þ.m.t. gildandi
innheimtuálagi, sem verður að greiða innan fjögurra (4) viðskipta daga í Lúxemborg á verðmatsdegi nema stjórnin krefjist
afgreidd fé á eða fyrir umsókn að vera samþykkt.
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Renminbi markaðurinn (CNH) hlutfallið verður notað þegar ákvarða er eiginfjárvirði annarra gjaldmiðlaflokka sem eru tilgreind
í RMB, ekki á landi Renminbi (CNY). Verðmæti CNH gæti verið mismunandi, kannski verulega frá því að CNY vegna nokkurra
þátta þ.m.t. án takmarkana þá stefnu um gjaldeyrishöft og afturköllunarhömlur sem kínversk stjórnvöld beita frá tími til tími
og aðrar utanaðkomandi markaðshlið. Þar sem hugtakið RMB er notað í útboðslýsingu vísar það til undanlands Renminbimarkaðarins (CNH).
Hrein eignvirði hlutdeildarskírteina í öðrum gjaldmiðlum verður reiknuð og birt í öðrum gjaldmiðli og kaupgreiðslur fyrir slíkar
flokkar verða greiddar af fjárfestum og söluhagnaður greiddur til að selja fjárfestar í slíkum gjaldmiðli nema annað sé heimilað
samkvæmt útboðslýsingin. Félagið hyggst nú ekki verja gjaldeyrisáhættu sem þessi flokkar verða fyrir, nema fyrir áhættuvarnar
hlutdeildir.
Skilmálar og skilyrði sem gilda um hlutdeildarskírteinin í annarri mynt eru þau sömu og þau sem eiga við um sömu hlutdeildir
í boði í grunngjaldi.
Stjórnin getur ákveðið að bjóða upp á aðra gjaldmiðilshlutdeild í öðrum gjaldmiðli en þeim sem nefnd eru hér að framan og í
því tilviki verður útboðslýsingin uppfærð.

Verðtryggð Hlutdeildarskírteini
Að því er varðar verðtryggða hlutdeildarskírteini geta áhættugrunnur sjóðsins verið tryggð með öðrum gjaldmiðlum til að draga
úr gengissveiflum og draga úr sveiflum á gengi (H1) eða beita áhættuvarnarstefnu til að draga úr hættu á gjaldeyrisbreytingum
á milli gjaldmiðils hinn tryggðra hlutabréfa og annarra verulegra gjaldmiðla verðbréfa og reiðufé sem sjóðinn hýsir (H2).
Hedged Share Class með fyrstu aðferðafræði mun innihalda skammstöfun H1 í nafnverði þeirra en Hedged Share Class með
annarri aðferðafræði mun innihalda skammstöfun H2.
Þriðja aðferðafræði, sem inniheldur skammstöfun H3, má beita til þeirra sjóða sem fjárfestingarstefna er byggð á gjaldmiðli
(„Gjaldmiðill arðs“) sem er ólík frá grunni gjaldmiðilsins. H3 Hedged Share Classes fela í sér áhættuvarnarstefnu sem reynir
að draga úr áhrifum breytinga á gengi krónunnar milli grunngjalda gjaldmiðilsins og gjaldeyrisforða.
Þar sem gjaldeyrishöft sem sett er af peningayfirvöldum landsins kemur í veg fyrir frjáls gjaldeyrisviðskipti („Takmarkaður
gjaldmiðill“) er heimilt að nota fjórðu varnaraðferð sem inniheldur skammstöfun H4. Hlutdeildin verður tilgreind í grunngjaldmiðli
sjóðsins en mun verja grunngjaldmiðil sjóðsins í sjóðshlutdeild sjóðsins fyrir takmarkaðan gjaldmiðill fyrir fjárfesta í þeim
takmörkuðu mynt.
H4 Hedged Share Class er hönnuð til að bjóða upp á gjaldeyrisvarnarlausn til undirliggjandi fjárfesta í Brazilian feeder fé sem,
vegna viðskiptahamlanna á Brazilian Real („BRL“), er ekki hægt að ná með hefðbundnum gjaldmiðilshlutdeildarskírteini sem
yrði tilgreindur í BRL.
Þó að viðmiðunargjald H4 hlutdeildar sé sú sjóðsins, þá mun ætlunin vera að kerfisbundið kynna gjaldeyrisáhættuna í verðmæti
hlutdeildarskírteinis með því að nota afleiðusamninga, þ.m.t. ekki framseljanleg framvirka. Veltufjárhlutfall í H4 Hedged Share
Class, þrátt fyrir að vera í grunn gjaldmiðli sjóðsins, mun því sveiflast í takt við sveiflur gengis milli BRL og grunnvalla sjóðsins.
Áhrif þessa verða endurspeglast í frammistöðu H4 Hedged Share Class, sem því getur verið verulega frábrugðin afkomu
annarra hlutdeildarflokka innan sjóðsins. Allir hagnaður eða tap sem og kostnaður og gjöld sem stafa af þessum viðskiptum
verða aðeins endurspeglast í NAV í H4 Hedged Share Class.
Brasilísku flæðissjóðir munu leitast við að bjóða upp á gjaldeyrisvarnarlausn til fjárfesta þeirra með því að sameina afleiðusamninga
þ.m.t. fjárfestingar sem ekki eru framleiddar innan hinnar virðisrýrðu hlutdeildar, ásamt gjaldeyrispunktaviðskiptum í
fóðursjóðnum. Fóðursjóður er sjóður sem fjárfestir alla eða næstum allar eignir sínar í annarri einum sameiginlega kerfinu sem
almennt er nefndur markmiðssjóður.
Brasilísku fylgisjóðirnir eru staðsettir í Brasilíu og eru undir stjórn rekstraraðila sem tilheyra eða tengjast Franklin Templeton.
H4 áhættuvarðir hlutdeildarflokkar, ætlaðir fagfjárfestum samkvæmt skilgreiningunni hér að ofan, eru sameiginlegir
fjárfestingarsjóðir stofnaðir í Brasilíu og undir stjórn rekstraraðila sem tilheyra Franklin Templeton og rekstrarfélagið hefur
samþykkt að megi kaupa í þessum hlutdeildarflokki.
Hægt er að nota gjaldmiðlavarnaraðferðir á stigi hlutabréfaflokka og þær geta verið framkvæmdar af viðkomandi fjárfestingarstjóra
(stjórum) eða af JPMORGAN CHASE BANK, N.A., útibúi í London („Gjaldeyrisstjórinn“). Í þessu samhengi mun fjárfestingarstjóri
(stjórar) eða gjaldeyrisstjóri takmarka áhættuvarnir að því marki sem viðkomandi varinn hlutabréfaflokkur hefur verið valinn
varðandi gjaldeyrisútsetningu. Yfirvaxnar stöður fara yfirleitt ekki yfir 105% af hreinu virði viðkomandi áhættuhlutdeildar og
undirtryggðar stöður skulu að jafnaði ekki skila 95% af þeim hluta af eiginfjárhlutfalli viðkomandi áhættuvarða hlutdeildarskírteinis
sem er til að verjast völdum gjaldmiðiláhættu. Varðar stöður verða endurskoðaðir af fjárfestingarstjóra (stjórum) til að tryggja
að áhættusöm eða ótryggð staða fari ekki yfir/falli undir þau leyfileg mörk sem lýst er hér að ofan. Komi áhættuvarnir að því er
varðar áhættuvarnar-hlutdeildarskírteini yfir leyfileg vikmörk vegna markaðshreyfinga eða áskriftar/innlausnar hlutabréfa, skal
fjárfestingarstjóri (stjórar) aðlaga slíkar varnir á viðeigandi hátt.
Hluthafar skulu einnig hafa í huga að almennt er ekki aðgreining á eignum og skuldum á hlutdeildarskírteini og því er
mótaðili af afleiðum yfirlagi sem gerður er að því er varðar áhættuvarnar hlutdeildarskírteini heimilt að nýta eignir viðkomandi
sjóðs sem rekja má til annarra hlutdeildarskírteina sú sjóður þar sem ófullnægjandi eignir eru til staðar vegna áhættuvarða
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hlutdeildarskírteinisins til að losa skuldir sínar. Þó að félagið hafi gert ráðstafanir til að tryggja að áhættan á smit milli hlutdeildar
sé minni, til að tryggja að viðbótaráhættan sem kynnt er með sjóðnum með því að nota afleidd yfirborð er aðeins borið af
hluthöfum í viðkomandi hlutdeild, þetta Ekki er hægt að útiloka áhættu að fullu.
Endurskoðuð listi yfir hlutdeildarskírteini sem nýtir gjaldeyrisyfirlit er aðgengileg á skrifstofu félagsins að beiðni.
Ákvæðin og skilmálarnir um áhættuvörðu flokkana eru þeir sömu og eiga við um sömu flokka í grunngjaldmiðlinum. Eini
munurinn felst í áhættuvörnum gegn gengisáhrifum, eins og lýst er hér að ofan, þ.e. gjaldeyrisvörnum í hverjum flokki þar sem
hagnaður og tap stafar eingöngu af viðkomandi áhættuvarða flokki.

Innheimtugjald og óvisst frestað sölugjald
Hlutabréf í A Flokki og AX Flokki
• Skráningargjald
Verð þar sem boðið verður upp á A-flokki og A-hluti í A-flokki er eiginfjárhlutfall á hlut, auk innheimtuverðs miðað við
heildarfjárhæð fjárfestingar, mismunandi eftir eignarflokki sem hér segir:
• Hlutabréfasjóðir, aðrir sjóðir, blandaðir sjóðir og fjöleignasjóðir20: allt að 5,75%
• Fastafjármunir: allt að 5,00%
• Peningamarkaðssjóður: allt að 1,50%
Af þessu gjaldi getur aðalframkvæmdaraðili greitt til undirverktaka, milliliða, miðlara söluaðila og/eða fagfjárfesta, sem geta
falið í sér hlutdeildarfélög Franklin Templeton. Upphæð gjalds má afsala í heild eða að hluta af aðalframkvæmdaaðilanum,
annaðhvort fyrir einstaka fjárfesta eða tiltekna hópa fjárfesta. Jafnvægi fjárhæðin sem fjárfest er eftir frádrátt á gildandi
innheimtuálagi verður síðan beitt við kaup á hlutabréfum í viðkomandi sjóði.
Ef í hverju landi þar sem hlutabréfin eru í boði þarf staðbundin lög eða starfsvenjur eða heimila lægri innheimtu eða öðru
hámarki en gjaldið sem tilgreint er hér að framan fyrir hverja innkaupapöntun getur aðalframkvæmdaraðili selt hlutabréf í A- og
AX-flokki, og Heimilt er að heimila undirverktaka, milliliða, miðlari / söluaðila og / eða fagfjárfesta að selja hlutabréf í A-flokki
og A-flokki innan slíkra landa að heildarverði sem er lægra en gildandi verð sem sett er fram hér að framan en í samræmi við
fjárhæðir sem leyfðar eru lög eða venjur slíkra landa.
• Hæfar fjárfestingar USD 1 milljón eða meira
Í tengslum við auknar fjárfestingar sem nemur 1 milljón Bandaríkjadali eða meira að því er varðar A- og A-hluti í A-flokki,
er heimilt að falla frá innheimtuheimildinni og viðvarandi frestað sölugjald (“CDSC“) að hámarki 1% getur átt við ef fjárfestir
selur hlutabréf innan 18 mánaða frá hverri fjárfestingu til að endurheimta þóknun sem greidd er til undirverktaka, milliliða,
miðlari / söluaðila og / eða fagfjárfesta. The CDSC er allt að 1,00% af heildarkostnaði slíkra hlutabréfa (að undanskildu
endurfjárfestu arðgreiðslur) og er varðveitt af aðalframkvæmdaaðilanum. Leiðin sem þetta gjald er reiknað er að fullu lýst í
kaflanum „Útreikningur á CDSC“.
Gildir fjárfestingar eru fjárfestingar sem gerðar eru annaðhvort sem eingreiðsla eða með uppsöfnuðum fyrirmælum
fjárfesta, maka hans, börnum sínum og / eða barnabörnum ef þau eru undir 18 ára aldri. Í þeim tilgangi að beita hæfilegum
fjárfestingarreglum má sameina eignarhlut í öðrum fjárfestingarsjóðum, sem Franklin Templeton býður upp á, að beiðni
fjárfesta. Upplýsingar um fjárfestingarsjóði sem hægt er að sameina og upplýsingar um málsmeðferðina, skilmála sem gilda
má fá frá rekstrarfélaginu að beiðni.
Ekki er leyfilegt að skipta um hlutabréf í öðrum flokkum vegna hlutabréfa sem falla undir slíka gjalddaga frestað sölugjald.
Hlutabréf í AS flokki
Hlutdeildarskírteini í AS-flokki verða boðin á innlausnarvirði hvers hlutabréfs. Aðaldreifingaraðili innheimtir hvorki skráningarné CDSC-gjald við kaup á hlutdeildarskírteinum í AS-flokki.
Hlutabréf í B-flokki
Stjórnin hefur ákveðið að frá og með 1. apríl 2016 verði ekki veitt fleiri B-hluti. Hlutabréf í B-flokki, sem fjárfestar keyptu fyrir 1.
apríl 2016, eru háð CDSC að hámarki 4% ef slíkur fjárfestir selur hlutabréf innan fjögurra (4) ára kaupa. Leiðin sem þetta gjald
er reiknað er að fullu lýst í kaflanum „Útreikningur á CDSC“.
Frá og með janúar 2011 verða B-hlutar sjálfkrafa breytt í A-hluti í sama sjóði án endurgjalds á mánaðarlegum
tímaáætlunardagsetningu sem rekstrarfélagið hefur ákveðið eða eftir að 84 mánuðir eru liðnar frá kaupdegi. Þess vegna verða
skilmálar og aðrar skilyrði sem gilda um slíkar hlutir að verða þær sem eiga við um A-hluti.

20

Að undanskildum Franklin Diversified Conservative Fund sem hefur skráningargjald allt að 5,00%.
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Hlutabréf í Flokki C
Verðið sem C-hluti í boði verður boðið upp á er eiginfjárhlutfall á hlut. Kaup á hlutabréfum í C-flokki eru ekki háð innheimtuálagi.
Hins vegar eru hlutabréf í C-flokki háð CDSC um 1,00% ef fjárfestir selur hlutabréf innan eins árs (1) kaupárs. Leiðin sem þetta
gjald er reiknað er að fullu lýst í kaflanum „Útreikningur á CDSC“.
Hlutabréf í Flokki F og G
Verðið sem F- og G-hlutabréfaeignin verður boðin í er markaðsvirði á hlut. Kaup á F- og G-hlutum í flokki eru ekki háð
innheimtuálagi. Hins vegar eru flokkar F og G hlutabréfa háð CDSC að hámarki 3% ef fjárfestir selur hlutabréf innan þriggja
(3) ára kaups. Leiðin sem þetta gjald er reiknað er að fullu lýst í kaflanum „Útreikningur á CDSC“.
F- og G-hlutabréfaflokkar verða sjálfkrafa breytt í A-hluti í sama sjóði án endurgjalds á mánaðarlegum tímaáætlunardagsetningu
sem rekstrarfélagið ákveður á eða eftir lok 36 mánaða frá kaupdegi. Þess vegna verða skilmálar og aðrar skilyrði sem gilda um
slíkar hlutir að verða þær sem eiga við um A-hluti.
Hlutabréf í Flokki N
• Skráningargjald
Verðið sem N-hluti í boði verður boðið er á fjáreigninni á hlut, auk innheimtu vegna allt að 3,00% af heildarfjárhæðinni sem
fjárfest er. Þessi inngangsgjald mun eiga við um allar mismunandi eignaflokka. Af þessu gjaldi getur aðalframkvæmdaraðili
greitt til undirverktaka, milliliða, miðlara söluaðila og/eða fagfjárfesta, sem geta falið í sér hlutdeildarfélög Franklin Templeton.
Upphæð gjalds má afsala í heild eða að hluta af aðalframkvæmdaaðilanum, annaðhvort fyrir einstaka fjárfesta eða tiltekna hópa
fjárfesta. Jafnvægi fjárhæðin sem fjárfest er eftir frádrátt á gildandi innheimtuálagi verður síðan beitt við kaup á hlutabréfum í
viðkomandi sjóði.
Ef í hverju landi þar sem hlutabréfin eru boðin þarf staðbundin lög eða venjur að heimila eða heimila lægra innheimtu eða
annað hámark en gjaldið sem tilgreint er hér að framan fyrir hverja innkaupaskil, getur aðalframkvæmdaraðilinn selt N-hluti
og heimilt að veita undir dreifingaraðilar, milliliðir, miðlari / sölumenn og / eða fagfjárfestar til að selja hlutabréf í flokki N í slíku
landi á heildarverði sem er lægra en gildandi verð hér að framan en í samræmi við fjárhæðir sem leyft er samkvæmt lögum
eða venjum slíkra landa .
Hlutabréfaflokkar I, J, S, EB, W, X, Y og Z
Verð þar sem að hlutabréfaflokkar I, J, S, EB, W, X, Y og Z eru í boði eru hrein eignavirði á hverjum hlut. Aðaldreifingaraðili
innheimtir hvorki skráningar- né CDSC-gjald við kaup á hlutdeildarskírteinum í flokkum I, J, S, EB, W, X, Y og Z.
Taka skal fram að samkvæmt gildandi lögum, reglugerðum og markaðsvenjum geta milliliðir eða dreifingaraðilar sem selja
hlutdeildarskírteini í flokkum S, W, X, Y og Z innheimt eigin söluþóknun. Fjárfestar skulu ráðfæra sig við eigin millilið, söluaðila
eða fjármálaráðgjafa til að finna frekari upplýsingar um slík gjöld (í flokkum W og Z ættu slík gjöld ekki að vera hærri en sem
nemur 5,75% af heildarfjárfestingu).

Útreikningur á CDSC
CDSC sem gildir um hæfi A-, AX- og G-hlutabréfa er byggt á hreinni eignvirði hlutabréfa þegar það er keypt.
CDSC fyrir viðeigandi B-, C- og F-hlutabréfa er byggt á hreinni eignvirði hlutabréfa sem selt er eða eignarhlutafé þeirra þegar
keypt, hvort sem er minna. Útreikningur er gerður út frá viðkomandi gjaldmiðli hlutabréfa sem seld eru. Það er engin CDSC á
hlutabréfum sem aflað er með endurfjárfestingarfé. Til að halda CDSC eins lágt og hægt er, í hvert skipti sem leiðbeiningar um
að selja hlutabréf eru settar, verða allir hlutir í eignarhlutafjárfestingunni, sem ekki eru undir CDSC, seldar fyrst. Ef það er ekki
nóg af þessum til að mæta beiðninni, munu fleiri hlutir verða seldir í þeirri röð sem þeir voru keyptir. Fjárhæð CDSC er reiknuð
með því að margfalda prósenturnar sem tilgreindar eru í töflunni sem birtist í viðbæti E með hreinni eignvirði hlutabréfa sem
seld eru eða eiginfjárvirði þeirra þegar keypt, eftir því sem við á.
Eignatímabilið í því skyni að beita CDSC á hlutabréfum tiltekins sjóðsins, sem keypt er með skiptingu hlutabréfa frá öðrum
sjóði, verður metið frá þeim degi sem slíkir hlutir voru upphaflega keyptir í hinu sjóðnum.
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Sérstakar aðgerðir hlutdeildarflokka
Sérstakar aðgerðir hlutdeildarflokka sem boðnar eru í töflunni hér fyrir neðan.
Fjárfestaflokkur

Smásala/Stofnanir

Stofnanir

Yfirlit
hlutabréfaflokka

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

Flokkar EB og S

Lágmarksfjárfesting

USD 1.000*

Upplýsingar í boði
frá félaginu eða
rekstrarfélaginu

5.000.000
USD**

USD
150.000.000

Upplýsingar í boði
frá félaginu eða
rekstrarfélaginu

Eftirfylgjandi
fjárfesting

USD 1.000*

Upplýsingar í boði
frá félaginu eða
rekstrarfélaginu

USD 50.000

USD 50.000

Upplýsingar í boði
frá félaginu eða
rekstrarfélaginu

Flokkur I

Flokkur J

Flokkar X og Y

*	utan A, N og W hlutdeildarflokka í Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund, Franklin Emerging Market Corporate
Debt Fund og Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund þar sem lágmarksupphafsfjárfesting er 100.000 USD og
lágmarksframhaldsfjárfesting er 25.000 USD eða sambærileg upphæð í öðrum gjaldmiðli sem frjáls viðskipti eru með
** utan Franklin U.S. Government Fund þar sem lágmarksupphafsfjárfesting er 1.000.000 Bandaríkjadalir eða sambærileg upphæð í öðrum gjaldmiðli sem
frjáls viðskipti eru með

Fjárhæðir sem metnar eru sem CDSC eru greiddar til aðalmiðlara eða slíkra aðila sem félagið kann að tilnefna til að
fjármagna dreifingarkostnað sem aðalframkvæmdaraðilinn eða slíkur aðili gerir. Gefa má upp á CDSC í heild eða að hluta
af aðalframkvæmdaaðilanum og / eða slíkum öðrum aðilum að eigin vali, annaðhvort fyrir einstaka fjárfesta eða fyrir tiltekna
hópa fjárfesta. Félagið hefur skuldbundið sig til að greiða aðalframkvæmdaaðilanum eða viðkomandi þriðja aðila CDSC á
genginu sem sett er fram í viðauka E í þessu útboðslýsingu að frádregnum sköttum. Ef einhverjar skatta yrðu greiddar á
umræddum fjárhæðum, myndi fjárhæð CDSC aukist með þeim hætti að tryggt sé að samþykktu fjárhæðirnar séu greiddar til
aðalframkvæmdaaðila eða viðkomandi þriðja aðila. Stjórnin hefur við dagsetningu þessarar útboðslýsingar enga ástæðu til að
ætla að skattar séu gjaldfærðir eða lagðir á CDSC.

Hvernig á að kaupa hlutabréf
Hvernig á að sækja um
Tilvonandi fjárfestar ættu að ljúka umsóknareyðublaði og senda það ásamt viðeigandi auðkenni (eins og fram kemur í
umsóknareyðublaðinu) til rekstrarfélagsins til að kaupa hlutabréf í fyrsta skipti. Umsóknir má einnig samþykkja í gegnum
síma, með símbréfi eða rafrænni beiðni ef rekstrarfélagið heimilar það sérstaklega. Rekstrarfélagið gæti óskað eftir því að
upprunalega undirritaða umsóknareyðublaðið og auðkennisskjöl verði póstsend, en í því tilviki getur það tafið vinnslu umsóknar
þar til hún er móttekin. Umsóknir verða samþykktar samkvæmt ákvörðun stjórnar eða rekstrarfélags.
Vinnsla á öllum umsóknareyðublöðum sem viðkomandi dreifingaraðili tekur við mun aðeins hefjast þegar þær hafa verið
sendar til rekstrarfélagsins eða dreifingaraðila sem hefur skriflega heimild til þess.
Fjárfestar ættu einnig að leggja fram skjölin sem krafist er vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverkamanna og eins
og nánar er lýst í kaflanum „Lög um peningaþvætti og fjárlagagerð gegn hryðjuverkum“.
Að auki áskilur félagið og/eða rekstrarfélagið sér rétt til að óska eftir viðbótarupplýsingum og/eða skriflegum sönnunargögnum
frá fjárfestum ef bankareikningur þeirra er í öðru landi en búsetulandi þeirra, sem getur leitt til tafa á afgreiðslu kaupa og/eða
annarra viðskipta þar til viðeigandi og fullnægjandi upplýsingar og/eða gögn hafa verið móttekin.
Félagið eða rekstrarfélagið áskilur sér rétt til að óska eftir viðbótarupplýsingum og/eða staðfestingu frá fjárfesti um stór kaup
hlutabréfa í C-flokki, sem getur leitt til seinkunar í vinnslu fjárfestingarinnar þar til umbeðnar upplýsingar/staðfestingar eru
mótteknar. Stofnanir sem starfa sem tilnefndir eru heimilt að kaupa eigið fé í flokki C, F og G í eigin nafni fyrir fjárfesta, að því
tilskildu að þeir hafi fengið fyrirfram samþykki frá rekstrarfélaginu til að gera það og beita samþykktu málsmeðferð til að fylgjast
með öldrun þessara Hlutabréf.
Með því að sækja um hlutdeildarskírteini í flokki I, J, X og/eða Y ábyrgjast fjárfestar gagnvart félaginu og rekstrarfélaginu að
þeir séu gjaldgengir í einum eða fleiri flokkum fagfjárfesta sem tilteknir eru í flokknum „Hlutdeildarflokkar“ og skuldbinda sig til
að tryggja félagið, rekstrarfélagið og/eða allar aðrar einingar Franklin Templeton gegn hvers konar skaða, tjóni, kostnaði eða
öðrum gjöldum sem kann að vera stofnað til vegna starfa í góðri trú við slíkt fyrirsvar.
Hver fjárfestir verður gefinn persónulega fjárfestinga skráninganúmer sem ætti að vera vitnað, ásamt viðeigandi viðskiptarefnum
þar sem við á, hvenær sem er í sambandi við félagið og / eða rekstrarfélagið.

Leiðbeiningar um kaup
Fyrstu kaupleiðbeiningarnar um hlutdeildarskírteini skal leggja fram á eyðublaðinu eða öðru svipuðu eyðublaði sem
rekstrarfélagið samþykkir. Fyrir síðari kaup í núverandi fjárfestaskrá þarf ekki frekari umsóknareyðublöð. Hinsvegar þurfa
sjálfstæðir einkafjárfestar sem gefa Franklin Templeton fyrirmæli beint án þess að nota miðlara/sala að fylla út og undirrita
franklintempleton.lu
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staðlað eyðublað um kaup (fáanlegt á heimasíðu okkar eða gegn beiðni). Allar síðari leiðbeiningar um kaup á hlutabréfum má
gera með síma, símbréfi eða rafrænu beiðni, ef stjórnendur félagsins hafa það sérstaklega heimilað. Rekstrarfélagið getur
óskað eftir skriflegri og tilhlýðilega undirritaðri staðfestingu á síðari kaupleiðbeiningum sem geta leitt til seinkunar í vinnslu
fjárfestingarinnar þar til fengin skrifleg staðfesting er krafist. Eftirfarandi kaupleiðbeiningar verða samþykktar samkvæmt
ákvörðun stjórnar eða rekstrarfélagsins.
Tilkynnt er um viðeigandi KIID til fjárfesta áður en hlutir eru keyptir. Þar sem við á, eru miðlari / sölumenn ábyrgir fyrir að
veita fjárfestum viðeigandi KIID. Vinsamlegast hafðu samband við miðlari / söluaðila áður en þú kaupir hlutabréf. Ef þú ert
ekki miðlari/söluaðili ættir þú að hafa samband við rekstrarfélagið eða næstu skrifstofu Franklin Templeton til að fá eintak af
viðkomandi upplýsingaskjali á rafrænu eða pappírsformi.
Eftirfarandi kaupleiðbeiningar ættu að vera undirritaðir á réttan hátt og:
(a)	gefðu upp heiti sjóðsins/sjóðanna, hlutdeildarflokkinn, ISIN-númer hlutdeildarflokksins (sem finna má á vefsvæði Franklin
Templeton, http://www.franklintempleton.lu) og fjölda hlutdeildarskírteina í sjóðnum/sjóðunum sem sótt er um (tilgreina
skal fjölda hlutdeildarskírteina í bæði tölu- og bókstöfum) eða fjárhæðina (í tölu- og bókstöfum) sem skal fjárfesta (sem
skulu innihalda öll viðkomandi skráningargjöld);
(b) tilgreina hvernig greiðslu hefur verið eða verður tekin; og
(c) staðfesta að viðkomandi KIID hafi verið veittur.
Ef það er misræmi milli nafns sjóðsins eða hlutdeildarskírteinisins, ISIN-kóðan eða hlutdeildarskírteinis sjóðsins sem er tilgreind
í kennslunni, verður pöntunin framkvæmd á grundvelli ISIN kóða vitnað.
Félagið og/eða rekstrarfélagið áskilur sér rétt til að samþykkja eða hafna umsóknareyðublaði eða kaupleiðbeiningum, í heild
eða að hluta og af hvaða ástæðu sem er. Sé umsóknareyðublaði eða kaupleiðbeiningum hafnað, í heild eða að hluta, er
kaupfénu skilað til fjárfesta á hans áhættu og kostnað.
Fjárfestir getur ekki afturkallað beiðni sína um kaup nema að hætta verði á mati eigna félagsins (sjá viðauka D) og í slíkum
tilvikum verður afturköllun kaupréttar aðeins virk ef skrifleg tilkynning er fengin af rekstrarfélaginu áður en frestunartímabilinu
var sagt upp. Kaupmunir verða skilað til fjárfestarins við slíkar aðstæður.
Fjárfestar ættu að hafa í huga að hlutabréf C, F og G í Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund verða einungis gefin
út í skiptum fyrir flokk C, F og G hlutabréfa í öðrum sjóði. Fjárfestar ættu að vísa til kaflans „Hvernig á að skipta hlutabréfum“
til að fá upplýsingar um allar takmarkanir í tengslum við skiptingu hlutabréfa.
Hvorki félagið né rekstrarfélagið ber ábyrgð á eða er ábyrgur fyrir neinum umsækjanda eða fjárfestum vegna tjóns sem stafar
af því að ekki er móttekið umsóknareyðublað eða kaupleiðbeiningar með aðferðinni sem hún er send (þ.m.t. ekki móttekin
umsóknareyðublað).

Kaupverð
Við upphafsdag eru hlutar sjóðsins almennt boðnir upp á 10 USD eða gjaldeyri sem jafngildir (að viðbættri gjaldfærslu)
heildarfjárhæðinni sem fjárfest er. Frá upphafsdagsetningu og áframhaldandi kaupleiðbeiningar, sem vörslufyrirtækið hefur
móttekið og samþykkt fyrir hvaða viðskiptadag fyrir gildandi skuldatryggingartíma (eins og lýst er í viðbæti A), verða hlutabréf
gefin út á viðeigandi hreinni eignvirði á hlut sem er ákvörðuð á þessu Dagsetning viðskipta (auk allra innheimtugjalda). Heimilt
er að krefjast innheimtuheimilda af rekstrarfélaginu eða viðkomandi dreifingaraðili í hreinsuðu fé áður en kennslan er unnið. Í
slíkum tilfellum verður kennslan unnin á grundvelli hreinnar eignarhlutar á hlut sem er ákvörðuð á verðmatardegi þegar slíkar
sjóðir eru mótteknar af rekstrarfélaginu (auk hvers kyns gjaldfærslu).
Nema annað sé tekið fram í staðbundinni útgáfu þessarar útboðslýsingar skal staðbundið sértækt upplýsingaskjal sem veitt
er til fjárfesta, umsóknareyðublað eða markaðsskjal, heildarkennsla um kaup á hlutabréfum sem berast og samþykkt af
rekstrarfélaginu eða tilnefndum dreifingaraðilanum í viðskiptum Dagur eftir gildandi afgreiðslutími verður afgreiddur á grundvelli
hreinnar eignarhlutar á hlut viðkomandi hlutaflokkar sem ákvarðast á næstu verðmatstímabili (að viðbættum gjaldfærslu).
Hrein eignvirði á hlut verður reiknuð eins og lýst er í kafla „Útreikningur á hreinni eignvirði“ í viðauka D.
Félagið og / eða rekstrarfélagið mun upplýsa hlutaðeigandi hluthafa um það verð sem hlutabréfin hafa verið gefin út í
samningsskýringu sinni (sjá „samninganefnd“).

Hvernig á að borga
Greiðslur skulu gerðar með rafrænni millifærslu á bankareikning sem aðalframkvæmdaraðilinn tilgreinir (eins og fram kemur
í umsóknareyðublaði). Greiðslur geta verið gerðar í gjaldmiðli hlutdeildarskírteinisins. Hins vegar getur fjárfestir í ákveðnum
tilvikum, eins og stjórnendur leyfa, kveðið á um greiðslu í öðrum frjálst skiptanlegum gjaldmiðli en í því tilviki verður nauðsynlegt
gjaldeyrisviðskipti komið fyrir og á kostnað fjárfesta . Fjárfestar eru ráðlagt að greiðslur sem gerðar eru í öðrum frjálst
gengisbundnum gjaldmiðli geta verið frestaðir til næsta verðmatsdagar til að leyfa gjaldeyrisviðskipti.
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Stjórnin er heimilt að samþykkja kaup á hlutabréfum að hluta eða öllu leyti í sérstakri gerð, með hliðsjón af kröfunum sem mælt
er fyrir um í stórveldi Lúxemborgar. Ef fjárfestar geta ekki gefið skýrar eignir á eignum hefur félagið rétt til að taka til aðgerða
gegn vanefnda fjárfesta.
Úthlutun hlutabréfa er háð skilyrðum kaupgjalda, þ.m.t. gildandi innheimtuskuldbindingar, sem greiða skal innan þriggja
(3) virkra daga á verðmatsdegi (eða öðrum tímaáætlunum eins og fram kemur í staðbundnum fjármögnunarskjölum eða
gildandi viðskiptum leiðarvísir) nema stjórnin krefjist hreinsað fé á eða áður en umsókn er samþykkt. Úthlutun hlutabréfa í
peningamarkaðssjóði er háð kaupum, þ.m.t. gildandi innheimtuálagi, sem verður að greiða innan eins (1) viðskiptadags í
Lúxemborg á verðmatsdegi nema stjórnin krefjist afgreiðslu fjármagns um leið og eða áður en umsókn er samþykkt. Fram
að fullu greiðslu uppgjörsgjalda hefur umsækjandi um hlutabréf ekki löglega eignarhald slíkra hlutabréfa. Ef umsækjandi um
hlutdeildarskírteini greiðir ekki uppgjörsgjöld á áskrift eða að leggja fram fullgilt umsóknareyðublað (til upphafs umsóknar) fyrir
gjalddaga getur félagið og / eða rekstrarfélagið ákveðið að innleysa viðkomandi hlutabréf, að kostnaðarverði umsækjandi eða
dreifingaraðili hans. Umsækjandi um hlutdeildarskírteini getur krafist þess að skaðabóta félaginu eða aðalframkvæmdaaðilanum
gegn tjóni, kostnaði eða kostnaði sem stofnað er beint eða óbeint vegna þess að umsækjandi hefur ekki greitt fyrir hlutabréfa
sem sótt er um eða leggja fram nauðsynleg skjöl fyrir gjalddaga.
Ef greiðslur eru gerðar með rafrænum millifærslum eða bankaþráðum skal stjórnunarfélagið ekki bera ábyrgð á því að
afgreiða gjöld af kaupum þegar vandamál koma fram við sendingu eða vegna ófullnægjandi eða rangra upplýsinga um
flutningsleiðbeiningarnar.
Bankagjöld í tengslum við rafræna millifærslu má draga frá ávinningi af millifærslu sendibankans, samskiptaaðilanna,
umboðsmanna eða undirboðsaðila og móttöku bankinn getur einnig dregið frá bankakostnaði af slíkri greiðslu.

Hvernig á að selja hlutabréf
Leiðbeiningar um sölu
Hlutabréf í hvaða flokki og sjóði, er hægt að selja á öllum viðskiptadögum. Leiðbeiningar um að selja hlutabréf skulu send
skriflega til rekstrarfélagsins eða, ef sérstaklega er heimilt, með síma-, símbréfi eða rafrænum hætti. Ef um er að ræða
sameiginlega fjárfestingasöfn skulu allar leiðbeiningar vera undirritaðir af öllum Fjárfestum nema þegar einn undirritunaraðili
hefur verið veittur eða umboðsmaður hefur verið sendur til rekstrarfélagsins. Ef kennsla hefur ekki verið lögð fram skriflega
getur rekstrarfélagið krafist skriflegs og réttilega undirritaðrar staðfestingar á slíkum leiðbeiningum. Í því tilviki getur það frestað
vinnslu kennslunnar þangað til skriflegt og skriflegt staðfestingin berst.
Eins og fram kemur í samþykktunum, og samkvæmt þeim takmörkunum sem settar eru fram þar, mun félagið og/eða
rekstrarfélagið, þegar það verður vart við að hluthafi (A) sé bandarískur ríkisborgari eða eigi hlut fyrir hönd eða í þágu bandarísks
ríkisborgara; (B) eigi hlut í bága við lög eða reglugerðir eða á annan hátt sem getur haft neikvæðar lagalegar, skattalegar,
fjárhagslegar eða efnislegar rekstrarafleiðingar eða aðra efnislega ókosti eða neikvæðar afleiðingar fyrir félagið, hluthafa þess
eða fulltrúa sem starfa við fjárfestingarstýringu og ráðgjöf fyrir félagið; (C) hafi ekki lagt fram upplýsingar eða yfirlýsingu sem
félagið og/eða rekstrarfélagið krefst; (D) hafi eignarhaldsstyrk sem gæti, að mati félagsins og/eða rekstrarfélagsins, stefnt
greiðsluhæfi félagsins eða einhverra sjóða þess sem teljast til peningamarkaðssjóða í hættu, annaðhvort (i) benda slíkum
hluthöfum á að innleysa eða flytja slíka hluti til einhvers sem telst hæfur eða hefur rétt til að eiga eða hafa á hendi slíka hluti
eða (ii) innleysa viðkomandi hluti.
Ef vottorð hefur verið gefið út í nafni hluthafa eða hluthafa, getur stjórnin krafist þess að hlutabréfsskírteini, sem tilheyrir fullgildingu,
sé skilað til rekstrarfélagsins áður en viðskiptin eru gerðar á öllum viðeigandi eignum og því áður en greiðsla er tekin.
Leiðbeiningarnar verða að innihalda upplýsingar um númer eignasafns fjárfestis, heiti sjóðsins, hlutdeildarflokk(a), þ.á m.
ISIN-númer (sem finna má á vefsvæði Franklin Templeton, http://www.franklintempleton.lu), fjölda/virði hlutanna sem skal
selja, gjaldmiðil uppgjörs og bankaupplýsingar. Ef það er misræmi milli nafns sjóðsins eða hlutdeildarskírteinisins, ISIN-kóðans
eða hlutdeildarskírteinisins, sem vitnað er til í kennslunni, verður kennslan framkvæmd á grundvelli ISIN-kóðans sem skráð er.
Allar leiðbeiningar um að selja Hlutabréf má ekki framkvæma fyrr en fyrri viðskipti með hlutdeildarskírteinin sem seld eru hafa
verið lokið og sett upp.
Ef leiðbeiningin myndi leiða til þess að eignarhlutur sé lægri en 1.000 USD (eða jafngildi gjaldmiðils), getur félagið og / eða
rekstrarfélagið innleyst slíkt eigið fé og greitt afla til fjárfesta.
Félagið áskilur sér rétt til að vera ekki bundið til að samþykkja sölu eða kveikja á hvaða verðmætisdagi sem er meira en
10% af verðmæti hlutabréfa í sjóðnum. Í þessum tilvikum er heimilt að fresta sölu hlutabréfa í allt að tíu (10) viðskiptadaga
Lúxemborgar. Þessar leiðbeiningar um að selja verða framkvæmd með fyrirvara um síðari leiðbeiningar.
Hvorki félagið né rekstrarfélagið ber ábyrgð á eða ábyrgir fjárfestum fyrir tjóni sem stafar af því að ekki er tekið við neinum
leiðbeiningum um sölu, eftir því hvort hún er send.
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Fjárfestir getur ekki afturkallað leiðbeiningar um að selja hlutabréf nema ef tímabundin mat á eignum félagsins er hætt (sjá
viðauka D) og í slíkum tilvikum verður afturköllun á fyrirmælum um sölu aðeins virk ef skrifað er tilkynning er móttekin af
rekstrarfélaginu áður en frestunartímabilið lýkur. Ef kennslan er ekki afturkölluð verður salan á hlutabréfum á næsta virðisdegi
eftir lok tímabilsins.

Söluverð
Fullbúin kennsla um að selja, sem fengið hefur verið og samþykkt af rekstrarfélaginu eða tilnefndum dreifingaraðili á hvaða
viðskiptadag fyrir gildandi ráðstöfunartíma (eins og lýst er í viðbæti A) verður fjallað á grundvelli hreinnar eignar Hlutdeild
viðkomandi hlutaflokks ákvörðuð á þessum viðskiptadag (að frádregnum viðeigandi CDSC).
Nema annað sé tekið fram í staðbundinni útgáfu þessarar útboðslýsingar skal staðbundið sértæk upplýsingaskjal til að veita
fjárfestum, umsóknareyðublaði eða markaðsskjali fullan leiðbeiningar um að selja, sem móttekið er og samþykkt af rekstrarfélaginu
eða tilnefnt dreifingaraðili á viðskiptadag eftir að Gildandi afgreiðslutími (eins og lýst er í viðbæti A) verður fjallað á grundvelli
hreinnar eignarhlutar á hlut viðkomandi hlutaflokks sem ákvarðast á næsta virðisdegi (að frádregnum viðeigandi CDSC).
Hreint eignvirði á hlut verður reiknuð á grundvelli nánar í kafla „Útreikningur á eiginfjárvirði“ í viðauka D.

Greiðsla söluaukninga
Greiðsla fyrir hlutabréfin sem seld eru verða gerðar innan þriggja (3) viðskiptadaga (eða slíkra tímamarka eins og fram kemur í
fylgiskjölum viðkomandi sjóðs eða viðeigandi samningsleiðbeiningar) eftir að söluleiðbeiningin hefur verið móttekin í góðri röð
og samþykkt af rekstrarfélaginu og mun að jafnaði verða gerðar í hlutdeildarskírteini með rafrænum bankamillifærslum nema
annað sé tekið fram, nema í tilfelli peningamarkaðssjóða þar sem greiðsla fyrir selda hluti er innt af hendi innan eins (1) virks
dags (eða samkvæmt tímarammanum sem tiltekinn er í skjölum eða söluleiðbeiningum viðkomandi sjóðs). Félagið og / eða
rekstrarfélagið er ekki ábyrgur fyrir töfum eða gjöldum sem stofnað er til í viðskiptakerfi eða uppgjörskerfi, né heldur ber ábyrgð
á töfum í uppgjöri sem geta komið fram vegna þess tíma sem þarf til staðbundinnar vinnslu greiðslna í sumum löndum eða
tilteknum banka, staðbundnum kröfuhafa, greiðslumiðlum eða öðrum lyfjum. Greiðsla má einnig gera í hvaða gjaldmiðli sem
er heimilt að skipta út, ef þess er krafist innan kennslu, á kostnað og áhættu fjárfesta.
Ef lausafjárstaða sjóðsins, í undantekningartilvikum eins og lýst er í viðbæti D, leyfir ekki sölu á sölu innan þriggja (3) virkra
daga frá viðeigandi verðmætisdagi (eða öðrum tímaáætlun eins og fram kemur í staðbundnum fjárskuldatengslum eða gildandi
umferðarleiðbeiningar) verður söluhagnaðurinn greiddur eins fljótt og auðið er en án vaxta.
Stjórninni er einnig heimilt að framlengja frest til greiðslu sölutekna til slíkra tímabila en ekki lengur en þrjátíu (30) viðskiptadaga
í Lúxemborg (styttri tími getur þó átt við í sumum lögsagnarumdæmum), eins og krafist kann að vera vegna uppgjörs og annarra
takmarkana sem gilda á fjármálamörkuðum landa þar sem verulegur hluti eigna sem rekja má til einhvers sjóðs er fjárfestur, og
á þetta eingöngu við um sjóði félagsins þar sem fjárfestingarmarkmið og stefna heimila fjárfestingar í hlutabréfum útgefenda á
nýmörkuðum (það er
Franklin India Fund, Franklin MENA Fund, Templeton Asian Growth Fund, Templeton Asian Smaller
Companies Fund, Templeton BRIC Fund, Templeton China Fund, Templeton Eastern Europe Fund, Templeton Emerging
Markets Dynamic Income Fund, Templeton Emerging Markets Fund, Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund,
Templeton Frontier Markets Fund og Templeton Latin America Fund).
Allar greiðslur eru gerðar á áhættu fjárfesta án ábyrgðar frá dreifingaraðilum, fjárfestingarstjóra, rekstrarfélaginu og / eða
félaginu.

Söluþóknun og gjöld
Greiðslur vegna seldra hluta geta verið háð CDSC ef hlutabréfin eru seld innan ákveðinna ára frá útgáfu hlutanna. Nánari
upplýsingar um CDSC er að finna í kaflanum „Hlutdeildarskírteini“ og viðbætir E í þessu útboðslýsingu.

Sala í Specie
Með fyrirfram samþykki hlutaðeigandi fjárfestar og með hliðsjón af meginreglunni um jafnrétti hluthafa getur stjórnin fullnægt
greiðslu söluhagnaðar að öllu leyti eða að hluta til í sérstakri með því að úthluta til sölu fjárfesta ( s) verðbréf verðbréfa
viðkomandi sjóðs sem jafngildir virði að hreinum eignvirði hlutabréfa sem seld eru.

Hvernig á að skipta hlutum
Skipti er færsla til að umbreyta eignarhlut fjárfesta í hlutabréfaflokki í annan hlutabréfaflokk innan sama sjóðs eða sömu
hlutdeildarskírteina eða annars hlutdeildarskírteina í mismunandi sjóðum. Viðskiptin eru framkvæmd með því að selja hlutabréf
í upprunalegu hlutaflokknum og fylgt eftir með því að kaupa hlutabréf í nýju hlutaflokknum, að því tilskildu að eignarhald
fjárfesta uppfylli skilyrði um hæfi bæði núverandi og nýja sjóðsins eða hlutdeildarskírteinisins.
Fjárfestar geta, við sérstakar kringumstæður, skipt hlutum í félaginu í hluti eða einingar tiltekinna annarra fjárfestingasjóða
Franklin Templeton sem hafa svipað sölulaunafyrirkomulag, m.a. sama CDSC-hlutfall á sama tímabili. Upplýsingar um
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fjárfestingarsjóði sem hægt er að skipta um Hlutabréf og upplýsingar um málsmeðferð, skilmála og skilyrði fyrir rofi má fá frá
rekstrarfélaginu að beiðni.

Hlutabréf í A og AX Flokki
Með fyrirvara um sérstakar hluthafahömlur sem kveðið er á um í þessum kafla er heimilt að skiptast á A-flokki og AX-hlutabréfum
í hlutabréfum í öðrum sjóðum eða hlutabréfum sem uppfylla skilyrði fyrir því að uppfylla kröfur um hæfi fjárfesta fyrir þann
hlutdeild.
Hlutabréf í A-flokki og AX-flokki, sem falla undir CDSC, er einungis hægt að skipta yfir í A-flokki eða AX-hlutabréfum sem falla
undir sömu CDSC. Öldrun hlutabréfa verður flutt yfir í nýja hlutdeild og engin CDSC er greidd þegar slíkum skiptum er skipt.

Hlutabréf í AS flokki
A-flokki A-flokki er einungis heimilt að skipta um AS-hlutabréf í öðrum sjóði sem heldur áfram að gefa út AS-hlutabréf í sama
gjaldmiðli og með fyrirvara um slíka skilyrði sem CPF-stjórnin setur á hverjum tíma.

Hlutabréf í Flokki B
Stjórnin hefur ákveðið að frá og með 1. apríl 2016 verði ekki veitt fleiri B-hluti. Núverandi B-hluti sem keyptir eru af fjárfestum
fyrir 1. apríl 2016 má aðeins skipta um B-hluti í öðrum sjóði með núverandi B-flokki í sama gjaldmiðli og með sama CDSC.
Ekki er hægt að skipta fyrirliggjandi hlutum í B-flokki og hlutum eða einingum í öðrum fjárfestingarsjóðum Franklin Templeton.
Öldrun hlutabréfa verður flutt yfir í nýja hlutdeild og engin CDSC er greidd þegar slíkum skiptum er skipt. Enginn annar
hlutdeildarflokkur er heimilt að skipta yfir í B-hluti.
Athygli fjárfesta er vakin á þessum takmörkun sem getur takmarkað möguleika sína á að eignast hlutabréf í öðrum sjóði með
því að skipta því að B-hluti eru ekki í boði í öllum sjóðum.

Hlutabréf í Flokki C
Hlutabréf í C-flokki geta aðeins verið skipt í C-flokki í öðrum sjóði sem heldur áfram að gefa út C-flokki í sama gjaldmiðli og
með sömu CDSC. Öldrun hlutabréfa verður flutt yfir í nýja hlutdeild og engin CDSC er greidd þegar slíkum skiptum er skipt.
Enginn annar hlutdeildarflokkur er heimilt að skipta yfir í C-hluti.
Athygli fjárfesta er vakin á þessum takmörkun sem getur takmarkað möguleika þeirra á að eignast hlutabréf í öðrum sjóði með
því að skipta því að C-hluti eigi ekki við í öllum sjóðum og frekari útgáfu af C-flokki í sama gjaldmiðli hvers sjóðs má fresta á
hvenær sem er af stjórninni.

Hlutabréf í EB flokki
Með fyrirvara um sérstakar hluthafahömlur sem kveðið er á um í þessum kafla er heimilt að skiptast á EB-flokki í hlutabréfum
í öðrum sjóðum eða hlutdeildarflokkum með fyrirvara um að uppfylla kröfur um hæfi fjárfesta fyrir þann hlutdeild. Að skiptast á
hlutabréfum í EB-flokki er aðeins heimilt fjárfestum sem leiðbeina með tilteknum dreifingaraðilum, miðlurum/söluaðilum og/eða
fagfjárfestum sem uppfylla hæfniskröfur í EB-flokki samkvæmt skilyrðunum sem mælt er fyrir um í kaflanum „Hlutdeildarflokkar“.

Hlutabréf í F Flokki
Hlutabréf í flokki F má aðeins skipta yfir með F-flokki í öðrum sjóði sem heldur áfram að gefa út F-flokki í sama gjaldmiðli og
með sama CDSC. Öldrun hlutabréfa verður flutt yfir í nýja hlutdeild og engin CDSC er greidd þegar slíkum skiptum er skipt.
Enginn annar hlutdeildarflokkur er heimilt að skipta yfir í F-hlutabréf.
Athygli fjárfesta er vakin á þessum takmörkun sem getur takmarkað möguleika þeirra á að eignast hlutabréf í öðrum sjóði með
því að skipta því að F-hlutabréf eru ekki í boði í öllum sjóðum og frekari útgáfu af F-flokki í sama gjaldmiðli hvers sjóðs má
fresta á hvenær sem er af stjórninni.

Hlutabréf í G flokki
Gengi G-hlutabréfa er aðeins hægt að skipta yfir með G-flokki í öðrum sjóði sem heldur áfram að gefa út G hlutabréf í sama
gjaldmiðli og með sama CDSC. Öldrun hlutabréfa verður flutt yfir í nýja hlutdeild og engin CDSC er greidd þegar slíkum
skiptum er skipt. Enginn annar hlutdeildarflokkur er heimilt að skipta yfir í G-hlutabréf.
Athygli fjárfesta er vakin á þessum takmörkun sem getur takmarkað möguleika þeirra á að eignast hlutabréf í öðrum sjóði með
því að skipta því að G-hlutabréf eru ekki í boði í öllum sjóðum og frekari útgáfu G-hlutabréfa í sama gjaldmiðli hvers sjóðs má
fresta á hvenær sem er af stjórninni.

Hlutabréf í I flokki
Með fyrirvara um sérstakar hluthafahömlur sem kveðið er á um í þessum kafla er heimilt að skiptast á hlutabréfum í flokki I
með hlutabréfum í öðrum sjóðum eða hlutabréfum. Aðeins fjárfestingarfyrirtæki geta skipst á hlutabréfum sínum í hluti í I. flokki.
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Hlutabréf í flokki J
Með fyrirvara um sérstakar hluthafahömlur sem kveðið er á um í þessum kafla er heimilt að skiptast á J-flokki í hlutabréfum
í öðrum sjóðum eða hlutdeildarskírteinum með fyrirvara um að uppfylla kröfur um hæfi fjárfesta fyrir þann hlutdeildarflokk.
Að skiptast á hlutabréfum í J-flokki er aðeins heimilt völdum fagfjárfestum sem uppfylla hæfniskröfur í J-flokki samkvæmt
skilyrðunum sem mælt er fyrir um í kaflanum „Hlutdeildarflokkar“.

Hlutabréf í Flokki N
Með fyrirvara um sérstakar hluthafahömlur sem kveðið er á um í þessum kafla er heimilt að skiptast á N-flokki í hlutabréfum í
öðrum sjóðum eða hlutdeildarskírteinum með fyrirvara um að uppfylla kröfur um hæfi fjárfesta fyrir þann hlutdeild.

Hlutabréf í S flokki
Með fyrirvara um sérstakar hluthafahömlur sem kveðið er á um í þessum kafla er heimilt að skiptast á S-flokki í hlutabréfum í
öðrum sjóðum eða hlutdeildarflokkum sem uppfylla skilyrði fjárfestingakröfur fyrir þá hlutdeild. Að skiptast á hlutabréfum í flokki
S er aðeins heimilt að fjárfesta sem leiðbeina með tilteknum dreifingaraðilum, miðlari / söluaðilum og / eða fagfjárfestum sem
uppfylla hæfniskröfur í flokki S samkvæmt skilyrðunum sem mælt er fyrir um í hlutanum „hlutdeildarskírteini“.

Hlutabréf í W flokki
Með fyrirvara um sérstakar hluthafahömlur sem kveðið er á um í þessum kafla er heimilt að skiptast á hlutabréfum í W-flokki með
öðrum hlutabréfum í öðrum sjóðum eða hlutdeildarskírteinum með því að uppfylla kröfur um hæfnisviðmiðanir fjárfesta fyrir þann
hlutdeild. Skipt um hlutabréf í flokki W Aðeins er heimilt að fjárfesta fjárfestar með milliliði, dreifingaraðilum, vettvangi og / eða miðlari /
söluaðilum sem uppfylla hæfniskröfur í flokki W hlutabréfa samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í hlutanum „Hlutdeildir“.

Hlutabréf í X flokki
Með fyrirvara um sérstakar hluthafahömlur sem kveðið er á um í þessum kafla er heimilt að skipta flokki X í hlutabréfum í öðrum
sjóðum eða hlutdeildarskírteinum með fyrirvara um að uppfylla kröfur um hæfi fjárfesta fyrir þann hlutdeild. Aðeins fjárfestingarfyrirtæki
geta skipt hlutum sínum í hluti í flokki X, með fyrirvara um skilyrðin sem mælt er fyrir um í hlutanum „Hlutabréfaflokkar“.

Hlutabréf í Y flokki
Með fyrirvara um sérstakar hluthafahömlur, sem kveðið er á um í þessum kafla, er hægt að skipta um hlutabréf í flokki Y
í hlutabréfum í öðrum sjóðum eða hlutdeildarskírteinum með fyrirvara um að uppfylla kröfur um hæfi fjárfesta fyrir þennan
hlutdeild. Aðeins fjárfestingarfyrirtæki geta skipt hlutum sínum í hlutabréf í flokki Y, með fyrirvara um skilyrðin sem mælt er fyrir
um í hlutanum „Hlutdeildarskírteini“.

Hlutabréf Z Flokki
Með fyrirvara um sérstakar hluthafahömlur, sem kveðið er á um í þessum kafla, er heimilt að skiptast á hlutabréfum í flokki
Z í hlutabréfum í öðrum sjóðum eða hlutdeildarskírteinum með fyrirvara um að uppfylla kröfur um hæfi fjárfesta fyrir þennan
hlutdeild. Skipt um hlutabréf í Z-flokki er aðeins heimilt að fjárfesta fjárfestar sem leiðbeina með milliliði, dreifingaraðilum,
vettvangi og / eða miðlari / söluaðila sem uppfylla skilyrði fyrir hæfi Z-hluta samkvæmt skilyrðunum sem mælt er fyrir um í
hlutanum „hlutdeildarskírteini“.

Leiðbeiningar um víxlun
Leiðbeiningar um að skipta um hlutabréfa ber að skila til rekstrarfélags skriflega eða, ef sérstaklega er heimilt, með síma-,
símbréfi eða rafrænum hætti. Ef um er að ræða sameiginlega fjárfestingasöfn skulu allar leiðbeiningar verða undirritaðir af öllum
fjárfestum nema aðili hafi verið veittur eini undirritunaraðili eða þegar umboðsmaður hefur verið sendur til rekstrarfélagsins. Ef
kennsla er ekki lögð fram skriflega getur rekstrarfélagið krafist skriflegs og réttilega undirritaðrar staðfestingar á slíkri kennslu,
en þá getur það frestað vinnslu kennslu þar til skriflegt og skriflegt staðfesting hefur verið staðfest.
Engin umsóknareyðublað er nauðsynlegt til að skipta hlutabréfum. Hinsvegar þurfa sjálfstæðir einkafjárfestar sem gefa Franklin
Templeton fyrirmæli beint án þess að nota miðlara/sala að fylla út og undirrita staðlað eyðublað um skipti (fáanlegt á heimasíðu
okkar eða gegn beiðni). Tilkynnt er um viðeigandi KIID til fjárfesta áður en skipt er um hlutabréfin. Þar sem við á, eru miðlari
/ sölumenn ábyrgir fyrir að veita fjárfestum viðeigandi KIID. Vinsamlegast hafðu samband við miðlari / söluaðila áður en þú
skiptir um hlutabréfa. Ef þú ert ekki miðlari/söluaðili ættir þú að hafa samband við rekstrarfélagið eða næstu skrifstofu Franklin
Templeton til að fá eintak af viðkomandi upplýsingaskjali á rafrænu eða pappírsformi.
Leiðbeiningarnar verða að innihalda upplýsingar um númer eignasafns fjárfestis og fjölda/virði hlutanna sem skal
skipta á milli tilgreindra sjóða og hlutdeildarflokka, m.a. ISIN-númer (sem nálgast má á vefsvæði Franklin Templeton
http://www.franklintempleton.lu) og staðfestingu á að viðkomandi KIID hafi verið afhent. Ef það er misræmi milli nafns sjóðsins
eða hlutdeildarskírteinisins, ISIN-kóðans eða hlutdeildarskírteinisins, sem vitnað er til í kennslunni, verður kennslan framkvæmd
á grundvelli ISIN-kóðans sem skráð er. Fjárfestar geta skipt um hlutabréf á hvaða viðskiptadag sem er.
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Lágmarks upphafleg fjárfesting í nýja sjóðnum er 1.000 USD (eða gjaldmiðil samsvarandi). Allar leiðbeiningar sem leiða til
þess að eignarhlutur sé lægri en 1.000 USD (eða jafngildi gjaldmiðils) má ekki framkvæma. Fjárfestar skulu hafa í huga að
slík lágmörk (hvað varðar skipti og eignajafnvægi) eru 25.000 USD (eða sambærileg upphæð í öðrum gjaldmiðli) fyrir A, N og
W hluti í Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund, Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard
Currency Fund og Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund.
Allar leiðbeiningar um að skipta um hlutabréfa mega ekki framkvæma fyrr en fyrri viðskipti með hlutdeildarskírteini sem skipt
hefur verið um hefur verið lokið og sett upp. Þar sem salan er uppgjör fyrir kaupin munu sölutekjur áfram vera á söfnun
bankareiknings félagsins í kjölfar uppgjörs kaupanna. Engir vextir munu safnast til hagsbóta fyrir fjárfesta.
Allar leiðbeiningar um að skipta hlutabréfum á milli sjóðanna í mismunandi gjaldmiðlum verða framkvæmd á sama verðmati.
Í undantekningartilvikum getur félagið eða rekstrarfélagið, að eigin mati, krafist einn (1) viðbótar viðskiptadag til að vinna úr
viðskiptabreytingum. Félagið áskilur sér rétt til að vera ekki bundið til að kveikja á einhverjum verðmætisdagi meira en 10% af
verðmæti hlutanna í öllum sjóðum. Við þessar aðstæður er hægt að fresta skipta um lengri tíma en tíu (10) virka daga. Þessar
leiðbeiningar um að skipta verða framkvæmdar í forgang við síðari leiðbeiningar.
Við tiltekin takmörkuð skilyrði og dreifingu í tilteknum löndum og / eða með tilteknum undirdreifingaraðilum og / eða fagfjárfestum
getur félagið eða rekstrarfélagið krafist einnar (1) viðbótar viðskiptadag til að vinna úr viðskiptabreytingum. Viðbótardaginn
kann að vera nauðsynlegur vegna rekstrarástæðna í þeim tilvikum þar sem krónan er krafist.
Fjárfestir getur ekki afturkallað kennslu til að skipta hlutabréfum nema ef tímabundið mat á eignum félagsins er hætt (sjá
viðbæti D) og í slíkum tilvikum verður afturköllun leiðbeininganna að skipta aðeins virk ef skrifað er tilkynning er móttekin af
rekstrarfélaginu áður en frestunartímabilið lýkur. Ef leiðbeiningin er ekki afturkölluð verður skiptin á hlutunum gerðar á næsta
virðingardegi eftir lok tímabilsins.

Skiptiverð
Fullbúin rofi leiðbeiningar sem berast og samþykkja af rekstrarfélaginu eða tilnefndum dreifingaraðili á hvaða viðskiptadag fyrir
gildandi afgreiðslutími (eins og lýst er í viðbæti A) verður fjallað á grundvelli hreinnar eignar Hlutdeild viðkomandi hlutaflokkar
ákvarðað á þessum viðskiptadag.
Heil skiptaboð sem berast og samþykkt af rekstrarfélaginu eða tilnefndum dreifingaraðili á viðskiptadag eftir gildandi
viðskiptahugbúnað verður meðhöndluð á grundvelli hreinnar eignarhlutfalls á hlut hlutdeildarskírteinis viðkomandi hlutar á
næsta mati.
Fjöldi útgefinna hlutabréfa byggist á viðkomandi eiginfjárhlutfalli hlutanna tveggja viðkomandi sjóða eða hlutdeildarskírteina á
viðeigandi verðmati.

Skiptþóknun og gjöld
Heimilt er að beita skiptaálagi allt að 1,00% af verðmæti hlutabréfa sem skipt er um til dreifingar í tilteknum löndum og / eða
með tilteknum dreifingaraðilum og / eða fagfjárfestum. Slíkt gjald skal sjálfkrafa dregið frá þegar fjöldi hlutabréfa er reiknað og
greiddur af félaginu.
Við tilteknar kringumstæður skiptir umskipta frá einum Sjóði eða hlutdeildarskírteini þóknun sem er jafngildur mismuninum
á tveimur stigum inngangsgjalda nema fjárfestar, sem afleiðing af fyrri skiptingum, hafa þegar greitt gjaldskrárgreiðslugjald.
Nú er gert ráð fyrir að allar gjaldfærslur eða gjaldtökugjaldshlutfall greiðist aðalframkvæmdaaðilanum, sem getur síðan greitt
hluta af hverri mismunun til dreifingaraðila, milliliða, miðlari / söluaðila og / eða faglegra fjárfesta. Hins vegar er heimilt að falla
frá gjaldfærslugjaldshlutfalli samkvæmt ákvörðun félagsins og / eða rekstrarfélagsins.

Hvernig á að færa hlutabréf
Flutningur er viðskipti í þeim tilgangi að flytja fjárfesta til annars fjárfesta.
Fyrirmæli um flutning hlutdeildar skal senda til rekstrarfélagsins skriflega eða með undirrituðu flutningseyðublaði ásamt
hlutaskírteini, hafi það verið gefið út, sem á að ógilda eða, sé það heimilað sérstaklega, símleiðis, með bréfasíma eða með
rafrænum hætti. Kennslan verður að vera dagsett og undirrituð af yfirfæranda og ef félagið og / eða rekstrarfélagið óskað eftir
því einnig undirritað af kaupanda eða einstaklingum sem hafa viðeigandi umboð til þess að gera það.
Samþykki yfirfærslunnar af rekstrarfélaginu verður háð söluaðilum sem hafa samþykkt umsókn félagsins og uppfylla allar
kröfur um sjóð og hlutdeildarskírteini.
Einhverja beiðni um að flytja hlutabréfa verður aðeins framkvæmd þegar einhver fyrri viðskipti með hlutdeildina sem á að flytja
hefur verið lokið og fullur uppgjör á þeim hlutum sem berast.
Ef yfirfærslufyrirmæli myndi leiða til þess að eignarhlutur sé lægri en 1.000 USD (eða jafngildi gjaldmiðils) getur félagið og /
eða rekstrarfélagið innleyst slíkt eigið fé og greitt afla til fjárfesta.
Yfirfærsla hlutabréfa verður gerð í samræmi við reglur sem gilda um viðkomandi kauphöll í Lúxemborg þar sem hlutabréf eru
skráð.
franklintempleton.lu
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Hlutabréfin eru frjálst framseljanleg. Greinar kveða á um að stjórn sé heimilt að leggja á takmörkunum eins og þeir kunna að
telja nauðsynlegar í því skyni að tryggja að engar hlutir eignast eða haldist af (a) einhverjum sem brýtur gegn eða fer eftir
gildandi lögum eða reglugerðum hvers lands eða stjórnvaldsyfirvald eða (b) einstaklingur í aðstæðum sem, að mati stjórnar,
gæti leitt til þess að félagið taki ábyrgð á skattlagningu eða þjást af öðrum ókostum sem félagið gæti annars ekki orðið fyrir.
Hlutirnir sem fluttar geta verið háð sérstökum skilyrðum, þ.m.t. CDSC. Fjárfestar ættu að tryggja að þeir séu meðvitaðir um öll
sérstök skilyrði sem gilda um slíkar hlutir.

Útborgunarstefna
Að því er varðar alla sjóði sem gefa út dreifingareignir er stjórn félagsins ætlað að dreifa verulega öllum tekjum sem rekja má
til dreifingarhlutanna. Með fyrirvara um lagareglur eða reglur er heimilt að greiða arð af fjármunum slíkra sjóða. Með fyrirvara
um lagaleg eða regluleg skilyrði áskilur stjórnin sér rétt til að kynna nýja hlutdeild, sem getur haldið og endurfjárfestum hreinar
tekjur þeirra.
Árlegar arðgreiðslur má greiða sérstaklega fyrir hvern sjóð á aðalfundi hluthafa.
Árshlutauppgjöld má greiða með ákvörðun stjórnarmanna og / eða rekstrarfélagsins í tengslum við hvert sjóðsins.
Gert er ráð fyrir að dreifingar verði gerðar við eðlilegar aðstæður eins og fram kemur í töflunni hér á eftir:
Tegund bréfs

Nafn bréfs

Greiðslur

Uppsöfnun
hlutabréfa

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

Ekki skal úthluta arðgreiðslum en hreinar tekjur
endurspeglast í auknu virði hlutanna

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

Undir venjulegum kringumstæðum er gert ráð fyrir
mánaðarlegum greiðslum (í lok hvers mánaðar)

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

Undir venjulegum kringumstæðum er gert ráð fyrir
ársfjórðungslegum greiðslum (í lok hvers ársfjórðungs)

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

Undir venjulegum kringumstæðum er gert ráð fyrir að
dreifing verði tvívegis (venjulega í júlí og í janúar á hverju
ári)

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

Undir venjulegum kringumstæðum er gert ráð fyrir að
dreifing verði gerð árlega (venjulega í júlí / ágúst á hverju
ári)

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

Undir venjulegum kringumstæðum er gert ráð fyrir
mánaðarlegum greiðslum (í lok hvers mánaðar)

Dreifingar
hlutabréfa

Til þess að fá arð á dreifingar hlutabréfum verða fjárfestar að vera skráðir sem eigendur slíkra dreifingar hlutabréfa í
hluthafaskránni á verðmatardegi, sem félagið ákveður að vera reikningsskiladagsetningin.
Arðgreiðslur af skráðum dreifingar hlutabréfum verða að jafnaði endurfjárfestir við kaup á frekari dreifingarhlutum sjóðsins
og hlutdeildarskírteinisins sem slíkar arðgreiðslur tengjast, nema annað sé tekið fram í umsóknareyðublaði. Slíkir frekari
dreifingar hlutabréfa verða gefin út á fyrirfram arðsdegi. Verðið verður reiknað á sama hátt og í öðrum útgáfum hlutabréfa
sjóðsins á verðmatsdegi þar sem verð dreifingarhlutabréfa sjóðsins fer utan arðs. Eignarhlutfall verður námundað í þrjá
aukastafi. Ekkert gjald verður greitt. Fjárfestar sem óska þess að nota þessa endurfjármögnunarstöð skal fylla út viðeigandi
hluta umsóknarforms. Ef greiddar eru arðgreiðslur verða þeir greiddir til eigenda skráðra dreifingar hlutabréfa sem hafa kosið
að fá arð í reiðufé, greiðsla er venjulega gerð með fjáröflun. Hins vegar getur stjórnin ákveðið að allir arðgreiðslur undir 50
USD (eða gjaldeyri jafngildir) verði endurfjárfestar í frekari hlutabréfum í sama hlut flokki í stað þess að greiða beint til fjárfesta.
Arðgreiðslur sem greiddir eru í öðrum frjálst gengisbundnum gjaldmiðli verða umreiknaðar á kostnað fjárfesta.
Þegar ekki er hægt að greiða 250 Bandaríkjadala af gjöldum (eða jafngildi gjaldmiðils) til skráða fjárfesta vegna vantar
gagna eða greiðslu sem ekki er unnt, áskilur félagið eða rekstrarfélagið rétt nema annað sé tekið fram í staðbundnu viðbót
við útboðslýsingu til að sjálfkrafa endurfjárfesta slíkan arð og síðari arðgreiðslur sem greiða skal við kaupum á frekari
dreifingarhlutum sjóðsins og hlutdeildarskírteinisins sem slíkar arðgreiðslur tengjast því að fengnar eru fyrirmæli í góðri röð frá
fjárfestaranum.
Ef arður hefur verið lýst en ekki greiddur innan fimm (5) ára, mun félagið, eins og það er rétt samkvæmt lögum stórhertogadæmis
Lúxemborgar, lýsa yfir arðgreiðslunni og slíkt ógreiddur arður muni safnast fyrir ávinningur viðkomandi sjóðs.
Að því er varðar hvert arðgreiðslubyrði getur stjórn og / eða rekstrarfélagið ákveðið hvort og í hvaða mæli skal greiða slíkan
arð af raunverulegum og óinnleystum hagnaði og þegar um er að ræða sjóðir sem dreifa tekjum sem eru brúttó útgjöld frá
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upphaflegu áskriftarverði, óháð fjármagnstekjum, aukin eða lækkuð, eftir því sem við á, af þeim hluta fjárfestingartekna og
fjármagnstekna sem rekja má til hlutabréfa sem gefin eru út og hlutabréfum innleystum.

Flokkar með viðskeytið „dirc “
Dreifing hlutdeildarskírteina með áletruninni „dirc“ er boðin sem hluti af gjaldeyrisvörðu hlutdeild.
Slík hlutdeildarskírteini greiða venjulega arður mánaðarlega í gjaldmiðli viðkomandi Hedged Share Class. Mánaðarleg
arðgreiðsla á hlut er breytileg og verður reiknuð út frá áætluðu heildarávöxtunarkröfu viðkomandi sjóðsins sem rekja má til
hlutdeildarskírteinisins og viðbót á áætluðum vaxtatekjum þegar slíkt er talið jákvætt.
Vaxtatekjan er byggð á áætluðum vaxtamun á milli gjaldmiðilsins með áhættuvarnar hlutabréfum og grunngjaldmiðli sjóðsins
sem leiðir af sér gjaldeyrisvarnarstefnu. Þetta er reiknað með því að nota 12 mánaða veltu meðaltal á mismuninum á 1
mánaða gengi krónunnar og ávöxtunarkröfu tveggja gjaldmiðla í hverjum mánuði. Fjárfestingarstjóri getur ákveðið að dreifa
minna en 100% en mun aldrei stefna að því að greiða meira en 100% af áætluðu vaxtamun.
Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir um að „dirc“ hlutdeildarskírteini leggi áherslu á arð, frekar en vöxt eigna og mun yfirleitt
dreifa meira en tekjur sjóðsins. Sem slíkur er heimilt að greiða arð af fjármagni sem leiðir til rýrnun fjármagnsins sem fjárfest
er. Fjárfestar eru hvattir til að skoða sérstaklega áhættuflokk áhættuvarna og arðgreiðslustarfsemi í kaflanum „Áhættumat“.

Hlutdeildarflokkar með viðskeytið „pc“ eða „am“
Arðgreiðsluflokkar með viðskeytið „pc“ eða „am“ kunna að greiða út arð mánaðarlega, ársfjórðungslega, á hálfs árs fresti,
eða árlega á grundvelli árlegrar fastrar prósentu eða fjárhæðar, áður en gjöld og kostnaður er dreginn frá, eins og fram kemur
nánar í upplýsingaskjalinu fyrir fjárfesta og „Arðgreiðsluáætluninni“ sem nálgast má á vefsvæðinu www.franklintempleton.
lu eða hjá rekstrarfélaginu. Númerið í viðskeytinu aðgreinir hlutdeildarflokka með föstu hlutfalli arðgreiðslna (t.d. 2, 3). Til
að taka af allan vafa, þá vísar talan í viðskeyti hlutdeildarflokksins ekki til hinnar raunverulegu föstu prósentu eða fjárhæðar
hlutdeildarflokksins. Raunverulega fasta prósentan eða fjárhæðin sem er greidd út kemur ekki fram í heiti hlutdeildarflokksins.
Það verður að hafa í huga að arðgreiðslur eru ekki tryggðar, að sjóðirnir greiða ekki vexti og að verð hlutabréfa í
sjóðum og tekjum sem aflað er á hlutabréfum getur farið niður og upp. Einnig ber að hafa í huga að allir arðgreiðslur
lækka verðmæti hlutanna í sjóðnum með magni dreifingarinnar. Framtíðartekjur og fjárfestingafkoma geta haft áhrif
á marga þætti, þar á meðal breytingar á gengi, ekki endilega undir stjórn félagsins, stjórnarmanna, embættismanna,
rekstrarfélagsins eða annarra aðila. Engar tryggingar um framtíðarframmistöðu eða framtíðarávöxtun félagsins geta
verið gefnar af fyrirtækinu sjálfu, eða af framkvæmdastjóra eða yfirmanni félagsins, af rekstrarfélagi, af Franklin
Templeton eða einhverjum af alþjóðlegum samstarfsaðilum þess, eða einhverjum af stjórnendum, yfirmönnum eða
starfsmönnum þess.

Jöfnun tekna
Sjóðirnir nota reikningsskilaaðferðir sem kallast jöfnun, þar sem hluti af hagnaði af útgáfum og kostnaði við sölu hlutabréfa,
jafngildir á hlutdeildarskírteini, að fjárhæð ófjárfestu fjárfestingartekna á viðskiptadagsetningu, er lögð inn eða innheimt af
ógreiddum tekjum. Af þeim sökum er óverðtryggð fjárfestingartekjur á hlut óbreytt vegna útgáfu eða innlausnar hlutabréfa.
Samt sem áður, að því er varðar öll sjóðsinsboð, sem eru aðeins uppsöfnunareignir, áskilur stjórn og / eða rekstrarfélagið sér
rétt til að beita ekki jöfnun.

Þóknanir fyrir stjórnendur félagsins
Franklin Templeton International Services S.à rl, fyrir að framkvæma, sem rekstrarfélag, fjárfestingarstjórnunarþjónustuna og
fyrir öll útgjöld sem verða til vegna tengsla við fjárfesta og umsýslu hlutabréfa, fær frá fyrirtækinu árlegt stjórnunargjald sem
jafngildir ákveðinni prósentu á ári af leiðréttri daglegri hreinni eign hvers sjóðs á árinu („árlegt umsýslugjald“) greitt mánaðarlega.
Upplýsingar um slíkt árlegt stjórnunargjald er að finna í viðauka E. Rekstrarfélagið greiðir að hluta til þetta árlegra umsýslugjald
til ýmissa (i) fjárfestingarstjóra, eins og lýst er í kaflanum „Þóknanir fyrir fjárfestingarstjórnun“ og (ii) dreifingaraðila þriðja aðila,
milliliða og miðlara/sölumanna fyrir dreifingu hlutabréfa utan Bandaríkjanna (einnig þekkt sem „viðhaldsgjald“). Slíkar greiðslur
eru ætlaðar til að bæta slíkum undir-dreifingaraðilum, miðlurum eða öðrum milliliðum fyrir dreifingu eða aðra þjónustu, þ.m.t.
en ekki takmarkað við að auka samskipti við áframhaldandi upplýsingar til fjárfesta, viðskiptaferla eða annarra hluthafa og/
eða stjórnsýsluþjónustu. Fjármálaeftirlitið skal fjalla um allar beiðnir um viðbótarupplýsingar um slíkar greiðslur til viðkomandi
milliliða. Stjórnunarfyrirtækið getur einnig, að eigin vild, greitt allan eða hluta af þessu árlegra umsýslugjaldi til fagfjárfesta
sem uppfylla tiltekin skilyrði, þ.m.t. lágmarks fjárfestingarfjárhæðir. Upplýsingar um slíkt viðhaldsgjald eru veittar í ársskýrslu
fyrirtækisins.
Til að framkvæma skráningar- og flutnings-, fyrirtækis-, vistunar- og aðalumsýslu fyrir félagið fær rekstrarfélagið í þóknun
frá félaginu allt að 0,20% af hreinu eignarvirði viðkomandi hlutaflokks, viðbótarupphæð (sem samanstendur af föstum og
breytilegum hluta) á hvern fjárfestingarhlut á viðkomandi flokkastigi á hverju (1) árstímabili og fasta upphæð á ári til að standa
straum af kostnaði við skipulag. Slíkt endurgjald verður reiknað og áfallið daglega og greiðist mánaðarlega í vanskilum. Þetta
franklintempleton.lu

Franklin Templeton Investment Funds

149

árgjald felur í sér hvers kyns þóknun sem greidd er til (i) J.P. Morgan SE, útibúi í Lúxemborg fyrir þjónustu þess sem veitt er
félaginu sem umboðsaðili og (ii) háð samþykki CSSF og gildir 3. október 2022 eða eins fljótt og mögulegt er eftir það, til Virtus
Partners Fund Services Luxembourg S.à r.l. fyrir þjónustu þess sem það veitir félaginu sem skráningar- og flutningsaðili.
Samkvæmt 111gr. bis frá 2010 hefur rekstrarfélagið komið á fót og beitt starfskjarastefnu sem er í samræmi við og stuðlað að
heilbrigðu og árangursríkri áhættustýringu. Slíkar stefnur og venjur skulu ekki hvetja til áhættuþátta sem er í ósamræmi við
áhættusniðið, lýsingu eða hlutafélag félagsins og skal ekki hafa áhrif á samræmi við rekstrarfélags skyldur til að starfa í þágu
félagsins.
Þóknunarkröfurnar eiga við um starfsfólki, þ.m.t. æðstu stjórnendur, áhættufólk, eftirlitsaðgerðir og allir starfsmenn sem fá
heildarlaun sem taka þá í sömu launakostnað sem æðstu stjórnendur og áhættufólk og þar sem starfsemin hefur veruleg
áhrif á áhættuna upplýsingar um rekstrarfélagið eða félagið. Þóknunin felur í sér fasta (aðallega grunnlaun) og breytilega hluti
(árleg bónus). Fjárhæð fjármagns árlegra bónusa (sem hægt er að greiða í reiðufé, eigið verðlaun eða sambland af báðum)
fer eftir heildarfjölda FRI fyrirtækja árangur, er samþykkt af bætur nefnd og er veitt með vísan til raunverulegrar frammistöðu
viðkomandi einstaklingur. Umtalsverður hluti af bónusunni er hægt að fresta í að minnsta kosti þrjú ár og greiðsla bónusar er
háð kröfuákvæðum. Upplýsingar um uppfærða starfskjarastefnu, meðal annars lýsingu á útreikningi þóknana og hlunninda,
samræmi við samþættingu sjálfbærniáhættu, nöfn einstaklinganna sem bera ábyrgð á greiðslu umbunar og hlunnandi, þar á
meðal þeirra sem eiga sæti í starfskjaranefnd, má finna á vefsvæðinu http://www.franklintempleton.lu, undir flipunum „Félagið
okkar“ og „Upplýsingar um reglugerðir“ (hægt er að fá ókeypis pappírseintak sé um það beðið).

Gjöld vegna stjórnunar fjárfestinga
Rekstrarfélagið fær frá félaginu fyrir fjárfestingarstjórnunarþjónustuna sem það veitir sjóðunum, sem hluta af árlegu umsýslugjaldi,
mánaðarlegt fjárfestingarstjórnunargjald sem jafngildir ákveðinni prósentu á ári af leiðréttri daglegri hreinni eign hvers sjóðs á
árinu . Upplýsingar um þóknanir fyrir fjárfestingarstjórnun eru veittar í ársskýrslu fyrirtækisins. Fjárfestingarstjórnendum verður
veitt þóknun af fjárfestingarstjóranum af fjárfestingarstjórnunarþóknuninni sem berst frá rekstrarfélaginu.
Samhliða því að ná fram bestu framkvæmd geta verðbréfaviðskipti á eignasafni viðskiptanna verið beint af fjárfestingarstjórnum
til miðlara / söluaðila með tilliti til rannsóknaþjónustu sem þeim er veitt og þjónustu sem veitt er við framkvæmd fyrirmæla slíkra
miðlara / söluaðila. Móttöku fjárfestingarrannsókna og upplýsinga og tengdrar þjónustu heimilar fjárfestingastjórnendum að
bæta við eigin rannsóknum og greiningu og veita þeim sjónarmið og upplýsingar um einstaklinga og rannsóknarstarfsmenn
annarra fyrirtækja. Slík þjónusta felur ekki í sér ferðalög, gistingu, skemmtun, almenn stjórnsýsluvörur eða þjónustu, almenn
skrifstofubúnaður eða húsnæði, aðildarþóknun, laun starfsmanna eða greiðsla vegna beinna peninga, sem greidd eru af
fjárfestingarstjóra.
Fjárfestingarstjórarnir geta komið inn með miðlara / sölumenn sem eru aðilar en ekki einstaklingar, aðeins í mjúkum
þóknunarkerfum þegar bein og auðkenndur ávinningur er fyrir viðskiptavini fjárfestingarstjóranna, þar á meðal félagsins, og
þar sem fjárfestingarstjórar eru ánægðir með að Viðskiptin sem mynda mjúka þóknunina eru gerðar í góðri trú, í samræmi við
gildandi reglur og í þágu félagsins. Allar slíkar ráðstafanir verða gerðar af fjárfestingarstjórum á skilmálum sem eru í samræmi
við bestu markaðsvenjur. Notkun mjúkra þóknana skal kynnt í reglubundnum skýrslum.

Aðrar þóknanir og gjöld félagsins
Helsti dreifingaraðili getur átt rétt á að fá viðeigandi innheimtuheimild, allt að 5,75% af heildarfjárhæðinni sem fjárfest er, eins
og lýst er í kafla „Hlutakröfur“. Upphæðargjaldið skal aldrei vera hærra en leyfilegt er samkvæmt lögum, reglugerðum og
framkvæmdum í hvaða landi sem hlutabréfin eru seld.
Megin dreifingaraðili getur gert samninga við ýmsa undir-dreifingaraðila, milliliða, miðlari / söluaðila og / eða fagfjárfesta fyrir
dreifingu hlutabréfa utan Bandaríkjanna. Greiðsla gjalda eða þóknun til ýmissa undirdreifingaraðila, miðlara/söluaðila eða
annarra milliliða má gera út af árlegum umsýslugjöldum, þjónustugjöldum eða öðrum skyldum sambærilegum gjöldum sem
venjulega eru greiddar til aðalmiðlara, þegar gert er grein fyrir slíkum greiðslum til að auka gæði dreifingu eða aðra þjónustu
sem veitt er til fjárfesta, þ.m.t. en ekki takmarkað við að bæta samskipti við áframhaldandi upplýsingar til fjárfesta, færsluvinnslu
eða annarra hluthafa og/eða umsýsluþjónustu.
Sem endurgjald fyrir þá þjónustu sem veitt er til félagsins sem vörsluaðili fær Lúxemborgarútibú JP Morgan SE árlega þóknun
eftir eðli fjárfestinga hinna mismunandi sjóða á bilinu 0,01% til 0,14% af hreinu eignavirði eigna hinna mismunandi sjóða,
með hugsanlegum hærri árgjöldum vörsluaðila fyrir þá sjóði félagsins með fjárfestingarmarkmið og stefnur sem kveða á
um fjárfestingar í hlutabréfum útgefenda í þróunarlöndum, eins og endurspeglast nánar í viðeigandi heildarkostnaðarhlutfalli
sjóðanna (TER) og í fjárhagsskýrslum félagsins. Slíkt gjald verður reiknað og safnað daglega og greiðist mánaðarlega í
vanskilum til vörsluaðila hjá félaginu.
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Slík gjöld fela ekki í sér eðlilega banka- og miðlunargjöld og þóknun á viðskiptum sem tengjast eignum og skuldum félagsins,
auk nokkurra sanngjarnar útgjalda í tengslum við félagið og gjaldskyldur félaginu og gjöld fyrir aðra þjónusta eins og það er
samþykkt frá tími til tími. Fjárhæðir sem eru í raun greiddar verða sýndar í ársreikningi félagsins.
Félagið ber aðra rekstrarkostnað, þar á meðal, en ekki takmarkað við, kostnað við kaup og sölu á undirliggjandi verðbréfum,
stjórnsýslu- og stjórnunargjöldum, lögfræðilegum og endurskoðunargjöldum, tryggingagjöldum, vaxtagjöldum, skýrslugjöldum
og birtingargjöldum, pósti, síma og símbréfi . Öll gjöld eru áætluð og áfallin daglega við útreikning á eiginfjárverði hvers sjóðs.
Félagið getur af og til greitt ákveðin gjöld til rekstrarfélagsins fyrir áframhaldandi úthlutun til ýmissa undirdreifingaraðila, milliliða,
miðlara/söluaðila og/eða fagfjárfesta sem tengjast því að setja ákveðna sjóðir á sölustöðvum sem eru hannaðar til að auka
dreifingu af hlutabréfum í sjóðnum. Slíkum kostnaði yrði aðeins úthlutað meðal sjóðanna sem settir voru á slíkum vettvangi.
Öll gjöld og gjöld samkvæmt framangreindu eru án virðisaukaskatts eða annarra skatta sem þar af leiðandi skylt að greiða af
sjóðnum eftir því sem þörf krefur.

Þjónustugjöld
Þjónustugjald kann að gilda í samræmi við hlutdeildarskírteinið sem fjárfest er í. Gjöldin eru sótt á meðalverðmæti og eru
greidd til aðalframkvæmdaaðila og / eða annars aðila til að bæta aðalframkvæmdaaðilanum og / eða öðrum aðilum fyrir alla
fjármagnskostnaður og kostnaður vegna hennar í tengslum við sölu hlutabréfa og meðhöndlun CDSC. Þetta gjald er safnað
daglega og er dregið frá og greitt mánaðarlega til aðalframkvæmdaaðila og / eða annars aðila.
Félagið hefur skuldbundið sig til að greiða aðalframkvæmdaaðilanum eða viðkomandi þriðja aðila þjónustugjaldið á verðlaginu
sem kveðið er á um í viðbæti E, að frádregnum sköttum. Ef einhverjar skatta yrðu greiddar á umræddum fjárhæðum myndi
fjárhæð þjónustugjalds aukist með þeim hætti að tryggt sé að samþykktu fjárhæðirnar séu greiddar til aðalframkvæmdaaðila
eða viðkomandi þriðja aðila. Stjórnin hefur við dagsetningu þessarar útboðslýsingar enga ástæðu til að ætla að skattar séu
gjaldfærðir eða lagðir á þjónustugjaldið.
Nánari upplýsingar um þjónustugjöld eru að finna í Viðauka E.

Árangursþóknun
Í þeim tilgangi að reikna útálagskostnað:
• Hámarksmerki skal reiknað með vísun til (i) upphafs upphafsverðs eða (ii) VLF frá síðasta verðmatsdegi sem myndaðist á
grundvelli áfallinna tímabila á viðkomandi frammistöðu tímabili, þar sem framkvæmdargjald var greitt, hvort sem er hærra.
• Markmið NAV skal vera High Water Mark, sem er stillt með daglegu markmiðinu.
• Frammistaða tímabil skal að jafnaði vera hvert reikningsár nema að hlutdeildarskírteini með frammistöðufjárhæð sé hleypt
af stokkunum á reikningsárinu. Í því tilviki hefst upphafstímabilið á upphafsdegi.
• Markmiðið er viðeigandi viðmið sem tilgreint er í viðbæti E og skal gefin upp í þeim gjaldmiðli þar sem viðkomandi hlutdeild
er tilgreindur eða varinn í.
Rekstrarfélagið getur átt rétt á að fá frá hreinum eignum, sem rekja má til hlutdeildarskírteina, árleg framlagsbreytingarskuldbinding
(“framlagsgjald“) sem, ef við á, verður reiknað og áfallið daglega og greiðist frá lokum hvers reikningsár. Upplýsingar um
árangursþóknun er að finna í viðauka E. Rekstrarfélagið greiðir fjárfestingastjórum með árangursþóknunum sem berast frá
félaginu. Það skal tekið fram að hlutdeildarskírteini með frammistöðuþóknun fá lægra árlegt umsýslugjald en hlutdeildarflokkar
án frammistöðufjár (eins og upplýsingar í viðauka E).
Afkomutryggingagjaldið verður ef frammistöðu er náð, þ.e. ef hækkun hlutdeildarskírteina á viðkomandi frammistöðu tímabili
(að frádregnum áskriftar- og / eða innlausnargjöldum sem eru innheimt) fer yfir (i) hækkun á markmiðunarmörkum yfir sama
tímabil og (ii) viðeigandi High Water Mark benda.
Afkomutryggingagjaldið er áfallið á hvern viðskiptadag, á grundvelli mismununar á NAV á fyrri viðskiptadag (fyrir frádrátt
á ákvæðum fyrir frammistöðufjárhæð) og markmiðs NAV, margfaldað með fjölda hlutabréfa sem eru þá framúrskarandi.
Árangursskatturinn skal reiknaður og gefinn upp í þeim gjaldmiðli þar sem viðkomandi hlutdeildarskírteini er tilgreindur eða
tryggður í.
Á hvern viðskiptadag er reikningsskilið, sem gerður er á viðskiptadagsetningu sem er á undan, leiðrétt til að endurspegla
frammistöðu hlutabréfa, jákvætt eða neikvætt, reiknað eins og lýst er hér að framan. Ef hlutdeildarskírteini á tilteknum
viðskiptadag er lægra en markmiðið, er álagið á slíkum viðskiptadegi leiðrétt fyrir viðkomandi hlutdeild í viðkomandi sjóði.
Ef hluthafar innleysa allt eða hluta af hlutabréfum sínum fyrir lok frammistöðu tíma mun það áfallið árangurskostnaður vegna
slíkra hlutabréfa kristalla á þeim viðskiptadag og verða þá greiddar.
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Hafa skal í huga að árangurskostnaðurinn er reiknaður út frá afkomu hlutdeildarskírteinis viðkomandi sjóðs, frekar en á
grundvelli einstakra fjárfesta.
Dæmin sem eru að finna hér að neðan sýna hugsanlegan mun á ávöxtunarkröfu milli hlutdeildarskírteina með frammistöðu og
hlutdeildarskírteini án frammistöðugjalds í mismunandi tilfellum á reikningsárinu. Dæmin eru eingöngu til sýnilegra nota. Skilin
sem sýnd eru aðeins til lýsandi og ekki er tryggt að allir sjóðir nái þessum ávöxtun.
Dæmi 1: Sjóður er betri en frammistöðuþátturinn á reikningsárinu
–

Samanlagður hlutdeildarskírteini sjóðsins fyrir gjöld og gjöld er 10,00%

–

Samanlagður árangurskostnaður viðmiðunarverðs er 6,00%

–

Framlagsgjald er 20%

–

Heildar árlegt fjárfestingarstjórnunargjald fyrir hlutdeildarskírteini með frammistöðuþóknun er 1,00%

–

Heildar árlegt umsýslugjald fyrir hlutdeildarskírteini án frammistaða gjald er 1,50%
A hluti flokki með frammistöðu gjald

Heildar uppsöfnuð hlutdeildarskammtur

A hluti flokki án frammistöðu gjald

10%

10%

Fyrir utan árlegt umsýslugjald

1,00%

1,50%

Samanlögð hlutafjárskilaaukning eftir árlegt
umsýslugjald

9,0%

8,5%

Minni kostnaðargjöld (þ.e. 20% af
framframmistöðu) (sjá athugasemd 1 hér
á eftir)

0,6%

Á ekki við

Nettó uppsöfnuð hlutdeildarskírteini eftir
frammistöðu

8,4%

8,5%

Athugasemd 1: Frammistöðuþóknun = 20% x (Hlutaskilaávöxtun eftir árlegt umsýslugjald - uppsafnað viðmiðunarverð)
Dæmi 2: Sjóður gengur undir frammistöðuviðmiðum á reikningsárinu
–

Samanlagður hlutdeildarskírteini sjóðsins fyrir gjöld og gjöld er 5,00%

–

Samanlagður árangurskostnaður viðmiðunarverðs er 6,00%

–

Framlagsgjald er 20%

–

Heildar árlegt fjárfestingarstjórnunargjald fyrir hlutdeildarskírteini með frammistöðuþóknun er 1,00%

–

Heildar árlegt umsýslugjald fyrir hlutdeildarskírteini án frammistaða gjald er 1,50%
A hluti flokki með frammistöðu gjald

Heildar uppsöfnuð hlutdeildarskammtur

A hluti flokki án frammistöðu gjald

5%

5%

Fyrir utan árlegt umsýslugjald

1,00%

1,50%

Samanlögð hlutafjárskilaaukning eftir árlegt
umsýslugjald

4,0%

3,5%

Á ekki við

Á ekki við

4,0%

3,5%

Utan árangursþóknana
(þ.e. 20% af afkoma umfram viðmið)
Hrein uppsöfnuð ávöxtun hlutdeildarflokks
að frádregnum árangursþóknunum

Frammistöðuþóknun = 20% x (Hlutaskilaávöxtun eftir árlegt umsýslugjald - uppsafnað viðmiðunarverð)

Viðmiðs reglugerð
ESB Viðmiðs reglugerð
Í samræmi við ákvæði reglugerðar (ESB) 2016/1011 frá 8. júní 2016 um vísitölur sem notaðir eru sem viðmiðanir í fjármálagerningum
og fjármálasamningum eða til að mæla árangur fjárfestingarsjóða („viðmiðunarreglugerðin“), geta eftirlitsaðilar notað viðmið
í Evrópusambandið ef viðmiðunarreglan er veitt af stjórnanda sem er innifalinn í stjórnaskrám og viðmiðum sem evrópska
verðbréfamiðstöðin („ESMA“) heldur samkvæmt 36. gr. reglnanna („reglurnar“). Kvóti stjórnendur í Evrópusambandinu, þar sem
vísitölur eru notaðir af sjóðabótum frá bráðabirgðaákvæðum samkvæmt viðmiðunarreglugerðinni og í samræmi við það má ekki
birtast á skránni. Kvóti stjórnendur í Evrópusambandinu ættu að sækja um leyfi eða skráningu sem stjórnandi samkvæmt reglum
um kvóti og vera skráðir í skrána fyrir 1. janúar 2020. Kvóti stjórnendur staðsett í þriðja landi, þar sem vísitölur eru notaðir af
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sjóðabótum frá bráðabirgðafyrirkomulaginu, sem kveðið er á um í viðmiðunarreglugerðinni, og í samræmi við það má ekki koma
fram í skránni.
Kvótareglugerðin krefst þess að rekstrarfélagið framleiði og viðhaldi öflugum skriflegum áætlunum þar sem fram koma þær
aðgerðir sem það myndi taka ef að viðmiðunarmörk (eins og skilgreint er í viðmiðunarreglugerðinni) breytist verulega eða
hættir að veita. Rekstrarfélagið heldur skriflega áætlun þar sem settar eru fram aðgerðir sem verða gerðar ef vísitala breytist
eða hættir að koma fram. Skrifleg áætlun er fáanlegt á beiðni og án endurgjalds á skrifstofu rekstrarfélagsins.
Eftirfarandi viðmið eru notuð af sjóðum í þeim tilgangi sem tilgreind eru í töflunni hér að neðan.
Sjóður

Viðmið

Viðmiðs stjórnandi

Tilgangur

Franklin Emerging Markets Debt
Opportunities Hard Currency Fund

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

J.P. Morgan Securities LLC.

Eignaskipting

Euro Short-Term Rate
(ESTR)

Evrópski seðlabankinn

Árangursþóknun

Swiss Average Rate
Overnight (SARON)

SIX Swiss Exchange

Árangursþóknun

Secured Overnight
Financing Rate (SOFR)

Federal Reserve Bank of New York

Árangursþóknun

Sterling Overnight Index
Average (SONIA)

Bank of England

Árangursþóknun

Tokyo Overnight Average
Rate (TONAR)

Bank of Japan

Árangursþóknun

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Skattlagning félagsins
Eftirfarandi upplýsingar eru byggðar á lögum, reglugerðum, ákvörðunum og æfingum sem eru í gildi í Stórhertogadæminu
Lúxemborg og er háð breytingum þar, hugsanlega með afturvirkum áhrifum. Þessi samantekt virðist ekki vera alhliða lýsing
á öllum skattalögum Lúxemborgar og skattalöggjöf Lúxemborgar sem kunna að skipta máli við ákvörðun um að fjárfesta í,
eiga, halda eða ráðstafa hlutabréfum og er ekki ætlað að skattaráðgjöf til sérstakra fjárfesta eða hugsanlega fjárfesta. Þessi
samantekt lýsir ekki neinum skattaafleiðingum sem stafa af lögum í hvaða ríki, umdæmi eða öðrum lögsagnarumdæmum
öðrum en Stórhertogadæminu Lúxemborg.
Fjárfestar ættu að upplýsa sig um og, eftir því sem við á, hafa samráð við fagleg ráðgjafa sína um hugsanlegar skattalegar
afleiðingar af kaupum, eignarhaldi eða ráðstöfun hlutabréfa samkvæmt lögum landsins um ríkisborgararétt, búsetu, lögheimili
eða stofnun.
Félagið ber ekki ábyrgð á stórum hertogadæmis Lúxemborg á skatti á hagnaði eða tekjum og er ekki háð hreinni eignarskatti
stórhertogadæmis Lúxemborgar.
Félagið er hins vegar ábyrgt í stórhertogadæmið Lúxemborg að skatta 0,05% á ári af eiginfjárvirði þess, en slíkur skattur er
greiddur ársfjórðungslega á grundvelli verðmæti hreinnar eignar félagsins í lok tímabilsins viðeigandi dagatal ársfjórðungi.
Þessi skattur gildir ekki um þann hluta eigna sjóðsins sem fjárfest er í öðrum fyrirtækjum um sameiginlega fjárfestingu sem
þegar hefur verið undir slíkum skatti. Til þess að geta náð undir núverandi lækkaða skatthlutfallinu 0,01% (í stað 0,05% skatts
sem um getur hér að framan), verður Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund fjárfestur á þann hátt að veginn
meðaltími eftir lánstíma allra verðbréfa og fjármálagerninga í eignasafni viðkomandi sjóðs verður ekki lengri en tólf mánuðir.
Að því er varðar útreikning á eftirstöðvun hvers einstaks öryggis eða gernings skal taka tillit til fjármálagerninga sem fylgja
því. Þegar um er að ræða verðbréf eða skjöl sem eru með útgáfu að því er varðar aðlögun vaxtastigs þeirra með hliðsjón af
markaðsaðstæðum skal taka tillit til endanlegrar gjalddaga þar til gjalddaga er breytt.
Hlutabréf í flokki I, J, X og Y geta einnig átt rétt á því að lækka skatthlutfallið í 0,01% ef allir fjárfestar þessara hlutdeildarflokka
eru fagfjárfestar hver fyrir sig.
Engar stimpilgjöld eða aðrar skattar eru greiddar í Stórhertogadæminu Lúxemborg vegna útgáfu hlutabréfa í félaginu.
Innheimta skal 75 evrur skráningargjald og hvert skipti sem greinar eru breyttar.
Samkvæmt gildandi lögum og starfsvenjum er ekki greiddur gjaldeyrisskattur í Stórhertogadæminu Lúxemborg um
raunverulegan eða óinnleysta eiginfjárhækkun eigna félagsins.
Félagið er skráð fyrir virðisaukaskatt í Stórhertogadæminu Lúxemborg og með fyrirvara um virðisaukaskatt í samræmi við
gildandi lög.
Fjárfestingartekjur sem berast eða tekjur af eignum félagsins geta verið skattskyldar í upprunalöndum með mismunandi
verðlagi. Félagið kann að njóta góðs af tilteknum aðstæðum frá tvísköttunarsamningum sem stórhertogadæmið Lúxemborg
hefur gert við önnur lönd.
franklintempleton.lu

Franklin Templeton Investment Funds

153

Staðgreiðsluskattur
Úthlutun félagsins er ekki háð skattgreiðslum í Stórhertogadæminu Lúxemborg.

Skattlagning fjárfesta
Fjárfestar ættu að hafa í huga að ákveðin hlutdeildarskírteini mega gera útgjöld frá fjármagni, hreinum verulegum og hreinum
óinnleystum hagnaði og tekjum af heildarútgjöldum. Þetta getur leitt til þess að fjárfestar fái hærri arð en þeir myndu annars
hafa fengið og því geta fjárfestar orðið fyrir hærri tekjuskattsskuldbindingum. Að auki getur þetta í sumum tilfellum þýtt að
sjóðurinn greiðir arð af eignum í stað tekna. Slíkar arðgreiðslur geta enn verið talin skattgreiðslur í höndum fjárfesta, allt eftir
staðbundnum skattalögum. Ef hlutdeildarskírteini eru gjaldfærðir, skulu fjárfestar hafa í huga að slíkar framlagsgjöld má ekki
telja frádráttarbæran kostnað vegna skattlagningar skv. Staðbundnum skattalögum. Fjárfestar ættu að leita sér til faglegra
skattaráðs varðandi þessi mál.

Lúxemborg
Fjárfestar eru nú ekki undir neinum fjármagnstekjum, tekjum, staðgreiðslum, gjöfum, eignum, arfleifðum eða öðrum
sköttum í Stórhertogadæmið Lúxemborg (að undanskildum fjárfestum með búsetu eða búsetu eða með fasta starfsstöð í
Stórhertogadæminu Lúxemborg).

Sjálfvirk skipting á fjárhagsreikningsupplýsingum
Hinn 29. október 2014 undirritaði Stórhertogadalur Lúxemborg samningsins um marghliða lögbær yfirvöld (“MCAA“) um
framkvæmd alþjóðlegs staðals fyrir sjálfvirka skiptingu á fjárhagsreikningsupplýsingum. Með því að undirrita MCAA samþykkti
Lúxemborg að innleiða reglugerðir til að gera kleift að samþykkja sjálfvirka upplýsingaskipti við önnur MCAA undirritunarríki.
Hinn 9. desember 2014 samþykkti Evrópuráðið tilskipun 2014/107 / ESB varðandi stjórnsýslu samvinnu á sviði beinnar
skattlagningar. Í tilskipun 2014/107 / ESB er kveðið á um sjálfvirka skiptingu reikningsupplýsinga milli aðildarríkja
Evrópusambandsins („aðildarríki ESB“) og skýrslugjöf sem hófst 2017 varðandi reikninga sem haldnar eru á 2016 almanaksári.
Tilskipun 2014/107 / ESB hefur verið hrint í framkvæmd í Stórhertogadæmis Lúxemborg samkvæmt lögum frá 18. desember
2015 um sjálfvirka skiptingu fjárhagsreikningsupplýsinga í skattamálum („2015 lög“), sem tóku gildi frá 1. janúar 2016.
Fjárfestar eru hér með tilkynnt að félagið kann að vera krafist samkvæmt lögum um Lúxemborg að tilkynna upplýsingar
um tilgreindar reikningar reikningshafa sem eru búsettir í aðildarríkjum ESB eða MCAA undirritaðri lögsögu. Skattyfirvöld
í Lúxemborg geta deilt slíkum reikningsskilum í samræmi við tilskipun 2014/107 / ESB og MCAA við skattyfirvöld annarra
aðildarríkja ESB og MCAA undirritunar lögsögu, þar sem reikningshafi er skattskyldur. Upplýsingarnar, sem kunna að vera
tilkynntar, fela í sér einstaklinga nafn, heimilisfang, skírteinisnúmer, dagsetningu og fæðingarstað, reikningsjafnvægi og
heildarfjárhæð sem greiddur er eða færður inn á reikninginn með tilliti til viðkomandi skýrslutímabil.
Framangreint er aðeins samantekt á afleiðingum tilskipunar 2014/107 / ESB, MCAA og lögmálið frá 2015.
Samantektin byggist á núverandi túlkun þess og virðist ekki vera fullnægjandi að öllu leyti. Það felur ekki í sér
fjárfestingar eða skattaráðgjöf og fjárfestar ættu því að leita ráða hjá fjármála- eða skattaráðgjafa um fullnægjandi
áhrif fyrir sig í tilskipun 2014/107 / ESB, MCAA og lögmálið frá 2015.

FATCA
Löggjafarvottun um erlendan reikning (“FATCA“), sem er breyting á bandarískum kóðanum, var gerð í Bandaríkjunum árið
2010 og mörg af aðgerðunum tóku gildi 1. júlí 2014. Almennt krefst FATCA fjármálastofnanir utan Bandaríkjanna (“erlendir
fjármálastofnanir“ eða „fjármálafyrirtæki“) til að veita US Internal Revenue Service („IRS“) upplýsingar um fjármálareikninga
sem haldin eru beint eða óbeint af tilteknum bandarískum einstaklingum. 30% virðisaukaskattur er lagður á tilteknar tegundir
af US uppspretta tekjum greiddur til FFI sem ekki er í samræmi við FATCA. Hinn 28. mars 2014 gerði Stórhertogadómstóll
Lúxemborg við gerð 1 milliríkjasamnings („IGA“) við Bandaríkin og samning um það. Félagið þarf því að fara eftir slíkum
Lúxemborgar IGA, eins og hún er lögð inn í Lúxemborgarlögin samkvæmt lögum frá 24. júlí 2015 varðandi FATCA („FATCAlögin“) til að fara að ákvæðum FATCA frekar en að vera í samræmi við bandaríska ríkissjóð Reglur um framkvæmd FATCA.
Samkvæmt FATCA-lögum og IGA Lúxemborg verður félagið skylt að safna upplýsingum sem miða að því að bera kennsl
á beina og óbeina hluthafa sína sem eru bandarískir persónur fyrir FATCA-tilgangi („skýrslur“). Allar slíkar upplýsingar um
skýrslur sem gefnar eru til félagsins verða deilt með skattyfirvöldum í Lúxemborg sem mun skiptast á upplýsingum sjálfkrafa
við ríkisstjórn Bandaríkjanna í samræmi við 28. gr. Samningsins milli ríkisstjórnar Bandaríkjanna Ameríku og ríkisstjórnar
Stórhertogadæmis Lúxemborgar til að koma í veg fyrir tvísköttun og koma í veg fyrir skattalegt svik með tilliti til skattlagningar
í tekjum og fjármagni, gerður í Lúxemborg 3. apríl 1996. Félagið hyggst fara eftir ákvæðum FATCA-laga og Lúxemborgar IGA
sem telst samrýmist FATCA og verður því ekki háð 30% virðisaukaskatti með tilliti til hlutdeildar í slíkum greiðslum sem rekja
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má til raunverulegrar og taldar bandarískra fjárfestinga af félaginu. Félagið mun stöðugt meta umfang kröfurnar sem FATCA
og einkum FATCA lögin setja á það.
Til að tryggja samræmi félagsins við FATCA, FATCA-lög og Lúxemborg-IGA í samræmi við framangreint, getur Franklin
Templeton International Services S.à rl, í rekstri félagsins,:
a.	biðja um upplýsingar eða skjöl, þar með talið W-8 skattaformi, alþjóðlegt milligönguheitarnúmer, ef við á, eða önnur gild
gögn um FATCA skráningu hluthafa með IRS eða samsvarandi undanþágu til að ganga úr skugga um FATCA stöðu
hluthafa,
b.	tilkynna upplýsingar um hluthafa og reikning sinn í félaginu til skattyfirvalda í Lúxemborg ef slíkur reikningur er talinn US
skýrsluhæfur reikningur samkvæmt FATCA lögum og Lúxemborg IGA; og
c.	tilkynna skattyfirvöldum í Lúxemborg um greiðslur til reikningshafa með FATCA stöðu erlendra fjármálastofnana sem ekki
taka þátt.

Bretland
Gert er ráð fyrir að ákveðnir flokkar í boði hjá félaginu uppfylli skilyrði til að teljast „skýrsla“ í skilningi bresku skattslöggjafarinnar um
aflandssjóði. Ársskýrslur til fjárfesta verða birtar á Netinu: http://www.franklintempleton.co.uk. Listinn yfir slík hlutdeildarskírteini
kann einnig að vera tiltækur á vefsetri hér að ofan eða hægt að nálgast á skrifstofu félagsins.

Fundir og skýrslur
Aðalfundur hluthafafundar er haldinn á skrifstofu félagsins 30. nóvember á hverju ári eða, ef slíkur dagur er ekki viðskiptadagur
Lúxemborgar, á viðskiptadegi Lúxemborg strax eftir 30. nóvember. Ef ekki er krafist að lög séu birtar samkvæmt lögum eða
lögð af stjórninni má senda tilkynningu til hluthafa með pósti, með tölvupósti eða með öðrum hætti. Tilkynningar um alla fundi
sem krafist er annars verður birt í d'Wort og í Recueil Electronique des Sociétés et Associations (hér eftir „RESA“) að minnsta
kosti fimmtán (15) almanaksdaga fyrir fundinn. Slíkar tilkynningar geta einnig verið tiltækar á vefsíðum þar sem stjórnin ákveður
hvenær sem er. Þeir munu fela í sér dagskrá og tilgreina tíma og stað fundarins, skilyrðin um inngöngu og vísa til kröfur laga
Stórhertogdæmis Lúxemborgar að því er varðar nauðsynlegan sveigjanleika og meirihluta sem krafist er fyrir fundinn.
Kröfur um mætingu, ákvörðunarhæfi og meirihluta á öllum aðalfundum verða þær sem mælt er fyrir um í greinum 450-1 og
450-3 í lögum frá 10. ágúst 1915 (með áorðnum breytingum) um fyrirtæki og í samþykktunum.
Endurskoðaðar ársskýrslur og óendurskoðaðar hálfsársleg skýrslur verða aðgengilegar á vefsvæði Franklin Templeton, http://
www.franklintempleton.lu, eða á skráðri skrifstofu félagsins og rekstrarfélagsins. Þeim er aðeins dreift til skráðra hluthafa í
löndum þar sem gildandi reglugerðir krefjast þess. Heilt endurskoðaðar ársskýrslur og óendurskoðaðar hálfsársskýrslur liggja
fyrir á skrifstofu félagsins og rekstrarfélagsins. Reikningsár félagsins lýkur 30. júní ár hvert.

Fjárfestaréttindi
Á hverjum aðalfundi hluthafa félagsins mun hver hluthafi eiga rétt á einum atkvæðagreiðslu fyrir hverja heild hluthafa, hvað
sem er í flokki og án tillits til eiginfjár á hlut í hlutdeildarskírteinum.
Hluthafi tiltekins sjóðs eða hlutdeildarskírteinis mun eiga rétt á sérhverjum hluthafafundi hluthafa sjóðsins eða hlutdeildarskírteinis
í eitt atkvæði fyrir hverja heild Hlutdeild þess sjóðs eða hlutdeildar, sem haldinn er, hvaða flokkur sem er og án tillits til hreinnar
eignar Hlutdeild innan hlutdeildarskírteina.
Að því er varðar sameiginlega hluthafa getur aðeins fyrsti hluthafinn, sem nefndur er, valið atkvæði, sem félagið telur að vera
fulltrúi allra sameiginlegra hluthafa, nema hluthafi hafi verið sérstaklega tilnefndur af öllum sameiginlegum hluthöfum eða þar
sem skriflegt heimild hefur verið veitt.

Skjöl í boði fyrir skoðun
Afrit af greinum má nálgast á skrifstofu félagsins og rekstrarfélagsins.
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Viðauki A
Fastir tímar sem gilda um lok viðskipta
Nema annað sé tekið fram í staðbundinni viðbót við útboðslýsinguna skulu allir samningar, markaðsefni, beiðnir um kaup, sölu
eða skipti hluta („viðskiptin“) sem einhverri neðangreindri skrifstofu Franklin Templeton berst á viðskiptadegi, fyrir viðkomandi
lokunartíma, vera afgreidd samdægurs á grundvelli hreins eignavirðis viðkomandi hlutdeildarflokks á þeim degi.

Staðlaðar viðskiptaaðferðir
(skriflega, í síma, faxi eða rafræn beiðni (þar á meðal tölvupóstur) ef rekstrarfélagið leyfir slíkt sérstaklega)

Lúxemborg skrifstofa

Helstu lönd innifalin

Lokaafgreiðslutími fyrir
viðskipti í gjaldmiðlum
viðkomandi hlutdeildar

Öll lönd þar sem félagið er
skráð til dreifingar, nema það
sé nefnt hér að neðan undir
annarri staðbundinni Franklin
Templeton skrifstofu.

18:00 CET

Lokaafgreiðslutími fyrir viðskipti í
öðrum samþykktum gjaldmiðlum
en gjaldmiðli viðkomandi
hlutdeildar

18:00 CET

Lokaafgreiðslutími vegna
viðskipta í baktryggðum
hlutabréfum

18:00 CET

Frankfurt skrifstofa

Helstu lönd innifalin

Lokaafgreiðslutími fyrir
viðskipti í gjaldmiðlum
viðkomandi hlutdeildar

Lokaafgreiðslutími fyrir viðskipti í
öðrum samþykktum gjaldmiðlum
en gjaldmiðli viðkomandi
hlutdeildar

Lokaafgreiðslutími vegna
viðskipta í baktryggðum
hlutabréfum

Austurríki
Þýskaland
Sviss

16:00 CET

16:00 CET

16:00 CET

Holland

18:00 CET

18:00 CET

18:00 CET

Hong Kong skrifstofa (Norður-Asía)

Helstu lönd innifalin

Lokaafgreiðslutími fyrir
viðskipti í gjaldmiðlum
viðkomandi hlutdeildar

Hong Kong
Macau
Suður-Kórea

16:00 HKT

Lokaafgreiðslutími fyrir viðskipti í
öðrum samþykktum gjaldmiðlum
en gjaldmiðli viðkomandi
hlutdeildar

16:00 HKT

Lokaafgreiðslutími vegna
viðskipta í baktryggðum
hlutabréfum

16:00 HKT

Singapúr skrifstofa (Suður-Asíu- og Ástralasíusvæði, eftir því sem við á)

Helstu lönd innifalin

Singapúr

Lokaafgreiðslutími fyrir
viðskipti í gjaldmiðlum
viðkomandi hlutdeildar

16:00 SGT

Lokaafgreiðslutími fyrir viðskipti í
öðrum samþykktum gjaldmiðlum
en gjaldmiðli viðkomandi
hlutdeildar

16:00 SGT

Lokaafgreiðslutími vegna
viðskipta í baktryggðum
hlutabréfum

16:00 SGT

Ameríku skrifstofa

Helstu lönd innifalin

Lokaafgreiðslutími fyrir
viðskipti í gjaldmiðlum
viðkomandi hlutdeildar

Karíbahaf
Rómanska Ameríka
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16:00 EST

Lokaafgreiðslutími fyrir viðskipti í
öðrum samþykktum gjaldmiðlum
en gjaldmiðli viðkomandi
hlutdeildar

16:00 EST

Lokaafgreiðslutími vegna
viðskipta í baktryggðum
hlutabréfum

12:00 EST (nema H4, sem
er 16:00 EST)

franklintempleton.lu

Rafræn viðskipti
(Swift, Direct Electronic-tengill við Franklin Templeton eða í gegnum rafræna þjónustu Franklin Templeton ef rekstrarfélagið
heimilar)

Helstu lönd innifalin

Öll lönd þar sem hlutabréfum
félagsins getur verið dreift og/
eða þar sem rafræn þjónusta
er tiltæk

Lokaafgreiðslutími fyrir
viðskipti í gjaldmiðlum
viðkomandi hlutdeildar

22:00 CET

Lokaafgreiðslutími fyrir viðskipti í
öðrum samþykktum gjaldmiðlum
en gjaldmiðli viðkomandi
hlutdeildar

22:00 CET

Lokaafgreiðslutími vegna
viðskipta í baktryggðum
hlutabréfum

18:00 CET

Með lögheimili í löndum sem ekki eru tilgreind hér að ofan en þar sem viðskipti í hlutum félagsins eru leyfð samkvæmt öllum
viðeigandi lögum og reglum skulu hafa samband við fulltrúa viðskiptavinarins á næstu skrifstofu Franklin Templeton. Þessar
upplýsingar eru fáanlegar á heimasíðunni http://www.franklintempleton.lu.
SKILGREININGAR
CET: Mið-Evróputími
EST: Austur Staðartími (USA)
HKT: Hong Kong Staðartími
SGT: Singapúr Staðartími
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Viðauki B
Fjárfestingartakmarkanir
Stjórnin hefur samþykkt eftirfarandi takmarkanir varðandi fjárfestingu eigna félagsins og starfsemi þess nema kveðið sé
á um annað í 5. lið „Sérstakar fjárfestingarráðstafanir og eignarreglur fyrir peningamarkaðssjóði“ hér fyrir neðan. Þessum
takmörkunum og reglum getur verið breytt af og til af stjórninni ef og eins og þeir telja það vera hagsmuni félagsins. Í því tilviki
verður þessi útboðslýsing uppfærð.
Fjárfestingarhömlur sem settar eru fram í lögum Lúxemborgar verða að vera uppfylltar af hverjum sjóði sem ekki er hæfur
sem peningamarkaðssjóður.
1. FJÁRFESTING Í MILLIFÆRANLEGUM VERÐBRÉFUM OG HANDBÆRUM EIGNUM
a) Félagið mun fjárfesta í einum eða fleiri af eftirfarandi tegundum fjárfestinga:
(i)

framseljanleg verðbréf og peningamarkaðsskjöl sem eru tekin til eða deilt á skipulegum markaði;

(ii)

framseljanleg verðbréf og peningamarkaðsskjöl sem eru á öðru markaði í aðildarríki Evrópska efnahagssvæðisins
(„aðildarríki“) sem er stjórnað, starfar reglulega og er viðurkennt og opið almenningi;

(iii)

framseljanleg verðbréf og peningamarkaðsskjöl sem eru tekin til opinberrar skráningar í Kauphöll í aðildarríki
utan Evrópusambandsins eða fara fram á öðrum markaði í aðildarríki utan Evrópusambandsins, sem er stjórnað,
starfar reglulega og er viðurkennt og opið almenningi.

(iv)

nýlega gefið út framseljanleg verðbréf og peningamarkaðsverðbréf, að því tilskildu að í skilmálum um útgáfu
sé að ræða umsókn um að skrá skuli opinbera skráningu í kauphöll eða á annan skipulegum markaði, í þeim
löndum sem um getur í i, ii, og (iii) hér að framan, sem starfar reglulega og er viðurkennt og opið almenningi og
slíka inntöku er tryggt innan árs frá kaupunum;

(v)

verðbréfasjóði og / eða önnur verðbréfasjóður, hvort sem er í aðildarríki eða ekki, að því tilskildu að:
− slíkar aðrar fjárfestingarskírteini hafa verið heimilaðir samkvæmt lögum hvers aðildarríkis ESB eða samkvæmt
lögum sem kveða á um að þeir séu undir eftirliti sem eftirlitsstofnun Lúxemborgar telur vera jafngild þeim sem
mælt er fyrir um í löggjöf ESB og að nægilega sé tryggt samstarf stjórnvalda,
− verndarstig eigenda hlutdeildarskírteina í slíkum UCI-sjóðum er sambærilegt við verndarstig eigenda í UCITSsjóðum og einkum eru reglur um aðgreiningu eigna, lántöku, útlán og skortsölu framseljanlegra verðbréfa og
peningamarkaðsbréfa sambærilegar við kröfurnar í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2009/65/EB frá 13.
júlí 2009,
− viðskipti slíkra annarra verðbréfaeignar eru færðar í hálfsárs og ársskýrslur til að gera mat á eignum og
skuldum, tekjum og rekstri á reikningsskilatímabilinu,
− ekki meira en 10% af eignum verðbréfasjóðsins eða annarra verðbréfasjóða, þar sem kaupin eru
fyrirhuguð, er heimilt að fjárfesta í einingar annarra verðbréfasjóða eða annarra verðbréfasjóða, samkvæmt
stjórnskipunarskjölunum;

(vi)

innlán hjá lánastofnunum sem eru endurgreitt á eftirspurn eða eiga rétt á að afturkalla og gjalddaga eigi meira
en 12 mánuði, að því tilskildu að lánastofnunin hafi skráð skrifstofu í aðildarríki ESB eða, ef skráð skrifstofa
lánastofnunarinnar er staðsett í öðru aðildarríki , að því tilskildu að það sé háð varfærnisreglum sem eftirlitsstofnun
Lúxemborgar telur jafngilt þeim sem mælt er fyrir um í löggjöf ESB ;

(vii)

fjármálagerningar, þar á meðal jafngildar fjármálagerningar, gerðar á skipulegum verðbréfamarkaði sem um
getur í undirliður (i) til (iv) hér að framan og/eða fjármálagerninga sem fjallað er um („OTC afleiður“), að því
tilskildu að:
− undirliggjandi samanstendur af gerningum sem falla undir þennan viðbæti undir 1. a), fjármálavísitölur, vextir,
gengi gjaldmiðla eða gjaldmiðla, þar sem Sjóðurinn getur fjárfest í samræmi við fjárfestingar markmið sín,
− mótaðilar OTC afleiddra viðskipta eru stofnanir sem falla undir eftirliti með varúðarráðstöfunum og tilheyra
þeim flokkum sem eftirlitsstofnun Lúxemborgar samþykkir,
− OTC afleiðurnar eru háðar áreiðanlegum og sannanlegum verðmætum á hverjum degi og hægt er að selja,
slíta eða loka með afskráðum viðskiptum hvenær sem er á gangvirði á frumkvæði félagsins.

(viii) peningamarkaðsgerninga önnur en þau meðhöndluð á skipulegum verðbréfamarkaði og falla undir 1. a) ef
útgáfan eða útgefandi slíkra gerninga er sjálfstætt með það að markmiði að vernda fjárfesta og sparnað og að
því tilskildu að slíkar gerðir séu:
− útgefin eða tryggð af miðstöð , svæðisbundin eða sveitarstjórn eða seðlabanki aðildarríkis, Seðlabanka
Evrópu, Evrópusambandsins eða Fjárfestingarbanka Evrópubandalagsins, ríki utan bandalagsins eða, ef
bandalagsríki er að ræða, einn af þeim meðlimum sem gerast Sambandsríkið eða opinber alþjóðleg stofnun
sem eitt eða fleiri aðildarríki tilheyra, eða
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− útgefin af fyrirtækinu sem verðbréf eru afgreidd á skipulegum mörkuðum, sem um getur hér að framan, eða
− útgefin eða tryggð af stofnun sem er háð varfærni eftirliti í samræmi við viðmiðanir sem eru skilgreindar
samkvæmt ESB-lögum eða stofnun sem er háð og uppfyllir varfærnisreglur sem eftirlitsstofnun Lúxemborgar
telur vera að minnsta kosti jafn ströng og þau sem mælt er fyrir um í ESB lög, eða
− útgefin af öðrum aðilum sem tilheyra þeim flokkum sem eru viðurkennd af eftirlitsstofnun Lúxemborgar að því
tilskildu að fjárfestingar í slíkum gerningum séu háð vernd fjárfesta sem jafngildir þeim sem mælt er fyrir um í
fyrstu, öðrum eða þriðja undirliðinu og að því tilskildu að útgefandi sé fyrirtæki með eignir sem eru að minnsta
kosti 10 milljónir evra og sem kynnir og birtir ársreikningur hans í samræmi við fjórðu tilskipun 78/660 / EBE,
er eining sem innan hóps fyrirtækja sem fela í sér eitt eða fleiri skráð fyrirtæki, er tileinkað fjármögnun hópsins
eða er eining sem er tileinkað fjármögnun verðbréfa ökutækja sem njóta góðs af lausafjárstöðu bankans.
b) Félagið getur fjárfest allt að 10% af hreinni eign sjóðs í framseljanlegum verðbréfum og peningamarkaðsgerninga
önnur en þau sem um getur í a-lið hér að framan;
c) Hver sjóður félagsins er heimilt að halda viðbótarfjáreignum;
d) (i)	Hver sjóður félagsins getur fjárfest ekki meira en 10% af hreinni eign sinni í framseljanlegum verðbréfum og
peningamarkaðsskjöl sem eru gefin út af sama aðila. Hver sjóður félagsins mega ekki fjárfesta meira en 20%
af hreinum eignum sínum í innlánum sem eru gerðar á sama aðila. Áhættuskuldbinding við mótaðila sjóðs í
afleiðusamningum með OTC afleiðusamningi má ekki fara yfir 10% af eignum sínum þegar mótaðili er lánastofnun
sem um getur í 1. a) (vi) hér að framan eða 5% af hreinni eign sinni í öðrum tilvikum .
(ii)

Heildarverðmæti framseljanlegra verðbréfa og peningamarkaðsskjala sem haldin eru í útgáfuaðilum í hverju
þeirra Sjóður fjárfestir meira en 5% af hreinni eign sinni má ekki fara yfir 40% af verðmæti eigna sinna. Þessi
takmörkun gildir ekki um innstæður og OTC afleiður viðskipti með fjármálastofnanir sem falla undir eftirliti með
varúðarráðstöfunum.
Þrátt fyrir einstakra takmörk sem mælt er fyrir um í 1. mgr. D) (i), mega sjóður ekki sameina:
− fjárfestingar í framseljanlegum verðbréfum eða peningamarkaðsskjölum gefin út af einum aðila,
− innlán veitt af sama aðila; og/eða
− áhættuskuldbindingar vegna afleiðusamninga OTC sem fara fram með einum aðila,
umfram 20% af hreinni eign sinni.

(iii)

Takmarkanir lagður niður undir Fyrsta málsliður málsgreinar 1. d) (i) að ofan skal vera af 35% þar sem sjóðurinn
hefur fjárfest í framseljanleg verðbréf eða Peningamarkaðsskjöl sem gefin eru út eða eru tryggð af aðildarríki,
sveitarstjórnum þeirra, af hálfu þriðja aðildarríkis eða opinberra alþjóðlegra stofnana sem eitt eða fleiri aðildarríki
eru aðilar að.

(iv)

Takmarkanir lagður niður undir Fyrsta málsliður málsgreinar 1. d) (i) hér að framan skal vera 25% fyrir skuldabréf
útgefin af lánastofnun, sem hefur skráða skrifstofu í aðildarríki og er háð lögum samkvæmt sérstöku opinberu
eftirliti sem ætlað er að vernda eigendur skuldabréfa. Einkum skal fjárhæðir vegna útgáfu þessara skuldabréfa
vera fjárfestar í samræmi við lög í eignum sem eru á öllu gildistíma skuldabréfa hæf til að ná til krafna sem
fylgja skuldabréfum og sem, ef um er að ræða gjaldþrot útgefandinn yrði notað í forgangsröð fyrir endurgreiðslu
höfuðstóls og greiðslu áfallinna vaxta.
Ef sjóður fjárfestir meira en 5% af hreinni eign sinni í bréfum hér að framan og gefið út af einum útgefanda má
heildarverðmæti slíkra fjárfestinga ekki fara yfir 80% af verðmæti eigna sjóðsins.

(v)

Framseljanleg verðbréf og peningamarkaðsskjöl sem um getur í 1. mgr. d) iii) og 1. d) iv) eru ekki innifalin í útreikningi
á mörkum 40% sem um getur í 1. mgr. d) ( ii).
Takmörkin sem sett eru fram hér að framan undir 1. d) (i), (ii), (iii) og (iv) má ekki sameina og þannig fjárfestingar
í framseljanlegum verðbréfum eða Peningamarkaðsskjöl sem eru gefin út af sama aðila, í innlánum eða
afleiðusamningum sem gerðar eru með þessum líkama, gerðar í samræmi við lið 1. d) (i), (ii), (iii) og (iv) mega
ekki fara yfir samtals 35% af hreinni eign sjóðsins.
Stofnanir, sem eru hluti af sama samstæðu í samstæðureikningi, eins og þau eru skilgreind í samræmi við
tilskipun 83/349 / EBE eða í samræmi við viðurkenndar alþjóðlegar reikningsskilareglur, teljast ein stofnun í þeim
tilgangi að reikna út þau mörk sem eru tilgreind í 1. d). Sjóður getur fjárfest allt að 20% af hreinum eignum sínum
í framseljanlegum verðbréfum og peningamarkaðsbréfum innan sama hóps.

(vi)

Með fyrirvara um þau mörk sem mælt er fyrir um í e-lið skulu mörkin sem mælt er fyrir um í þessari málsgrein d)
vera 20% vegna fjárfestinga í hlutabréfum og / eða skuldabréfum sem eru gefin út af sama aðila þegar markmið
fjárfestingarstefnu sjóðsins er til að endurtaka samsetningu ákveðins hlutabréfa eða skuldabréfsvísitölu sem er
viðurkennd af eftirlitsstofnun Lúxemborgar, sem veitt er
− Samsetning vísitölunnar er nægilega fjölbreytt,
− Vísitalan er fullnægjandi viðmið fyrir markaðinn sem hún vísar til,
− Það er gefið út á viðeigandi hátt.
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Takmörkin sem mælt er fyrir um í framangreindri grein eru hækkuð í 35% þar sem það reynist réttlætanlegt
við sérstakar markaðsaðstæður, einkum á skipulegum mörkuðum þar sem tilteknar framseljanlegar verðbréf
eða peningamarkaðsskjöl eru mjög ríkjandi að því tilskildu að fjárfesting allt að 35% sé aðeins leyfð fyrir einn
útgefandi.
(vii)

Þar sem sjóður hefur fjárfest í samræmi við meginregluna um áhættudreifingu í framseljanlegum
verðbréfum og peningamarkaðsskjölum sem gefnar eru út eða tryggðar af einhverju aðildarríki ESB,
sveitarfélaga þess eða opinber alþjóðleg stofnun sem eitt eða fleiri aðildarríki ESB eru meðlimir af
einhverju öðru ríki OECD, af Singapúr eða einhverju aðildarríki G20, getur félagið fjárfest 100% af eignum
hvers sjóðs í slíkum verðbréfum að því tilskildu að slíkur sjóður verði að hafa verðbréf frá a.m.k. sex
mismunandi útgáfum og verðbréfum frá Eitt mál má ekki reikna fyrir meira en 30% af hreinni eign sjóðsins.

e) Félagið eða sjóðurinn má ekki fjárfesta í atkvæðisrétti fyrirtækja sem gerir það kleift að hafa veruleg áhrif á stjórnendur
útgefanda. Enn fremur má sjóður ekki eignast meira en (i) 10% hlutabréfa sem ekki eru atkvæðagreiðslur einum
útgáfuaðila, ii) 10% af skuldabréfum hvers útgefanda, iii) 25% hvers kyns sameiginlega fjárfestingarfyrirtæki, iv) 10% af
peningamarkaðsskjölum hvers kyns útgefanda. Hins vegar má ekki taka við þeim takmörkunum sem mælt er fyrir um í
ii, iii og iv, við kaupin ef á þeim tíma heildarupphæð skuldabréfa eða peningamarkaðsskjala eða nettó fjárhæð Ekki er
unnt að reikna út gerningaútgáfu.
Takmarkanir samkvæmt þessum kafla e) gilda ekki um (i) framseljanleg verðbréf eða peningamarkaðsskjöl sem gefin
eru út eða eru tryggð af aðildarríki, sveitarstjórnum eða opinberum alþjóðlegum stofnunum, sem eitt eða fleiri aðildarríki
eru meðlimir eða annað ríki né ii. hlutabréf í eigu félagsins í höfuðborg félags sem er stofnað í ríki sem er ekki aðildarríki
sem fjárfestir eignir sínar aðallega í verðbréfum útgefenda sem hafa skráð skrifstofu í því ríki, þar sem samkvæmt
löggjöf það ríki er slík eignarhlutur eini leiðin sem félagið getur fjárfest í verðbréfum útgefanda í því ríki, að því tilskildu
að félagið uppfyllir hins vegar í fjárfestingarstefnu sínum þau mörk sem mælt er fyrir um í 43. og 46. gr. í 1. og 2. mgr.
48. gr. laga frá 17. desember 2010.
f) (i)	Nema annað sé tekið fram í fjárfestingarstefnu tiltekins sjóðs, mun hver sjóð ekki fjárfesta meira en 10% af hreinni
eign sinni í verðbréfasjóðum og öðrum verðbréfasjóðum.
(ii)

Ef takmörkun f) (i) hér að framan gildir ekki um tiltekna sjóð, eins og kveðið er á um í fjárfestingarstefnu sinni,
getur slík sjóður eignast verðbréfasjóði og / eða önnur verðbréfasjóði sem um getur í 1. mgr. a) (v) ), að því
tilskildu að ekki sé meira en 20% af hreinum eignum sjóðsins fjárfest í einingar eins verðbréfasjóðs eða annarra
verðbréfasjóða.
Í þeim tilgangi að beita þessum fjárfestingarmörkum skal telja hvert hólf verðbréfasjóðs og / eða annarra
verðbréfasjóða með fjölmörgum hólfum sem sérstakan útgefanda að því tilskildu að meginreglan um aðgreining
skuldbindinga hinna ýmsu hólfanna gagnvart þriðja aðila er tryggt.

(iii)

Fjárfestingar í einingar erlendra verðbréfasjóða annarra en verðbréfasjóða mega ekki samanlagt nema 30% af
hreinni eign sjóðsins.

(iv)

Þegar sjóður fjárfestir í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða og / eða annarra óverðtryggðra verðbréfa í tengslum
við félagið með sameiginlegri stjórn eða eftirlit eða með verulegum beinum eða óbeinum eignum er ekki heimilt að
greiða fyrir áskrift eða innlausnargjald fyrir félagið vegna fjárfesting þess í einingum slíkra annarra verðbréfasjóða
og / eða verðbréfasjóða.
Að því er varðar fjárfestingar sjóðsins í verðbréfasjóðum og öðrum verðbréfasjóðum sem tengjast félaginu, eins
og lýst er í undanfarandi málsgrein, skal heildar stjórnunargjald (að frádregnum framfærslugjaldi, ef einhver er)
sem er innheimt af slíkum sjóði og hverju verðbréfasjóði eða öðrum verðbréfasjóðum sem um ræðir, ekki fara yfir
2% af verðmæti viðkomandi fjárfestinga. Félagið mun í ársskýrslu gefa til kynna heildarkostnað vegna innheimtu
sjóðsins og verðbréfasjóðs og annarra verðbréfasjóða þar sem slík sjóð hefur fjárfest á viðkomandi tímabili.

(v)

Sjóður getur ekki eignast meira en 25% af hlutdeildarskírteinum sömu verðbréfasjóða og / eða annarra
verðbréfasjóða. Ekki má taka tillit til þessa takmörkunar við kaupin ef ekki er hægt að reikna út heildarfjárhæð
einingarinnar sem um ræðir. Ef um er að ræða verðbréfasjóði eða önnur verðbréfasjóði með mörgum hólfum,
gildir þessi takmörkun með tilvísun til allra eininga sem gefnar eru út af viðkomandi verðbréfasjóði / UCI, öll hólf
samanlagt.

(vi)

Við undirliggjandi fjárfestingar, sem verðbréfasjóðurinn eða önnur verðbréfasjóðir eru í eigu, sem sjóðurinn
fjárfestir í, þarf ekki að hafa í huga í þeim tilgangi að takmarka fjárfestingar sem settar eru fram í 1. d) hér að
framan.

g) Sjóður er heimilt að gerast áskrifandi að, eignast og / eða halda hlutabréfum sem gefa út eða gefa út af einum eða
fleiri öðrum sjóðum án þess að sjóðnum sé háður kröfum laga frá 10. ágúst 1915 um atvinnufyrirtæki (með áorðnum
breytingum) að því er varðar áskriftina, kaup og / eða eignarhlutur í félagi með eigin hlutabréf, að því gefnu að:
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(i)

Markmið sjóðsins er ekki í sínu lagi að fjárfesta í sjóðnum sem fjárfest er í þessum markasjóði; og

(ii)

Ekki meira en 10% af þeim eignum sem fjárfestingarsjóður og / eða önnur verðbréfasjóði mega fjárfesta í því
markmiði sem sjóðurinn hyggst kaupa. og
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(iii)

Atkvæðisrétt, ef einhver er, sem tengist hlutabréfum í sjóðnum, er frestað svo lengi sem viðkomandi sjóður heldur
eigið fé og með fyrirvara um viðeigandi vinnslu í reikningunum og reglubundnum skýrslum. og

(iv)

Að svo miklu leyti sem svo lengi sem þessi hlutabréf eru í eigu sjóðsins verður ekki tekið tillit til verðmæti þeirra við
útreikning á hreinni eign sjóðsins til að sannreyna lágmarksþröskuld hreinnar eignar með lögum frá 17. desember
2010; og

(v)

Það er engin tvíverknað á stjórnun / innganga eða sölu gjöld milli þeirra sem eru á vettvangi sjóðsins sem hefur
fjárfest í miða sjóðnum og þessum markmiðasjóði.

h) Félagið má ekki (i) eignast til hagsbóta verðbréfa sem eru að hluta til greidd eða ekki greidd eða taka þátt í skuldbindingum
(óviss eða á annan hátt) nema í samræmi við útboðsskilmála slíkra verðbréfa muni eða verða samkvæmt vali handhafa
af slíkum skuldum innan eins árs frá slíkum kaupum og (ii) eignarskuldabréf eða undirverðtryggð verðbréf annarra
útgefenda í sjóðnum.
i) Félagið má ekki kaupa eða á annan hátt eignast fjárfestingu þar sem ábyrgð handhafa er ótakmörkuð.
j) Félagið má ekki kaupa verðbréf eða skuldabréf sem fjárfestaráðgjafar eða tengdir einstaklingar eða rekstrarfélagið gefa
út.
k) Félagið má ekki kaupa verðbréf á framlegð (nema að félagið geti, innan þeirra marka sem sett eru fram í 2. lið e) hér
að neðan, fengið svo skammtímalána sem kann að vera nauðsynlegt til að ganga frá kaupum eða sölu verðbréfa) eða
gera afhent sölu á framseljanlegum verðbréfum, peningamarkaðsskjölum eða öðrum fjármálagerningum sem um getur
hér að framan; nema að félagið geti gert upphafs- og viðhaldsframlög innlána að því er varðar framtíðarsamninga og
framvirka samninga (og möguleika á því).
2. Fjárfesting í öðrum eignum
a) Félagið getur ekki keypt fasteignir né eignast nokkra valkosti, réttindi eða vextir með tilliti til þess, að því tilskildu
að félagið megi fjárfesta fyrir reikningi hvers sjóðs í verðbréfum sem tryggt eru með fasteignum eða vexti þar eða í
verðbréfum fyrirtækja sem fjárfesta í fasteignum .
b) Félagið má ekki gera fjárfestingar í góðmálmum eða vottorðum sem tákna þau.
c) Fyrirtækin mega ekki eiga viðskipti með viðskiptabanka eða vörusamninga nema að félagið geti, til þess að verja
áhættu, gert fjárhagslegan framtíð fyrir slík viðskipti innan þeirra marka sem mælt er fyrir um í 3. þætti hér að neðan.
d) Félaginu er óheimilt að lána til annarra aðila eða starfa sem ábyrgðaraðili fyrir hönd þriðja aðila eða gera ráð fyrir, árita
eða á annan hátt að verða beint eða ábyrgar ábyrgur fyrir eða í tengslum við skuldbindingu eða skuldbindingu eða
einhvern aðila varðandi lántökur, að því tilskildu að í þeim tilgangi að takmarka þetta:
(i)

kaup á skuldabréfum, verðbréfum eða öðrum skuldbindingum skuldbindinga fyrirtækja eða skuldbindinga (hvort
sem þær eru að öllu leyti eða að hluta til greiddar) og fjárfesting í verðbréfum sem eru gefin út eða tryggð af
aðildarríki OECD eða af einhverjum yfirþjóðlegu stofnun eða yfirvald, skammtíma viðskiptablað, innstæðubréf og
samþykki bankastjóra útgefenda eða annarra skuldabréfa sem eiga viðskipti með skuldabréf teljast ekki vera lán.
og

(ii)

kaup á erlendum gjaldeyri með baktryggð lán telst ekki vera lán.

e) Félagið getur ekki lánað fyrir reikning sjóðsins nema fjárhæðir sem ekki samanlagðir eru hærri en 10% af hreinni eign
sjóðsins, tekin á markaðsvirði og þá aðeins sem tímabundin ráðstöfun. Félagið getur hins vegar eignast erlendan
gjaldeyri með baktryggð lán.
f) Félaginu er ekki heimilt að veðsetja, lána eða á nokkurn hátt flytja sem skuldarábyrgð, eitthvað af verðbréfum eða
öðrum eignum hvers sjóðs nema nauðsynlegt sé í tengslum við lántökur sem um getur í e-lið hér að framan. Kaup eða
sala á verðbréfum á grundvelli útgefinnar eða seinkunar afhendingar og tryggingarráðstafanir vegna skrifa á kauprétti
eða kaup eða sölu á framvirkum eða framvirka samninga eru ekki talin veð eignanna.
3. Fjárhagsleg afleiðing
Félagið getur notað fjármálagerninga til fjárfestinga, áhættuvarna og skilvirka eignaumsjónarmiða innan ramma laga frá
17. desember 2010. Undir engum kringumstæðum skal notkun þessara gerninga og aðferða valda því að sjóður vegi frá
fjárfestingarstefnu sinni.
Hver sjóður getur fjárfest í fjármálagerningum innan þeirra marka sem mælt er fyrir um í 1. lið. A) vii) að því tilskildu að
áhættan á undirliggjandi eignum sé ekki meiri en samanlagðar fjárfestingarmörkin sem mælt er fyrir um í 1. lið d) i) (v).
Þegar sjóður fjárfestir í vísitölvandi fjármálagerningum þarf ekki að sameina þessar fjárfestingar með tilliti til þeirra marka
sem mælt er fyrir um í 1. lið. D). Þegar framseljanlegt öryggi eða peningamarkaðsskjal felur í sér afleiðu skal taka mið af
því síðarnefnda þegar farið er að kröfum þessarar takmörkuðu.
Félagið fyrir hönd viðkomandi sjóðs getur aðeins valið skiptasamkeppnisaðila sem eru fyrsta flokks fjármálastofnanir valdar
af stjórninni og sem eru undir eftirliti og tilheyra þeim flokkum sem CSSF samþykkir vegna viðskipta með ótengdum
afleiðusamningum og sérhæfðum í þessum tegundum viðskipta.
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Eftir því sem við á getur veðið sem hver sjóður fær í tengslum við viðskipti með OTC-afleiður jafnað hreina áhættuskuldbindingu
gagnvart gagnaðila ef farið er að skilyrðum gildandi laga, reglugerða og dreifibréfa CSSF, einkum hvað varðar greiðsluhæfi,
verðmat, lánshæfisgæði útgefanda, fylgni og áhættu sem tengist umsýslu með veðinu og fullnustuhæfi, eins og tilgreint er
frekar hér að neðan. Tryggingar eru fyrst og fremst af peningum og hágæða skuldabréfum. Tryggingarvirði er lækkað með
hlutfalli („klippingu“) sem kveður á um skammtíma sveiflur í verðmæti trygginga. Tegundir eigna sem notaðar eru sem veð
eru mismunandi eftir samningnum við hvern gagnaðila og samanstanda gjarnan af reiðufé, bandarískum ríkisvíxlum eða
skuldabréfum bandarískra ríkisstofnana sem ríkisstjórn bandaríkjanna ábyrgist að fullu og/eða skuldabréfum ríkisstjórna eða
ríkisstofnana á evrusvæðinu. Viðkomandi veð og skerðing fyrir hverja tegund eigna samræmist kröfum samkvæmt framseldri
reglugerð (ESB) 2016/2251 frá 4. október 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012
um OTC-afleiðusamninga, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknistaðla áhættustýringarferla
fyrir OTC-afleiðusamninga sem mótaðili hefur ekki stöðustofnað (oftast nefndur „ESB-reglugerðin um óstofnaða
OTC-afleiðusamninga“), með áorðnum breytingum og viðbótum. Gagnaðili reiknar daglega út hreinar áhættuskuldbindingar,
sem lúta skilmálum samningana, þar á meðal um lágmarksflutningsfjárhæð, sem yfirleitt er undir 500.000 evrum. Ef fjárhæðir
eru undir lágmarksflutningsfjárhæðinni er ekki um neitt veð að ræða. Sé hrein áhættuskuldbinding gagnaðila gagnvart sjóðnum
hærri en sem nemur lágmarksflutningsfjárhæðinni er sjóðnum skylt að leggja fram veð fyrir gagnaðilann. Vægi veða á milli
sjóðsins og gagnaðila kann að sveiflast eftir markaðshreyfingum áhættuskuldbindingarinnar.
Óverðtryggðar tryggingar sem berast eru ekki seldar, endurfjárfestar eða veðsettar. Fjármunir sem settir hafa verið til tryggingar
kunna að vera endurfjárfestir ef endurfjárfesting samræmist ákvæðunum í viðaukanum um lánshæfismat í rammasamningi
ISDA við viðkomandi gagnaðila og að því tilskildu að endurfjárfesting samræmist kröfum um áhættudreifingu í viðauka B,
„Fjárfestingartakmarkanir“ í (a) skammtímahlutum eða -einingum útgefnum af peningamarkaðsaðilum til sameiginlegrar
fjárfestingar samkvæmt skilgreiningu í MMFR, (b) innstæðum lánastofnunar með skráða skrifstofu í aðildarríkja eða
lánastofnunar með skráða skrifstofu í ríki sem ekki er aðildarríki en lýtur varfærnisreglum sem CSSF telur sambærilegar
við reglur í Evrópulöggjöf, (c) ríkisskuldabréfum af miklum gæðum sem teljast gjaldgeng trygging samkvæmt viðaukanum
um lánshæfismat í ISDA-rammasamningnum og (d) endurhverf verðbréfaviðskipti, að því tilskildu að viðskiptin séu við
lánastofnanir sem lúta varfærniseftirliti og félagið geti hvenær sem er innkallað alla fjárhæðina sem safnast hefur upp.
Félagið hefur stefnu í tengslum við endurfjárfestingu trygginga (sérstaklega að afleiður eða aðrar gerðir sem geta stuðlað
að skiptimynt má ekki nota) þannig að það myndi ekki hafa áhrif á útreikning á alþjóðlegum áhættuskuldbindingum.
Í samræmi við viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í málsgrein málsins er sjóður heimilt að vera að fullu tryggður í mismunandi
framseljanlegum verðbréfum og peningamarkaðsskjölum sem eru gefin út eða tryggð af einhverju ESB-ríki, sveitarstjórnum
eða opinberum alþjóðlegum stofnunum sem eitt eða fleiri aðildarríki ESB Ríki eru meðlimir, af öðru ríki OECD, af Singapúr
eða einhverju aðildarríki G20, að því tilskildu að slíkur sjóður hafi a.m.k. sex mismunandi útgáfur af verðbréfum og að
einstök mál eigi ekki að reikna fyrir meira en 30% hrein eign.
Heildaráhætta vegna fjármálagerninga er reiknuð með hliðsjón af núverandi verðmæti undirliggjandi eigna, mótaðilaáhættu,
fyrirsjáanleg markaðshreyfingar og tíminn til lausafjárstöðu.
Félagið skal sjá til þess að heildaráhætta hvers sjóðs vegna fjármálagerninga sé ekki meiri en heildar hrein eign sjóðsins.
Heildar áhættuskuldbinding sjóðsins skal því ekki fara yfir 200% af heildareignum sínum. Að auki má þessi heildaráhætta
ekki aukast um meira en 10% með tímabundnum lántökum (eins og um getur í 2. lið e) hér að framan svo að það megi ekki
fara yfir 210% af heildarhreinum eignum sjóðsins undir neinum kringumstæðum .
Sjóðirnir gilda annaðhvort Value-at-Risk (VaR) eða skuldbindingaraðferðin til að reikna út heildaráhrif þeirra, hvort sem það
telst viðeigandi.
Þegar fjárfestingarmarkmið sjóðsins gefur til kynna viðmið sem hægt er að bera saman við frammistöðu getur aðferðin
sem notuð er til að reikna út heildarskekkjan tekið tillit til mismunandi viðmiðunar en það sem nefnt er til frammistöðu eða
óstöðugleika í fjárfestingarmarkmiði sjóðsins.

Baktrygging varðandi gengi
Félagið getur, að því er varðar hvern sjóð, í þeim tilgangi að verja gjaldeyrisáhættu með útistandandi skuldbindingar
í framvirkum gjaldmiðlaskiptum, gjaldeyrisviðskiptum, kaupréttarsamningum og keyptum kaupréttum á gjaldmiðlum og
gjaldeyrisskiptum, annaðhvort skráð í kauphöll eða afhent á skipulegan markað eða gert með mjög metnar fjármálastofnanir.
Með fyrirvara um framkvæmd gjaldeyrisvarnaraðgerða hér að neðan, mega skuldbindingar í einum gjaldmiðli ekki fara yfir
samanlagð verðmæti verðbréfa og annarra eigna í eigu viðkomandi sjóðs sem er tilgreindur í slíkum gjaldmiðli (eða öðrum
gjaldmiðlum sem sveiflast á verulega svipaðan hátt við slíkan gjaldmiðil) .
Í þessu sambandi getur félagið, með tilliti til hvers sjóðsins, tekið þátt í eftirfarandi gjaldeyrisvarnaraðferðum:
–	varnarmál með umboði, þ.e. tækni þar sem sjóður hefur áhrif á áhættu af viðmiðunargengi sjóðsins (eða viðmiðun eða
gjaldeyrisáhættu eigna sjóðsins) gegn váhrifum í einum gjaldmiðli með því að selja (eða kaupa) annan gjaldmiðil sem
er nátengd það, þó að þessi gjaldmiðlar séu líklega líkleg til að sveiflast á sama hátt. Leiðbeiningar sem fylgja eftir að
ákvarða að einn gjaldmiðill flytur á verulega svipaðan hátt við annan gjaldmiðil eru eftirfarandi: i) fylgni einnar gjaldmiðils
í annan gjaldmiðil er sannað á verulegum tíma til að vera yfir 85%; ii) tveir gjaldmiðlar eru með skýr stefnu stjórnvalda
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áætlað að taka þátt í evrópska peningamálasambandinu (evrusvæðalöndum) á ákveðnum framtíðardagsetningu
(sem myndi fela í sér að nota evruna sjálft sem umboð til að verja skuldastöðu í öðrum gjaldmiðlum sem ætlað er að
verða hluti af evru á ákveðnum framtíðardagsetningu); og iii) gjaldmiðillinn sem notaður er sem áhættuvarnar ökutæki
gagnvart öðrum gjaldmiðli er hluti af gjaldmiðilskörfu þar sem seðlabankinn fyrir þennan gjaldmiðil stýrir gjaldeyri sínum
sérstaklega innan band eða gangs sem er annaðhvort stöðugt eða hallandi á fyrirfram ákveðnu gengi.
–	þvert á móti, þ.e. tækni þar sem sjóður selur gjaldeyri sem hann verður fyrir og kaupir meira af öðrum gjaldmiðli sem
sjóðurinn kann einnig að verða fyrir áhrifum, en grunnfjárhæðin er óbreytt, að því tilskildu að allar slíkir gjaldmiðlar séu
gjaldmiðlum þeirra landa sem eru á þeim tíma innan viðmiðunar eða fjárfestingarstefnu sjóðsins og tæknin er notuð sem
skilvirk aðferð til að ná til viðeigandi gjaldmiðla og eignaráhættu.
–	væntanleg áhættuvarnir, þ.e. tækni þar sem ákvörðun um að taka stöðu í tilteknu mynt og ákvörðun um að hafa nokkur
verðbréf í eignasafni sjóðsins sem eru tilgreind í þeim gjaldmiðli eru aðskildir, að því gefnu að gjaldmiðillinn sem keypt
er í kjölfar síðari kaupa af undirliggjandi verðbréfum verðbréfa er gjaldmiðill sem tengist þeim löndum sem eru innan
viðmiðunar eða fjárfestingarstefnu sjóðsins.

Heildarvelta skiptasamningar
Sjóði sem er heimilt samkvæmt fjárfestingarstefnu sinni til að fjárfesta í heildarverðbréfasamningum en sem tekur ekki við
slíkum viðskiptum frá og með dagsetningu þessarar útboðslýsingar má þó gera heildarverðbréfasamninga að því tilskildu
að hámarksfjöldi nettó eigna þess Sjóður sem gæti verið háð slíkum viðskiptum er ekki meiri en 30% og að viðkomandi hluti
sem tengist þessum einstökum sjóð er uppfærð í samræmi við næsta tækifæri. Í slíkum tilvikum mun mótaðili viðskiptanna
vera mótaðili sem hefur verið samþykktur og eftirlit með rekstrarfélaginu eða fjárfestingarstjóri. Þannig mun mótaðili í
viðskiptum hafa vald um samsetningu eða stjórnun fjárfestingarbankans sjóðsins eða yfir undirliggjandi heildarskiptaskipti.
Þó að engin fyrirfram ákveðin lagaleg staða eða landfræðileg viðmið séu beitt við val á mótaðila eru þessar þættir venjulega
teknar til greina í valferlinu. Greint er frá virkum viðskiptum sjóða með heildarskiptasamninga í ársreikningum allra sjóða
sem notast við heildarskiptasamninga.
Eftirtaldar tegundir eigna geta verið háðar heildarverðbréfasamningum: eiginfjár-, gjaldeyris- og / eða hrávöruvísitölur (t.d.,
en ekki takmarkað við Morgan Stanley jafnvægi, orkuvísitölu, Morgan Stanley Balanced Ex Grains Index, Morgan Stanley
Balanced Ex Industrial Metals Index , Morgan Stanley Balanced Ex Precious Metals Index eða Morgan Stanley Balanced
Ex Softs Index), sveiflur í sveiflum og fastafjármunum, einkum hávaxtaáhættuskuldbindingar fyrirtækja og bankalán.
Áhættan á því að móta mótaðila og áhrif á afkomu fjárfesta er nánar lýst í kafla „Áhættumat“.
Ef sjóð tekur inn heildarverðbréfasamninga frá og með dagsetningu þessarar útboðslýsingar, skal reikna út áætlað hlutfall
hreinnar eignar sjóðsins sem gæti verið háð heildarverðbréfaliðskiptum sem summan af hugmyndum afleiðanna sem notuð
eru og er sett fram í hlutanum „Sjóður upplýsinga, markmið og fjárfestingarstefnu“ viðkomandi sjóðs. Ef og þegar sjóður gerir
heildarskiptasamninga er það í þeim tilgangi að mynda viðbótarfjármagn með virðisbreytingu undirliggjandi eignar og tekjum
af viðmiðunareigninni og/eða til að draga úr fjárfestingaráhættu í eignasafninu með skortstöðu í undirliggjandi viðmiðunareign.
Allar tekjur af heildarverðbréfasamningum verða skilað til viðkomandi sjóðs og rekstrarfélagið mun ekki taka neinar gjöld
eða kostnað af þeim tekjum sem eru viðbót við fjárfestingarumsjónargjaldið fyrir viðkomandi sjóð, eins og fram kemur í
kafla „Fjárfestingarstjórnunargjöld“.
4.	
N OTKUN Á TÆKNI OG FJÁRMÁLASKJÖLUM AÐ ÞVÍ ER VARÐAR FRAMSELJANLEG VERÐBRÉF OG
PENINGAMARKAÐSBRÉF
a) Kaup og endurhverf viðskipti með endurhverf viðskipti og verðbréfalán
(i)

Tegundir og tilgangur

Að því marki sem leyfilegt er og innan þeirra marka sem sett eru fram í lögunum frá 17. desember 2010, eða í
núgildandi eða væntanlegum landslögum eða framkvæmdarreglugerðum í Lúxemborg, dreifibréfum og ályktunum
fjármálaeftirlits Lúxemborgar („reglugerðunum“), einkum ákvæðum (i) 11. gr. reglugerðarinnar frá 8. febrúar 2008 um
tilteknar skilgreiningar í landslögum í Lúxemborg frá 20. desember 2002 um fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu og
(ii) dreifibréfs CSSF nr. 08/356 og 14/592, má hver sjóður afla frekari fjármuna eða tekna eða draga úr kostnaði eða
áhættu með því að (A) gera, sem kaupandi eða seljandi, valfrjálsa eða bundna endurkaupasamninga eða endurhverf
verðbréfasöluviðskipti og (B) stunda verðbréfalánveitingar.
Eftir því sem við á er tryggingin, sem hver sjóð fá í tengslum við eitthvað af þessum viðskiptum, vegið upp á móti
nettóáhættu af mótaðila ef það uppfyllir viðmiðanir sem settar eru fram í gildandi lögum, reglum og dreifibréfum sem
CSSF gefur frá og til, einkum í Skilmálar um lausafjárstöðu, verðmat, lánshæfismat útgefanda, fylgni, áhætta tengd
stjórnun trygginga og fullnustuhæfi, eins og nánar er að finna hér að neðan.
Fyrirkomulag og eðli veðsins verður fyrst og fremst reiðufé og ríkisverðbréf með föstum tekjum og háu lánshæfismati sem
uppfylla tiltekin matsskilyrði. Hæfileg trygging fyrir viðskipti með verðbréfalán er samningsbundin skuldaskuldbindingar
(sameiginlega „AA-ríkissjóður“) sem ríkisstjórnin gefur út (eins og Ástralía, Belgía, Kanada, Danmörk, Frakkland,
Þýskaland, Holland, Noregur, Nýja Sjáland, Svíþjóð, Sviss , Bandaríkjunum, Bretlandi o.s.frv.) með lánshæfiseinkunn
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að lágmarki AA- frá S & P og / eða Aa3 frá Moody's og tilgreind í opinberu gjaldmiðli viðkomandi lands og gefið út á
viðkomandi innlendum markaði ( en þó ekki afleiður annarra verðbréfa og verðtryggðra verðbréfa). Veðið sem félagið
fær vegna endurhverf verðbréfakaupa getur verið bandarískir ríkisvíxlar eða skuldabréf bandarískrar ríkisstofnunar sem
ríkisstjórn bandaríkjanna ábyrgist að fullu og/eða ríkisstjórn eða matsfyrirtæki á evrusvæðinu gefur einkunnina AA- eða
hærra. Viðunandi þríhliða veð í tengslum við endurhverf verðbréfakaup eru meðal annars frá ríkissjóði Bandaríkjanna
(víxlar og skuldabréf) og frá eftirtöldum ríkisstofnunum: Federal Mortgage Association (FNMA), Federal Home Loan
Bank (FHLB), Federal Home Loan Mortgage Corp (FHLMC) og Federal Farm Credit System (FFCB).
Tryggingin skal hafa endanlegt gjalddaga eigi meira en 5 ár frá þeim degi sem endurkaupin eru færð inn.
Verðmæti verðbréfa sem notuð eru til tryggingar skal vera minnst 102% af fjárhæð endurkaupanna, endurhverfu
endurkaupanna eða verðbréfalánveitingarinnar. Viðbótartryggingin, yfir 100%, er vegna skammtímasveiflna á virði
veðsins. Nettó áhættuskuldbindingar eru reiknaðar daglega af mótaðila og með fyrirvara um skilmála samninga,
þ.m.t. lágmarksflutningsfjárhæð. Vægi veða á milli sjóðsins og gagnaðila kann að sveiflast eftir markaðshreyfingum
áhættuskuldbindingarinnar.
Óverðtryggðar tryggingar sem berast eru ekki seldar, endurfjárfestar eða veðsettar.
Fjárhæð tryggingar, sem sjóðnum hefur fengið í tengslum við eitthvað af þessum viðskiptum, má endurfjárfesta á
þann hátt sem er í samræmi við fjárfestingarmarkmið sjóðsins og við kröfur um áhættumiðlun sem lýst er í viðbæti
B „Fjárfestingarskröfur“ í a) hlutabréfum eða einingum sem gefin eru út af skammtímamarkaðir fyrir sameiginlega
fjárfestingu eins og þau eru skilgreind í MMFR, b) innstæður hjá lánastofnunum með skráða skrifstofu í aðildarríki eða
lánastofnun í öðru aðildarríki, að því tilskildu að það sé háð varfærnisreglum sem fjallað er um í CSSF sem jafngildir
þeim sem mælt er fyrir um í löggjöf ESB, c) hágæða ríkisskuldabréf og d) endurhverf viðskipti með endurhverfum
viðskiptum, að því tilskildu að viðskiptin séu hjá lánastofnunum sem falla undir eftirliti og félagið getur hvenær sem
er afturkallað fullt magn af reiðufé á áföllnum grunni. Félagið hefur stefnu í tengslum við endurfjárfestingu trygginga
(sérstaklega að afleiður eða aðrar gerðir sem geta stuðlað að skiptimynt má ekki nota) þannig að það myndi ekki hafa
áhrif á útreikning á alþjóðlegum áhættuskuldbindingum.
Í samræmi við viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í málsgrein málsins er sjóður heimilt að vera að fullu tryggður í
mismunandi framseljanlegum verðbréfum og peningamarkaðsskjölum sem eru gefin út eða tryggð af einhverju ESB-ríki,
sveitarstjórnum eða opinberum alþjóðlegum stofnunum sem eitt eða fleiri aðildarríki ESB Ríki eru meðlimir, af öðru ríki
OECD, af Singapúr eða einhverju aðildarríki G20, að því tilskildu að slíkur sjóður hafi a.m.k. sex mismunandi útgáfur af
verðbréfum og að einstök mál eigi ekki að reikna fyrir meira en 30% hrein eign.
(ii)

Takmörk og skilyrði
− Verðbréfalán

Ef ekki er kveðið á um annað í fjárfestingarstefnu viðkomandi sjóðs getur sjóðurinn nýtt, tímabundið, allt að 50% af
eignum sínum til verðbréfalána. Rúmmál útlánaverkefna hvers sjóðs skal haldið á viðeigandi stigi eða hver sjóð skal
eiga rétt á að fara fram á að verðbréfalánið sé skilað á þann hátt að það geti alltaf sinnt innlausnarkröfum sínum og
að þær viðskipti fara ekki í veg fyrir stjórnun eigna hvers sjóðs í samræmi við fjárfestingarstefnu sína. Gagnaðilar
verðbréfalánveitinga eru valdir í kjölfar upphaflegrar greiningar og árlegrar úttektar í kjölfarið á ársreikningum,
yfirlýsingum fyrirtækisins, lánshæfismati og öðrum markaðsupplýsingum, þ.á m. almennum markaðshreyfingum. Þó að
engri fyrirfram ákveðinni réttarstöðu, lánshæfismati eða landfræðilegum viðmiðum séu beitt við val á gagnaðilum eru
þessir þættir venjulega teknir til greina í valferlinu.
Þegar viðskiptin taka til verðbréfalána skal sjóðurinn einnig uppfylla eftirfarandi kröfur:
(i)

Lántaka í verðbréfalánum skal háð reglum um varúðarráðstafanir sem CSSF telur vera jafngild þeim sem mælt
er fyrir um í lögum ESB.

(ii)

Sjóður getur lánað verðbréfum til mótaðila beint (A) sjálft eða (B) sem hluti af stöðluðu útlánakerfi sem skipulagður
er af viðurkenndum hreinsunarhúsi eða fjármálastofnun í fyrsta flokks, sem falla undir reglur um varúðarráðstafanir
sem CSSF telur vera jafngildir þau sem kveðið er á um í lögum ESB og sérhæfa sig í þessari tegund viðskipta.
Goldman Sachs International Bank og JPMorgan Chase Bank, NA, London Banco, skulu starfa sem lánveitendur
vegna verðbréfalána fyrir hönd sjóðsins;

(iii)

Sjóður er aðeins heimilt að eiga viðskipti með verðbréfalán, enda hafi hann rétt á hverjum tíma samkvæmt
skilmálum samningsins að óska þess að verðbréfin láni aftur eða að uppsögn samningsins verði hætt.

Frá og með dagsetningu þessarar útboðslýsingar eru hlutabréfaviðskipti eini tegund eignanna sem falla undir
verðbréfalán.
Frá og með dagsetningu þessarar útboðslýsingar er gert ráð fyrir hlutfalli hreinnar eigna sjóðs sem gæti verið háð
verðbréfalánaviðskiptum sett fram í hlutanum „Sjóðsupplýsingar, markmið og fjárfestingarstefnur“ viðkomandi sjóðs,
nema þar sem sjóður fer ekki í verðbréfalánaviðskipti og er þá ekki vísað til slíkra viðskipta í tilteknum hluta viðkomandi
sjóðs.

164

Franklin Templeton Investment Funds

franklintempleton.lu

Notkun verðbréfalánaviðskipta fyrir alla viðkomandi sjóði verður tímabundin á meðan sjóðurinn getur búist við breytingum
til hækkunar og lækkunar. Slíkar breytingar geta verið háðir þáttum eins og, en takmarkast ekki við, heildareign sjóðsins,
eftirspurn lántakenda eftir að fá að láni hlutabréf frá undirliggjandi markaði og árstíðabundinni þróun á undirliggjandi
markaði. Á tímabilum þar sem lítil sem engin eftirspurn er frá markaði til að taka undirliggjandi verðbréf að láni, getur
hlutfall hreinnar eignar sjóðsins, sem er háð verðbréfaláni, verið 0%, en einnig geta komið tímabil með meiri eftirspurn,
en þá getur þetta hlutfall nálgast 50%.
Nema annað sé tekið fram í upplýsingablaði fyrir tiltekinn sjóð, mun sérhver sjóður sem notar verðbréfalánaviðskipti
nota þessi viðskipti í þeim tilgangi að afla viðbótarfjármagns eða tekna með því gjaldi sem lántaki greiðir sjóðnum fyrir
notkun verðbréfa sjóðsins allan lánstímann. Þó að væntanleg áhættuskuldbinding vegna verðbréfalána gæti verið
breytileg á bilinu 5% til 22% meðal viðkomandi sjóða, samsvarar hámarkshlutfall áhættuskuldbindinga 50% eins og
fram kemur í viðkomandi verðbréfalánasamningum. Til að taka af allan vafa, jafnvel þótt væntanleg áhættuskuldbinding
vegna verðbréfalánaviðskipta geti verið mismunandi milli sjóða, eru markmiðin með notkun slíkra viðskipta þau sömu
fyrir alla viðkomandi sjóði.
Áhættan sem tengist notkun verðbréfalána og áhrifum á afkomu fjárfesta er nánar lýst í kafla „Áhættumat“.
Til að koma í veg fyrir efasemdir munu sjóðirnir sem eru hæfir sem peningamarkaðssjóðir ekki taka þátt í verðbréfalánum.
− Endurhverf viðskipti og endurhverf endurkaup
Áhættuskuldbinding sjóðs gagnvart einum gagnaðila í endurhverfum verðbréfakaupum takmarkast við (i) 10% eigna
sinna þegar gagnaðilinn er lánafyrirtæki með skráða skrifstofu í aðildarlandi Evrópusambandsins eða samkvæmt
sambærilegum varfærnisreglum, og (ii) 5% eigna sinni í öðrum viðskiptum. Gagnaðilar endurhverfra verðbréfaviðskipta
eru valdir í kjölfar upphaflegrar greiningar og árlegrar úttektar í kjölfarið á ársreikningum, yfirlýsingum fyrirtækisins,
lánshæfismati og öðrum markaðsupplýsingum, þ.á m. almennum markaðshreyfingum. Þó að engri fyrirfram ákveðinni
réttarstöðu, lánshæfismati eða landfræðilegum viðmiðum séu beitt við val á gagnaðilum eru þessir þættir venjulega
teknir til greina í valferlinu. Umfang endurhverfra verðbréfaviðskipta hvers sjóðs skal vera þannig að sjóðnum sé alltaf
kleift að uppfylla innlausnarskyldur gagnvart hluthöfum. Enn fremur skal hver sjóður tryggja að á gjalddaga endurhverfra
verðbréfaviðskipta séu nægilegar eignir til að gera upp umsamda fjárhæð við gagnaðila til endurgreiðslu verðbréfa til
sjóðsins. Allar stighækkandi tekjur af endurhverfum verðbréfaviðskiptum renna til viðkomandi sjóðs.
Eftirfarandi tegundir eigna geta verið háðar endurhverfum verðbréfaviðskiptum: ríkisskuldir, verðbréf, skuldabréf
fyrirtækja og ríkisstjórna, verðbréf tryggð með fasteignaveðum í íbúðar- og atvinnuhúsnæði og hugsanlega önnur
eignavarin verðbréf.
Frá og með dagsetningu þessarar útboðslýsingar má aðeins Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund nota
endurhverfa verðbréfaviðskipti eins og nánar er lýst og innan þeirra marka sem tilgreind eru í upplýsingablaði þessa
sjóðs. Þegar viðskiptasamningar um andstæða endurkaupasamninga eru notaðir mun Franklin U.S. Dollar Short-Term
Money Market Fund nota slík viðskipti í þeim tilgangi að fjárfesta reiðufé og fá vaxtatekjur af fjárfestingunni, með slíka
fjárfestingu verndaða með veði sem er í hæsta lánshæfisþrepinu. (AA eða AAA), ekki lengur en 5 ár til gjalddaga og
jafngildir að minnsta kosti 102% af fjárfestingunni. Við nýtingu endurhverfra viðskiptasamninga mun Franklin U.S. Dollar
Short-Term Money Market Fund nota slík viðskipti í þeim tilgangi að fá lausafé á lágum vöxtum til að mæta skyndilegum
innlausnum, til að forðast þörfina á að selja aðrar stöður með hugsanlegum afslætti.
Ef einhver annar sjóður hyggst nota slík viðskipti í framtíðinni verður upplýsingablöðum þeirra og þessum hluta breytt
í samræmi við það.
Áhættan sem tengist notkun og áhrifum endurkaupa og endurhverfra viðskiptasamninga á ávöxtun fjárfesta er nánar
lýst í kaflanum „Áhættumat“.
− Kostnaður og tekjur útlána verðbréfa og / eða endurkaupa og / eða endurhverfa endurkaupasamninga
Bein og óbein rekstrarkostnaður og gjöld sem stafa af viðskiptum með verðbréfalán og / eða endurkaup og / eða
endurhverf endurkaupasamning má draga frá tekjum sem afhentar eru viðkomandi sjóði. Þessi kostnaður og gjöld skulu
ekki fela í sér falinn tekjur. Allar tekjur af slíkum viðskiptum, að frátöldum beinum og óbeinum rekstrarkostnaði, verða
skilað til viðkomandi sjóðs. Í ársskýrslu félagsins skal koma fram upplýsingar um tekjur af viðskiptum með verðbréfalán
og / eða endurhverf viðskipti og / eða endurhverf endurkaup á öllu skýrslutímabili ásamt beinum og óbeinum
rekstrarkostnaði og gjöldum sem stofnað er til. Einingarnar sem bein og óbein kostnaður og gjöld má greiða eru bankar,
fjárfestingarfyrirtæki, miðlari eða aðrir fjármálastofnanir eða milliliðir og geta verið tengdir aðilar í rekstrarfélaginu og /
eða vörsluaðilanum.
Allar tekjur af endurhverfum viðskiptum og / eða endurhverfum endurkaupasamningum verða skilað til viðkomandi sjóðs
og rekstrarfélagið mun ekki taka neinar gjöld eða kostnað af þeim tekjum sem eru viðbót við fjárfestingarstjórnunargjaldið
fyrir viðkomandi sjóð, eins og lýst er í kafla „Fjárfestingarstjórnunargjöld“.
Verðbréfalánaumboðsaðilar, sem eru hvorki tengdir félaginu né rekstrarfélaginu, fá þóknun sem nemur allt að 10%
af heildartekjum sem myndast vegna lánaðra verðbréfa fyrir þjónustu þess, en eftirstöðvar teknanna fara til og eru
varðveitt hjá viðkomandi lánasjóði. Allir hlutfallslegir tekjutekjur af verðbréfalánum verða færðar á viðkomandi sjóði.
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Verðbréfalánaumboðsaðili skal vera aðalmiðlari eða milligönguaðili viðkomandi lánasjóða þar sem verðbréf sem geymd
eru á viðkomandi verðbréfareikningum sem vörsluaðili stofnar og heldur utan um fyrir hönd viðkomandi sjóða skulu
lánuð völdum lántakendum gegn móttöku trygginga í samræmi við gildandi lög og nánar lýst í hinum ýmsu viðeigandi
verðbréfalánasamningum sem að minnsta kosti tveir eða fleiri af eftirtöldum aðilum hafa gert, verðbréfalánaumboðunum,
lántakendum, rekstrarfélaginu, félaginu og eftir atvikum vera, vörsluaðili.
(iii)

Hagsmunaárekstrar

Engir hagsmunaárekstrar. Fjárfestingarstjóri viðkomandi sjóðs hyggst ekki lána verðbréf sjóðsins til tengdra fyrirtækja.
(iv)

Tryggingar

Tryggingar sem viðkomandi sjóður tekur við má nota til að draga úr áhættuskuldbindingum mótaðila mótaðilans ef
það uppfyllir viðmiðanir sem settar eru fram í gildandi lögum, reglum og dreifibréfum sem gefnar eru út af CSSF frá
einum tíma til annars, einkum hvað varðar lausafjárstöðu, verðmat, fylgni, áhætta sem tengist stjórnun trygginga og
fullnustuhæfi. Einkum skal tryggingin uppfylla eftirfarandi skilyrði:
(a) Allar tryggingar, sem berast öðrum en peningum, skulu vera af háum gæðaflokki, mjög fljótandi og viðskipti á
skipulegum markaði eða fjölhliða viðskiptum með gagnsæjum verðlagningu til þess að hægt sé að selja það
fljótt á verði sem er nálægt verðmati fyrir sölu.
(b) Það ætti að vera metið á að minnsta kosti daglega og eignir sem sýna miklar sveiflur á verðbólgumarkmiði
skulu ekki viðurkennd sem tryggingar nema viðeigandi forsendur séu fyrir hendi.
(c) Það ætti að gefa út af einingu sem er óháð mótaðila og er gert ráð fyrir að ekki sé mikil fylgni við árangur
mótaðila;
(d) Það ætti að vera nægilega fjölbreytt hvað varðar land, mörkuðum og útgefendum með hámarksáhættu fyrir
20% af hreinni eignareign sjóðsins gagnvart einum útgefanda í heild sinni, að teknu tilliti til allra trygginga sem
berast. Þrátt fyrir það er sjóður heimilt að vera að fullu tryggður í mismunandi framseljanlegum verðbréfum
og peningamarkaðsskjölum sem gefnar eru út eða tryggðar af aðildarríki ESB, einum eða fleiri sveitarfélaga
þess, þriðja landi eða opinber alþjóðleg stofnun sem einn eða fleiri Aðildarríki ESB tilheyra. Í slíkum tilvikum
ætti viðkomandi sjóður að fá verðbréf frá a.m.k. sex mismunandi málum en verðbréf frá einum einstökum
málum skulu ekki reikna fyrir meira en 30% af hreinni eignareign sjóðsins;
(e) Það ætti að vera hægt að fullu framfylgt af viðkomandi sjóði hvenær sem er án tilvísunar eða samþykkis
mótaðila;
(f) Ef um er að ræða titilfærslu verður vörsluaðilinn í vörslu í samræmi við varðveisluvernd vörsluaðila í vörslu
samningsins. Fyrir aðrar gerðir tryggingafyrirmæla er tryggingin heimilt af vörsluaðilum þriðja aðila sem er háð
varúðarráðgjöf og er ótengd tryggingafyrirtækinu.
g) Tryggingar sem berast skulu hafa lánshæfismat í fjárfestingarflokki.
Veð verða metin á hverjum matsdegi með tilliti til tiltæks markaðsverðs og með hliðsjón af viðeigandi afsláttum fyrir
hvern eignaflokk á grundvelli viðeigandi skerðingarstefnu. Veðið er aðlagað markaðsverði daglega og, eftir því hver
markaðsáhættan og eftirstöðvar veðsins eru, kann að lúta vikmörkum þegar og ef farið er yfir tiltekin mörk.
Til að koma í veg fyrir vafa gilda ákvæði þessa kafla einnig um peningamarkaðssjóði, að því tilskildu að þær
séu ekki ósamrýmanlegar ákvæðum MMFR.
b) Kaup/endursala, sala/endurkaup og framlegðarlánaviðskipti
Frá og með dagsetningu þessarar útboðslýsingar hafa engir sjóðir heimild til að fara í kaup/endursölu, sölu/endurkaup
og framlegðarlánaviðskipti. Ef einhver sjóður notar slík viðskipti í framtíðinni verður lýsingunni breytt í samræmi við SFT
reglugerðina.
5. SÉRSTÖK FJÁRFESTINGARBEININGAR OG FRAMKVÆMDARREGLUR UM FJÁRMARKAÐUR
Sérstakar fjárfestingarhömlur
Með undanþágu frá 1. til 3. tölu hér að framan hefur stjórnin samþykkt eftirfarandi takmarkanir í tengslum við fjárfestingar
sjóðanna sem eru hæfir til skammtímaviðskiptasjóða. Þessar takmarkanir og stefnur geta verið breyttar af og til af stjórninni
eins og þeir telja það vera í hagsmuni félagsins. Í því tilviki verður þetta skráningarlýsing uppfært.
I) Hver sjóður getur eingöngu fjárfest í eftirfarandi eignum:
A)

peningamarkaðsskjöl sem uppfylla allar kröfur sem hér segir:
a) Það fellur undir eftirfarandi flokka:
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i)

Peningamarkaðsskjöl sem eru tekin til eða tekin inn á skipulegan markað, tekin til opinberrar skráningar á
kauphöll; og / eða

ii)

Peningamarkaðsskjölum öðrum en þeim sem fjallað er um á skipulegum verðbréfamarkaði ef útgáfan eða
útgefandi slíkra gerninga er sjálfstætt stjórnað með það fyrir augum að vernda fjárfesta og sparnað og að
því tilskildu að slíkar gerningar séu:
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1. gefin út af eða séu í ábyrgð ríkisvalds, sýslu- eða staðaryfirvalda eða seðlabanka aðildarríkis ESB,
evrópska seðlabankans, ESB eða Fjárfestingarbanka Evrópu, eða ef um sambandsríki er að ræða,
í ábyrgð aðildarríkis sambandslýðveldisins eða opinberri, alþjóðlegrar stofnunar sem eitt eða fleiri
aðildarríkja ESB tilheyra;
2. útgefin af fyrirtæki, þar sem verðbréf eru tekin inn á skipulegum mörkuðum sem um getur í a) i) hér að
framan; eða
3. útgefin eða tryggð af starfsstöð sem er háð varfærni eftirliti í samræmi við viðmiðanir sem eru
skilgreindar samkvæmt lögum ESB eða af starfsstöð sem er háð og uppfyllir varfærnisreglur sem
CSSF telur vera að minnsta kosti jafn ströng og þau sem mælt er fyrir um í ESB lög; eða
4. útgefin af öðrum aðilum sem tilheyra þeim flokkum sem samþykktar eru af CSSF að því tilskildu að
fjárfestingar í slíkum gerningum séu háð vernd fjárfesta sem jafngildir þeim sem mælt er fyrir um í 1
og 3 hér að framan og að því tilskildu að útgefandi sé félag þar sem eiginfjárhlutfall er að minnsta kosti
EUR 10.000.000 og birtir og birtir ársreikninga sína í samræmi við tilskipun 2013/34 / ESB, er eining
sem innan hóps fyrirtækja sem nær til eitt eða fleiri skráðra fyrirtækja er tileinkað fjármögnun hópsins
eða er eining sem er tileinkað fjármögnun verðbréfa ökutækja sem njóta góðs af lausafjárstöðu banka.
b) Það sýnir eitt af eftirfarandi valkostum
1. það hefur lagalegan binditíma við útgáfu 397 daga eða minna;
2. það er með leifar af 397 dögum eða minna;
c) Útgefandi peningamarkaðsskjalsins og gæði peningamarkaðsskjalsins hafa fengið hagkvæmt mat í samræmi
við innri lánshæfismatsaðferð sem stofnunin setur.
Þessi krafa gildir ekki um peningamarkaðsskjöl sem eru gefin út eða tryggð af Evrópusambandinu, aðalyfirvaldi
eða seðlabanka aðildarríkis ESB, Seðlabanka Evrópu, Fjárfestingarbanka Evrópubandalagsins, evrópska
stöðugleikakerfið eða evrópska fjármálastöðugleikakerfið.
d) Þar sem sjóðirnir fjárfesta í verðbréfaviðskiptum eða ABCP er það háð þeim kröfum sem mælt er fyrir um í B
hér að neðan.
B) 1) Hæfileg verðbréfaviðskipti og ABCP, að því tilskildu að verðbréfaviðskipti eða ABCP séu nægilega fljótandi, hafi
hlotið jákvætt mat í samræmi við innri matsaðferð við lánshæfismat sem stofnunin hefur sett og er eitthvað af
eftirfarandi:
a) Verðbréfun eins og lýst er í 13. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/6121;
b) ABCP gefið út með ABCP forriti sem:
1.

er að fullu studd af eftirlitsskyldum lánastofnun sem nær til allra lausafjár-, lánsfjár og efnisþynningaráhættu,
ásamt áframhaldandi viðskiptakostnaði og áframhaldandi kostnaðaráætlun í tengslum við ABCP, ef
nauðsyn krefur til að tryggja fjárfestum fulla greiðslu hvers magns samkvæmt ABCP;

2.

er ekki endurverðbréfaviðskipti og áhættuskuldbindingar sem liggja til grundvallar verðbréfun á vettvangi
hverrar ABCP-færslu innihalda ekki verðbréfaviðskiptastöðu;

3.

felur ekki í sér gerviverðbréfun eins og hún er skilgreind í tölum. (11) í 242. gr. reglugerðar (ESB) nr.
575/201322;

c) Einföld, gagnsæ og stöðluð (STS) verðbréfaviðskipti, eins og þau eru ákvörðuð í samræmi við viðmiðanir og
skilyrði sem mælt er fyrir um í 20., 21. og 22. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2402 eða
STS ABCP, eins og ákvarðað er í samræmi við viðmiðanir og skilyrði sem mælt er fyrir um í 24., 25. og 26. gr.
þeirrar reglugerðar.
2) Sjóðurinn getur fjárfest í verðbréfaviðskiptum eða ABCP ef einhver eftirfarandi skilyrða er fullnægt, eftir því sem
við á:
a) Lagalegur gjalddagi við útgáfu eða leifaríma og ABCP á verðbréfum sem vísað er til í 1, a), b) og c) hér að
framan, er tvö ár eða minna og sá tími sem eftir er til næsta vaxtaheimildar er 397 dagar eða minna.
b) Lagalegur gjalddagi við útgáfu eða eftirstöðvun verðbréfa eða ABCPs sem um getur í 1) b) og c) að ofan er 397
dagar eða minna;
c) Verðbréfin sem um getur í 1) a) og c) hér að framan eru afskriftir og hafa vegið meðaltal líftíma tveggja ára eða
minna.
C)		 Innlán hjá lánastofnunum að því gefnu að öll eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:
a) Innborgunin er endurgreitt á eftirspurn eða er hægt að afturkalla hvenær sem er;
b) Innborgunin þroskast eigi meira en 12 mánuði;
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/61 frá 10. október 2014 til viðbótar við reglugerð (ESB) nr. 575/2013 Evrópuþingsins og
ráðsins að því er varðar kröfu um lausafjárþekkingu lánastofnana.
21

Reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varúðar kröfur lánastofnana og fjárfestingarfyrirtækja og um breytingu á
reglugerð (ESB) nr. 648/2012
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c) Lánastofnunin hefur skráð skrifstofu í ESB-ríki eða, þar sem lánastofnunin hefur skráð skrifstofu í þriðja
landi, er háð varfærnisreglum sem teljast jafngildir þeim sem mælt er fyrir um í lögum ESB í samræmi við
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 4. mgr. 107. gr. Reglugerðar (ESB) nr. 575/2013.
D)		 Endurkaupasamningar að því tilskildu að öll eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:
a) Það er notað tímabundið, eigi síðar en sjö virkra daga, eingöngu til lausafjárstýringar og ekki til fjárfestingar,
önnur en sem um getur í c-lið hér að neðan;
b) Mótaðili, sem fær eignir, sem viðkomandi sjóður flytur til tryggingar samkvæmt endurkaupasamningi, er óheimilt
að selja, fjárfesta, skuldbinda eða á annan hátt flytja þessar eignir án fyrirfram samþykkis félagsins;
c) Handbært fé sjóðsins sem hluti af endurkaupasamningi getur verið:
1.

sett á innlán í samræmi við C) hér að framan; eða

2.

fjárfest í veltanlegum verðbréfum eða peningamarkaðsgerningum öðrum en þeim sem um getur í I) A) að
ofan, að því tilskildu að þessi eignir séu í samræmi við eitt af eftirtöldum skilyrðum:
(ii) Þau eru gefin út eða tryggð af Sambandinu, aðalyfirvaldi eða seðlabanka aðildarríkis ESB, Seðlabanka
Evrópu, Fjárfestingarbanka Evrópubandalagsins, Evrópska stöðugleikakerfið eða evrópska
fjármálastöðugleikakerfið, að því tilskildu að hagkvæmt mat hafi borist samkvæmt við innri matsaðferð
við lánshæfismat sem stofnunin setur;
(ii) Þau eru gefin út eða tryggð af hálfu yfirvalds eða seðlabanka í aðildarríki utan Evrópusambandsins, að
því tilskildu að hagkvæmt mat hafi verið móttekið samkvæmt innri matsmatsaðferð rekstrarfélagsins.

Handbært fé sjóðsins sem hluti af endurkaupasamningi skal ekki annars vera fjárfest í öðrum eignum, flutt eða
á annan hátt endurnotað.
d) Handbært fé frá viðkomandi sjóð sem hluti af endurhverfum samningi er ekki meira en 10% af eignum sínum.
e) Félagið hefur rétt til að segja upp samningi hvenær sem er með því að tilkynna það ekki lengur en tvo virka
daga.
E)		 Endurhverf endurkaupasamningur að því gefnu að öll eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:
a) Sjóðnum hefur rétt til að segja upp samningnum hvenær sem er með því að tilkynna það eigi síðar en tveimur
virkum dögum;
b) Eigna sjóðsins sem hluti af endurhverfum endurkaupasamningi skulu:
1.

vera peningamarkaðsskjöl sem uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í I) A) hér að framan;

2.

ekki fela í sér verðbréfaviðskipti og ABCP;

3.

hafa markaðsvirði sem er að minnsta kosti jafnan jafnframt greiddur reiðufé;

4.

ekki selt, endurfjárfestur, veðsettur eða á annan hátt fluttur;

5.

vera nægilega fjölbreytt með hámarksáhættu fyrir tiltekinn útgefanda um 15% af hreinni eignareign
sjóðsins nema þegar þessi eignir eru í formi peningamarkaðsskjala sem uppfylla kröfur III. a) viii) hér að
neðan;

6.

útgefin af einingu sem er óháð mótaðila og er gert ráð fyrir að ekki sé mikil fylgni við árangur mótaðila.

Þrátt fyrir (1) hér að framan getur sjóðnum fengið hluti af endurhverfum samningi, lausafé eða
peningamarkaðsgerningum öðrum en þeim sem um getur í I) A) að því tilskildu að þessi eignir séu í samræmi
við eitt af eftirtöldum skilyrðum :
(i)

þau eru gefin út eða tryggð af Evrópusambandinu, aðalyfirvaldi eða seðlabanka aðildarríkis ESB,
Seðlabanka Evrópu, Fjárfestingarbanka evrópsku, evrópskum stöðugleikakerfi eða evrópska
fjármálastöðugleikakerfið, að því tilskildu að hagstæð mat hafi borist samkvæmt innri matsferli um
lánshæfismatsfyrirtæki sem stofnunin setur.

(ii) þau eru gefin út eða tryggð af hálfu yfirvalds eða seðlabanka í aðildarríki utan Evrópusambandsins, að því
tilskildu að hagkvæmt mat hafi verið móttekið samkvæmt innri lánshæfismatsferli rekstrarfélagsins;
Eignir, sem berast í tengslum við endurhverf endurkaupasamning í samræmi við framangreint, skulu uppfylla
kröfur um fjölbreytni sem lýst er í III. Viðauka a) viii).
c) Félagið skal tryggja að hægt sé að muna allt magn af peningum hvenær sem er, annaðhvort með áföllum
eða Mark-to-Market. Þegar reiðufé er afturkallað hvenær sem er á markaðsmarkaði skal nota Mark-to-Market
verðmæti endurhverf endurkaupasamnings við útreikning á hreinu virði á hlut viðkomandi sjóðs.
F)		 Einingar eða hlutir af öðrum skammtímamarkaðssjóði („miðuð MMF“), að því gefnu að öll eftirfarandi skilyrðum sé
fullnægt:
a) Ekki meira en 10% af eignum markvissra peningastefnunefndarinnar, samkvæmt sjóðsreglum eða
stofnsamningi, er hægt að fjárfesta saman í einingar eða hlutum markvissra verðbréfasjóða;
b) Markaðinn MMF heldur ekki einingum eða hlutum í yfirtökusjóðnum;
c) Miðað MMF er heimilt samkvæmt MMFR.
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G)		 Afleiðusamningar, að því tilskildu að þau séu tekin í kauphöll eða skipulegan markað eða ótengt, að því tilskildu
að öll eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:
(i)

undirliggjandi fjármálagerningsins samanstendur af vöxtum, gjaldeyrisviðskiptum, gjaldmiðlum eða
vísitölum sem tákna einn af þessum flokkum;

(ii) fjármálagjörningurinn þjónar aðeins tilgangi að verja vexti eða gengisáhættu sem felst í öðrum fjárfestingum
sjóðsins;
(iii) mótaðilar OTC afleiddra viðskipta eru stofnanir sem falla undir og tilheyra þeim flokkum sem CSSF
samþykkir;
(iv) OTC afleiðurnar eru háðar áreiðanlegum og sannanlegum verðmætum á hverjum degi og hægt er að
selja, slíta eða loka með afskráðum viðskiptum hvenær sem er á gangvirði á frumkvæði félagsins.
II) Sjóðnum er heimilt að halda viðbótarfjáreignum.
III)			

a) (i)	Félagið mun fjárfesta ekki meira en 5% af eignum hvers sjóðs í peningamarkaðsbréfum, verðbréfaviðskiptum
og ABCP sem eru gefin út af sama aðila.
(ii) Félagið mega ekki fjárfesta meira en 10% af eignum slíks sjóðs í innlánum sem gerðar eru með
sömu lánastofnun nema byggingin í Lúxemborg bankakerfinu sé þannig að ófullnægjandi lífvænlegar
lánastofnanir séu ekki fullnægjandi til að uppfylla þessi fjölbreytileika og það er ekki efnahagslega gerlegt
fyrir sjóðinn að gera innlán í öðru aðildarríki ESB, þar sem allt að 15% af eignum sínum er heimilt að leggja
fram hjá sama lánastofnun.
(iii) Þrátt fyrir III. A) i) fyrstu málsgrein hér að framan getur sjóður fjárfest allt að 10% af eignum sínum í
peningamarkaðsbréfum, verðbréfaviðskiptum og ABCP útgefnum af sama aðila að því tilskildu að
heildarverðmæti slíkra peningamarkaðsskjala, Verðbréfaviðskipti og ABCP sem viðkomandi sjóður hýsir í
hverri útgáfuaðili þar sem hann fjárfestir meira en 5% af eignum sínum fer ekki yfir 40% af verðmæti eigna
sinna.
Samanlögð áhætta sjóðsins vegna verðbréfa og ABCP skal ekki fara yfir 20% af eignum sínum þar sem
hægt er að fjárfesta með allt að 15% af eignum sjóðsins í verðbréfaviðskiptum og ABCP sem ekki eru í
samræmi við viðmiðanirnar til að bera kennsl á STS securitisations og ABCP.
(iv) Samanlögð áhætta sams konar mótaðila sjóðs sem stafar af viðskiptum með afleiðusamninga, sem
uppfylla skilyrðin sem sett eru fram í I) G) að ofan, skulu ekki vera meiri en 5% af eignum viðkomandi
sjóðs.
(v) Heildarfjárhæðin af reiðufé, sem veitt er til sömu mótaðila félagsins, sem starfar fyrir hönd sjóðs í
endurhverfum endurkaupasamningum, skal ekki vera hærri en 15% af eignum sjóðsins.
(vi) Þrátt fyrir einstaka takmörk sem mælt er fyrir um í lið III) a) i), ii) og iii) skal félagið ekki sameina fyrir hverja
sjóð einhvern af eftirfarandi:
i) fjárfestingar í peningamarkaðsskjölum, verðbréfaviðskiptum og ABCP útgefnum af og / eða
ii) innlán sem gerðar eru með og / eða fjárhagslegum afleiðusamningum sem gefa mótaðilaáhættu fyrir
einum aðila umfram 15% eignanna sjóðsins.
(vii) Viðmiðunarmörkin 15% sem mælt er fyrir um í III) a) vi) hér að ofan yrðu aukin að hámarki 20% í
peningamarkaðsgerningum, innlánum og óskráðum afleiðusamningum fjármálafyrirtækisins af sama
aðila að því marki sem uppbygging fjármálamarkaðarins í Lúxemborg myndi vera þannig að ekki séu
nægjanlegar hagkvæmar fjármálastofnanir til að uppfylla þennan fjölbreytileika og það er ekki fjárhagslega
hagkvæmt fyrir félagið að nota fjármálastofnanir í öðrum aðildarríkjum ESB.
(viii) Þrátt fyrir ákvæði í III. A) i) er félaginu heimilt að fjárfesta allt að 100% af eignum hvers sjóðs í samræmi
við meginregluna um dreifingu áhættu í peningamarkaðsgerningum sem eru gefin út eða tryggð
sérstaklega eða sameiginlega af ESB, innlendir, svæðisbundnar og sveitarstjórnir ESB-ríkjanna
eða seðlabankar þeirra, Seðlabanki Evrópu, Fjárfestingarbanki Evrópu, Fjárfestingarsjóður
Evrópu, Evrópska stöðugleikasamstæðan, Evrópska fjármálastöðugleikasvæðið, aðalyfirvald
eða miðstöð Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn um endurreisn og þróun, Evrópuráðið, Þróunarsjóður
Evrópu, Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, eða önnur viðeigandi
alþjóðleg fjármálastofnun eða stofnun til að sem eitt eða fleiri aðildarríki ESB tilheyra, að því
tilskildu að slíkur sjóður verði að halda peningamarkaðsskjölum úr a.m.k. sex mismunandi útgáfur
útgefanda og peningamarkaðsgerninga úr sömu útgáfu í allt að 30% af eignum sjóðsins.
(ix) Takmarkanir, sem mælt er fyrir um í fyrstu málsgrein III. lið a) i) mega vera að hámarki 10% fyrir tiltekin
skuldabréf þegar þau eru gefin út af einni lánastofnun sem hefur skráða skrifstofu í aðildarríki ESB og
er lögbundin til sérstaks opinbers eftirlits sem ætlað er að vernda eigendur skuldabréfa. Einkum skal
fjárhæðir vegna útgáfu þessara skuldabréfa vera fjárfestar í samræmi við lög, í eignum sem eru á öllu
gildistíma skuldabréfa geti nær til krafna sem fylgja skuldabréfum og sem, ef um er að ræða bilun af
útgefanda, yrði notað í forgangsröð fyrir endurgreiðslu höfuðstóls og greiðslu áfallinna vaxta.
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Ef sjóður fjárfestir meira en 5% af eignum sínum í skuldabréfum sem um getur í framangreindum
málsgreinum og gefið út af einum útgefanda má heildarverðmæti slíkra fjárfestinga ekki fara yfir 40% af
verðmæti eigna sjóðsins.
(x) Þrátt fyrir þau einstaklingsbundnu mörk sem mælt er fyrir um í III) a) i) skal sjóðurinn ekki fjárfesta meira
en 20% af eignum sínum í skuldabréfum útgefnum af einni lánastofnun þar sem kröfurnar sem settar
eru fram í lið (f) mgr. 10(1) eða lið (c) mgr. 11(1) reglugerðar (ESB) 2015/61er uppfyllt, þ.m.t. möguleg
fjárfesting í eignum sem um getur í III) a) ix) hér að framan.
Ef sjóður fjárfestir meira en 5% af eignum sínum í skuldabréfum, sem um getur í framangreindum málsgrein,
útgefinn af einum útgefanda, skal heildarverðmæti þessara fjárfestinga ekki fara yfir 60% af verðmæti eigna
viðkomandi sjóðs, þ.m.t. allir hugsanleg fjárfesting í eignum sem um getur í III. a) ix) hér að ofan, að því er
varðar þau mörk sem þar eru sett fram.
Fyrirtæki sem eru hluti af sama hópi í þeim tilgangi að stofna samstæðureikninga, eins og þau eru skilgreind í
samræmi við tilskipun 2013/34 / ESB eða í samræmi við viðurkenndar alþjóðlegar reikningsskilareglur, teljast
ein stofnun í því skyni að reikna út takmörk sem eru tilgreind í III. kafla) a).
IV)			

a)	Félagið getur ekki eignast meira en 10% af peningamarkaðsskjölum, verðbréfaviðskiptum og ABCP útgefnum
af einum aðila fyrir hönd sjóðsins.
b) Ákvæði a) hér að framan er afsalað með tilliti til peningamarkaðsskjala sem gefin eru út eða tryggð af ESB,
innlendum, svæðisbundnum og sveitarstjórnum aðildarríkja ESB eða seðlabanka, Seðlabanka Evrópu,
Fjárfestingarbanka Evrópu, Fjárfestingarsjóði Evrópu, Evrópsk stöðugleiki, evrópsk fjármálastöðugleiki,
aðalyfirvald eða seðlabanki þriðja landsins, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn um
endurreisn og þróun, Evrópuráðsins þróunarsjóði, evrópskum endurreisnar- og þróunarbanka, Banka til
alþjóðlegra uppgjöra eða annarra viðeigandi alþjóðlegra fjármálastofnana eða stofnana sem eitt eða fleiri
aðildarríki ESB tilheyra.

V)			

a)	Sjóður er heimilt að eignast einingar eða hluti af markvissum peningastefnunefndum eins og hann er skilgreindur
í I. lið) F) að því tilskildu að í meginatriðum sé ekki meira en 10% af heildareignum sjóðsins fjárfest í einingar
eða hlutabréfum af markvissum peningastefnunefndum.
Sérstök sjóð er heimilt að fjárfesta meira en 10% af eignum sínum í einingum annarra markvissra verðbréfasjóða,
en þá verður sérstaklega tekið fram í fjárfestingarstefnu sinni.
b) Sjóður getur eignast einingar eða hluti annars áhættufjármálagernings, enda sé hann ekki meira en 5% af
eignum sjóðsins.
c) Sjóður sem er heimilt að víkja frá fyrstu málsgrein V-liðar a) hér að framan mega ekki fjárfesta samanlagt meira
en 17,5% af eignum sínum í einingum eða hlutum annarra markvissra verðbréfasjóða.
d) Þrátt fyrir b- og c-lið hér að framan, getur hver sjóður annaðhvort verið fóðurfjárfestasjóður sem fjárfestir að
minnsta kosti 85% af eignum sínum í öðru einbeittu MMF-verðbréfasjóði í samræmi við 58. gr. Tilskipunarinnar
eða fjárfesti allt að 20% af eignir sínar í öðrum markvissum peningastefnunefndum að hámarki 30%
samanlagt af eignum sínum í markvissum verðbréfasjóðum sem ekki eru verðbréfasjóðir í samræmi við 55. gr.
tilskipunarinnar, að því tilskildu að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:
a.

viðkomandi sjóður er markaðssettur eingöngu með launakostnaðaráætlun starfsmanna sem falla undir
landslög og sem eingöngu eru einstaklingar sem fjárfestar;

b.

starfssparnaðarkerfið sem um getur hér að framan gerir aðeins fjárfestum kleift að innleysa fjárfestinguna
sína með fyrirvara um takmarkandi innlausnarskilmála, sem mælt er fyrir um í landslögum, þar sem
innlausn getur aðeins átt sér stað við tilteknar kringumstæður sem tengjast ekki markaðsþróun.

e) Þar sem stefnt er að því að stefnt er að því að stýra MMF, hvort sem það er beint eða undir yfirráði, af
rekstrarfélaginu eða öðru félagi sem rekstrarfélagið er tengt við sameiginlega stjórn eða eftirlit eða með
verulegum beinum eða óbeinum eignum, rekstrarfélagið eða það annað fyrirtæki, er óheimilt að hlaða áskrift
eða innlausnargjöld.
Að því er varðar fjárfestingar sjóðsins sem er meira en 10% af eignum sínum í áhættufjárfestingunni sem
tengist félaginu, eins og lýst er í undanfarandi málsgrein, getur stjórnargjald (að frádregnum framlagsgjaldi, ef
einhver er) að hámarki vera 2% innheimt af þeim hluta eigna viðkomandi sjóðs. Félagið mun í ársskýrslu gefa
til kynna heildarkostnað vegna innheimtuseðla bæði til viðkomandi sjóðs og til markvissrar MMF þar sem slík
sjóður hefur fjárfest á viðkomandi tímabili.
f) Undirliggjandi fjárfestingar sem haldin eru af markvissri MMF þar sem sjóður fjárfestir þarf ekki að hafa í huga
í þeim tilgangi að takmarka fjárfestingar sem settar eru fram í III. A) hér að framan.
g) Þrátt fyrir framangreint getur sjóður skráð sig á, eignast og / eða haldið verðbréfum sem gefin eru út eða gefin
út af einum eða fleiri sjóðum sem eru hæfir sem peningamarkaðssjóðir án þess að félagið sé háð kröfum laga
frá 10. ágúst 1915 um viðskiptabanka Fyrirtæki, með áorðnum breytingum, að því er varðar áskrift, kaup og /
eða eignarhald félagsins af eigin hlutum, að því gefnu að:
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1.

Markmiðið með peningamarkaðssjóði er ekki aftur á móti að fjárfesta í viðkomandi sjóði sem fjárfest er í
þessum miða á peningamarkaðssjóði. og

2.

ekki meira en 10% af þeim eignum sem fjárfestingamarkaðssjóðirnir, sem um er að ræða, geta fjárfest í
einingar annarra peningamarkaðssjóða; og

3.

atkvæðisréttur, ef einhver er, sem fylgir hlutabréfum peningamarkaðssjóðsins, er frestað svo lengi sem
viðkomandi sjóður haldi hlutunum og með fyrirvara um viðeigandi vinnslu í reikningunum og reglubundnum
skýrslum; og

4.

Að svo miklu leyti sem svo lengi sem þessi verðbréf eru í eigu sjóðsins verður ekki tekið tillit til verðmæti
þeirra við útreikning á hreinni eign sjóðsins til að sannreyna lágmarksþröskuld hreinnar eignar sem
lýðveldið lýkur Lög.

VI) Auk þess mun félagið ekki:
a) fjárfesta í öðrum eignum en þeim sem um getur í I) hér að framan;
b) stuttum peningamarkaðsbréfum, verðbréfaviðskiptum, ABCP og einingum eða hlutum annarra
peningamarkaðssjóða;
c) taka bein eða óbein áhrif á eigið fé eða vörur, þ.m.t. afleiður, vottorð sem tákna þau, vísitölur byggðar á þeim
eða öðrum hætti eða tækjum sem gætu valdið þeim áhrifum;
d) öðlast verðbréfalánasamninga eða verðbréfalánasamninga eða önnur samkomulag sem felur í sér eignir
sjóðsins;
e) lána og lána peningum.
Hver sjóður verður að tryggja fullnægjandi fjölbreytni fjárfestingaráhættu með fullnægjandi fjölbreytni.
VII) Félagið mun jafnframt fylgja slíkum frekari takmörkunum sem krafist er af eftirlitsyfirvöldum þar sem hlutabréfin eru
markaðssett.
VIII) Félagið þarf ekki að fylgja prósentum fjárfestingarmarka þegar nýtt er áskriftarréttindi sem fylgja verðbréfum sem eru
hluti af eignum sínum.
Ef farið er yfir prósentu takmörkin sem fram koma í ofangreindum takmörkunum af ástæðum sem eru ekki undir stjórn félagsins
eða vegna framkvæmdar áskriftarréttinda verður það að vera forgangsverkefni fyrir sölustarfsemi þess að leysa úr þeim
aðstæðum, reikningur hagsmuna hluthafa.

Reglur um skrá
Skammtímabreytingar á peningamarkaðssjóðum skulu einnig vera í samræmi við allar eftirfarandi kröfur:
a. Eignasafn þess er að hafa ávallt vægi meðallengdartíma sem er ekki meira en 60 dagar;
b. Eigu þess skal ávallt hafa vegið meðaltal líftíma ekki lengur en 120 daga, með fyrirvara um ákvæði MMFR;
c. Að minnsta kosti 7,5% af eignum sínum skal samanstanda af daglegum gjalddaga, endurhverfum samningum (ef einhver
er) sem hægt er að segja upp með því að tilkynna einn vinnudag fyrirfram, eða reiðufé sem hægt er að afturkalla með því
að tilkynna um einn virka dag ;
d. Að minnsta kosti 15% af eignum sínum skal samanstanda af vikulega gjalddaga eignum, endurhverfum samningum (ef
einhverjar eru) sem hægt er að segja upp með því að tilkynna fimm daga virka daga eða peninga sem hægt er að afturkalla
með því að tilkynna fimm vinnudaga fyrirvara . Að því er varðar útreikninginn sem um getur í fyrri málslið er heimilt að
taka með peningamarkaðsbréf eða einingum eða hlutum annarra peningamarkaðssjóða innan vikulegra gjalddaga með
gjalddaga að hámarki 7,5%, að því tilskildu að þau geti verið innleyst og gerist upp innan fimm vinnudagar.
Ef framangreind mörk eru umfram af ástæðum sem eru ekki undir stjórn félagsins eða vegna úttektar- eða innlausnarréttinda
skal félagið sem forgangsverkefni samþykkja leiðréttingu þessara aðstæðna, með hliðsjón af hagsmunum hluthafa .
6. VIÐBÓTAR STAÐBUNDNAR TAKMARKANIR
a) Ef og svo lengi sem sjóður félagsins er heimilt af fjármálaeftirlitinu í Suður Afríku að því er varðar 65. gr. Sem erlendir
sjóðir um sameiginlega fjárfestingu í verðbréfum gilda eftirfarandi:
(i)

Sjóðurinn getur lánað allt að 10% af eiginfjárverði þess, en aðeins tímabundið í því skyni að uppfylla sölubeiðnir,
með fyrirvara um lántakmarkanir í 2. lið e) hér að framan;

(ii)

Fyrir sjóði sem fjárfesta í eigið fé eða hlutabréfum sem tengjast hlutabréfum skulu 90% slíkra eigna eða
eignaverðbréfa í slíkum sjóðum aðeins fjárfestar í kauphöllum sem hafa fengið fullan aðild að Alþjóðabandalaginu
eða kauphöllum sem framkvæmdastjóri hefur sótt um (og sem hafa uppfyllt kröfur um), m.a. vegna reglna um
áreiðanleikakönnun, sem ákvarðaður er af ritara;

(iii)

Fyrir sjóði sem fjárfesta í skuldagerningum eða öðrum viðurkenndum gerningum skal 90% slíkra fjármálagerninga
sem slíkur sjóður hefur að geyma lánshæfismat „Standard Investment“ af Standard & Poor's, Moody's eða Fitch
Ratings Limited. þó að því er varðar eftirfarandi sjóðir verða engar fjárfestingar í skuldabréfum sem ekki eru
fjárfestingar gerðar:
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− Franklin Biotechnology Discovery Fund;
− Franklin U.S. Government Fund;
− Franklin U.S. Opportunities Fund;
− Franklin Technology Fund;
− Templeton Emerging Markets Fund;
− Templeton Euroland Fund;
− Templeton Global Fund; og
− Templeton Global Smaller Companies Fund.
(iv)

Sjóðurinn getur haft hlutdeildarskírteini annarra verðbréfasjóðs eða verðbréfasjóða, að því tilskildu að slík
verðbréfasjóður eða verðbréfasjóðir hafi áhættusnið sem er ekki marktækt áhættusamt en áhættusnið annarra
undirliggjandi verðbréfa sem sjóðurinn kann að halda.

(v)

Afleiðusamningar verða notaðar innan þeirra marka sem tilgreindar eru hér að framan. Ekki er heimilt að nota
neinar gírmunir, aflgjafar og / eða margföldun. Afleiðusamningar verða ekki notaðar til að nýta eignasafni sjóðsins
og verða ávallt tryggðir. Engar afhjúpaðar stöður skulu leyfðar;

(vi)

Sjóðurinn skal ekki fjárfesta í sjóði sjóða eða fóðursjóðs;

(vii)

Að því tilskildu að 10% takmörkin sem sett eru fram í 1. mgr. f) (i) eigi ekki við um tiltekna sjóð, má ekki fjárfesta
meira en 20% af hreinni eign sjóðsins í einingum eins verðbréfasjóðs eða annarra verðbréfasjóða sem um getur
í 1. mgr. a) (v);

(viii) Ekki er heimilt að taka lán til lána; og
(ix)

Sjóðurinn getur gengið í verðbréfalánafyrirkomulag, að því tilskildu að slíkar ráðstafanir fari ekki yfir 50% af heildar
markaðsvirði eigna hans.

Ef og svo lengi sem sjóður félagsins er heimilt af fjármálaeftirlitinu í Suður-Afríku sem erlendir sjóðir um sameiginlega
fjárfestingu í áhættuvildum skv. 65. gr., Skulu framangreindar takmarkanir ekki gilda.
b) Ef og svo lengi sem fyrirtækið er heimilað af Verðbréfa- og framtíðarskrifstofunni í Taívan og að því er varðar sjóð sem
skráð er með henni gildir eftirfarandi:
(i)

Heildar skuldbindingar vegna afleiðusamninga mega ekki (nema með samþykki verðbréfa- og framtíðarskrifstofu),
hvenær sem er, fara yfir 40% af hreinni eignum viðkomandi sjóðs og 100% til áhættuvarnar.

(ii)

Heildarfjárhæð sem sjóðir fjárfestir í verðbréfum á verðbréfamarkaði á meginlandi Kína, þar á meðal skuldabréf
á China Interbank skuldabréfamarkaðnum (CIBM), mun ekki fara yfir tuttugu prósent (20%) af þáverandi hreinu
eignavirði sjóðsins, nema viðkomandi eftirlitsaðili ákveði annað.

(iii)

Heildarfjárhæð sjóðsins, sem fjárfest er í verðbréfum Taívan, skal ekki vera meiri en fimmtíu prósent (50%) af
eiginfjárverði sjóðsins eða annað hlutfall sem eftirlitsstofnunin í Taiwan kann að ákveða.

c) Ef og svo lengi sem sjóður félagsins er heimilt af Capital Market Board í Tyrklandi, gildir eftirfarandi:
(i)

Að minnsta kosti 80% af eignasafni sjóðsins ætti að fjárfesta í öðrum eignum en fjármagnsmarkaðsskjölum
útgefnum af útgefendum sem eru búsettir í Tyrklandi og tyrkneskum skuldabréfum í ríkjum. og

(ii)

Sjóðurinn ætti ekki að hafa meira en 9% atkvæðisréttar eða fjármagns í hlutafélagi.

d) Ef og svo lengi sem félagið starfar samkvæmt leyfi frá Hlutafjár- og verðbréfanefnd Hong Kong (SFC) og hvað varðar
viðkomandi sjóði félagsins, skulu reglur SFC gilda um meðal annars eftirfarandi:
–

fjárfesting meira en 10% af hreinum eignum sjóðsins samanlagt í A-hlutabréfum og B-hlutabréfum í Kína;

–

fjárfesting meira en 10% af hreinum eignum sjóðsins í verðbréfum sem eru gefin út og / eða tryggð af einum
fullvalda útgefanda (þ.m.t. ríkisstjórn þess og opinber eða sveitarstjórn þess lands) með lánshæfiseinkunn undir
fjárfestingarstigi;

–

nettó áhættuskuldbinding í afleiðum; og

–

verðbréf útlána, endurkaup, endurhverf viðskipti eða aðrar svipaðar viðskiptabankar.

e) Ef og svo lengi sem Franklin NextStep Balanced Growth Fund, Franklin NextStep Dynamic Growth Fund og Franklin
NextStep Stable Growth Fund starfa samkvæmt leyfi frá SFC skulu reglur SFC gilda um meðal annars eftirfarandi:
–

fjárfesting meira en 10% af hreinum eignum þeirra samanlagt í undirliggjandi sjóðum sem eru ekki lögheimili á
Írlandi, Lúxemborg eða í Bretlandi og eru ekki leyfðir af SFC;

–

fjárfesting meira en 10% af hreinni eign sinni í verðbréfasjóðum utan verðbréfasjóðs; og

–

nettó áhættuskuldbinding í afleiðum.

f) Ef og svo lengi sem eftirfarandi sjóðir samþykkja fjárfestingu af Seðlabankanum (CPF), gilda fjárfestingarleiðbeiningar
CPF, sem gefin eru út af Seðlabankastjóri Seðlabankans, hvaða reglur sem kunna að vera breyttar á hverjum tíma:
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3)

Franklin U.S. Opportunities Fund

4)

Templeton Asian Growth Fund

5)

Templeton China Fund

6)

Templeton Emerging Markets Fund

7)

Templeton Global Balanced Fund

g) Ef og svo lengi sem eftirfarandi sjóðir samþykkja fjárfestingu af vátryggingafélögum sem falla undir ákvæði þýskra
laga um eftirlit með vátryggingafélögum ( Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG), munu sjóðirnir ekki fjárfesta í (i)
skuldabréfum sem eru metin lægra en B mínus og hér að neðan hjá Standard & Poor's Corporation og / eða Fitch
Ratings Limited eða lægra en B3 af Moody's Investors Service, Inc. (ef eignir sjóðsins á hverjum tíma eru ekki lengur
í samræmi við þessa kröfur vegna lækkunar skulu þau seld, í hagsmuni fjárfesta, innan 6 mánaða), ætti hins vegar
að lækka verðbréfin séu minna en 3% af verðmæti heildareignanna. Þær mega þola fjárfestingarstjóri, að því tilskildu
að hagsmunir fjárfesta séu ekki virðisrýrnunar (ef óskráð er, verðbréf verður að vera lýst af sambærilegum gæðum
fjárfestingarstjóri), ii) eignatryggð verðbréf sem eru metin undir fjárfestingarstigi:
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) Til að tryggja skattaundanþágu að hluta vegna hlutabréfasjóða fyrir fjárfesta sem eru búsettir í Þýskalandi, munu
eftirfarandi sjóðir fjárfesta meira en 50% af hreinni eign sinni í hlutabréfum, eins og skilgreint er í 2. kafla, 8. mgr. þýsku
laganna um fjárfestingaskatt:
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
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33)

Templeton European Small-Mid Cap Fund

34)

Templeton Frontier Markets Fund

35)

Templeton Global Balanced Fund

36)

Templeton Global Climate Change Fund

37)

Templeton Global Equity Income Fund

38)

Templeton Global Fund

39)

Templeton Global Smaller Companies Fund

40)

Templeton Growth (Euro) Fund

41)

Templeton Latin America Fund

Fjárfesti sjóðirnir í öðrum fjárfestingasjóðum má líta á viðkomandi fjárfestingasjóði sem hlutabréf í skilningi þýsku
fjárfestingalaganna, að marki eiginfjárhlutfallsins sem sjóðirnir birta í lok hvers matsdags eða, að öðrum kosti, að marki
lágmarkseiginfjárhlutfalls samkvæmt fjárfestingarstefnu sjóðsins.
i) Til að tryggja skattaundanþágu að hluta vegna blandaðra sjóða og/eða fjöleignasjóða fyrir fjárfesta sem eru búsettir í
Þýskalandi munu eftirfarandi sjóðir fjárfesta að minnsta kosti 25% af eign sinni í hlutabréfum eins og skilgreint er í 2.
kafla, 8. mgr. þýsku laganna um fjárfestingaskatt:
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

Fjárfesti sjóðirnir í öðrum fjárfestingasjóðum má líta á viðkomandi fjárfestingasjóði sem hlutabréf í skilningi þýsku
fjárfestingalaganna, að marki eiginfjárhlutfallsins sem sjóðirnir birta í lok hvers matsdags eða, að öðrum kosti, að marki
lágmarkseiginfjárhlutfalls samkvæmt fjárfestingarstefnu sjóðsins.
j) Ef og svo lengi sem Templeton Global Balanced Fund samþykkir fjárfestingu af Malaysian fjárfestingarsjóðum sem eru
leyfðar af Malaysian Securities Commission sem fóðrari, mun Templeton Global Balanced Fund venjulega fjárfesta 65%
af hreinni eign sinni í eiginfjár- og eiginfjárbréfum og 35% af hreinni eignum sínum í verðbréfum með fasta tekjum og
lausafjármuni, með leyfileg fráviki allt að 5% af hreinni eignum þessarar úthlutunar.
k) Ef og svo lengi sem Franklin Biotechnology Discovery Fund tekur við fjárfestingum frá malasískum smásöluflæðissjóðum
sem hafa heimild frá Malaysian Securities Commission, mun Franklin Biotechnology Discovery Fund fylgjast með og
fara að kröfum leiðbeininga um verðbréfasjóði, eins og segir hér að neðan:
–

Allar fjárfestingar Franklin Biotechnology Discovery Fund eru takmarkaðar við markaði eða útgáfuland þar sem
eftirlitsyfirvaldið er fastur eða tengdur meðlimur í Alþjóðasamtökum verðbréfaviðskipta (IOSCO).

–

Lánshæfismat gagnaðila OTC afleiða verður að minnsta kosti lánshæfismat. Ef einkunn gagnaðila fer niður fyrir
það lágmark sem krafist er, eða gagnaðili hættir að fá einkunn, þá ætti fjárfestingarstjóri, innan 6 mánaða eða fyrr,
að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að tryggja að kröfum sé fullnægt.

–

Þar sem Franklin Biotechnology Discovery Fund fjárfestir í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða og/eða annarra
verðbréfasjóða sem tengjast fyrirtækinu með sameiginlegri stjórnun eða yfirráðum, þá verður enginn millifærsla
milli Franklin Biotechnology Discovery Fund og annarra UCITS og/eða annarra UCI;

–

Franklin Biotechnology Discovery Fund mun eingöngu annast verðbréfalán (þ.m.t. sölu og endurkaup og
endurhverf endurkaup) í skilvirkri eignasafnastjórn.

–

Fjárfestingar Franklin Biotechnology Discovery Fund í öðrum UCITS og/eða öðrum UCI munu almennt uppfylla
ofangreind fjárfestingarmörk.

l) Til að tryggja hæfi að undanþágu að hluta skattaundanþágu skv. gr. 150-0 D, 1 French General Tax Code, eins og hún
verður af framkvæmd fransks fjármálaréttar fyrir árið 2014, fyrir fjárfesta sem eru búsettir í Frakklandi, munu eftirfarandi
sjóðir fjárfesta að minnsta kosti 75% af hreinum eignum sínum í hlutabréfum:
1)

Franklin U.S. Opportunities Fund

2)

Templeton European Opportunities Fund

3)

Templeton European Small-Mid Cap Fund

m) Ef og svo lengi sem félagið hefur heimild frá Monetary Authority of Singapore (MAS) í Singapúr og að því er varðar
sjóði sem skráðir eru með því skulu fjárfestingar sem ekki eru UCITS UCI ekki vera hærri en 10% af heildar hreinni eign
sjóðsins.
n) Ef og svo lengi sem Franklin Innovation Fund samþykkir fjárfestingar brasilískra flæðissjóða skal Franklin Innovation
Fund fjárfesta minnst 67% hreinna eigna sinna í hlutabréfum og/eða hlutabréfatengdum verðbréfum.
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ÁHÆTTUSTJÓRNUN
Rekstrarfélagið notar áhættustýringarferli sem gerir því kleift að fylgjast með og meta hvenær sem er áhættan á stöðu félagsins
og framlag þeirra í heildaráhættuþátt hvers sjóðsins. Rekstrarfélagið og fjárfestingarstjórarnir ráða ferli fyrir nákvæma og
óháða mat á verðmæti OTC afleiðusamninga.
Að beiðni fjárfestis mun rekstrarfélagið veita viðbótarupplýsingar um magn takmörk sem gilda í áhættustýringu hvers sjóðs, að
þeim aðferðum sem eru valin í þessu skyni og á nýlegri þróun áhættu og ávaxta helstu flokka hljóðfæri.

Ferli fyrir Innri greiðsluskilyrði
Rekstrarfélagið hefur komið á fót og framkvæmt og beitt stöðugt innri lánshæfiseinkunn á grundvelli skynsamlegra, kerfisbundinna
og stöðugra matsaðferða til að meta kerfisbundið lánshæfi einhvers sjóðs sem hæfir peningamarkaðssjóðum í samræmi við
reglugerðina um peningamarkaðssjóði og viðeigandi framseldar gerðir sem fylgja reglugerðinni um peningamarkaðssjóði.
Rekstrarfélag hefur ákveðið skilvirkt ferli til að tryggja að viðeigandi upplýsingar um útgefanda og eiginleikar tækisins séu
fengnar og haldið uppfærðar.
Ákvörðun lánaáhættu útgefanda eða ábyrgðaraðila er byggð á sjálfstæðri greiningu á getu útgefanda eða ábyrgðaraðila til að
endurgreiða skuldbindingar sínar, sem er framkvæmt af lánshæfismatsaðilum innan peningamarkaðsrannsóknarhópsins, sem
einnig er heimilt að treysta á lánshæfiseinkunn rannsóknarhóps fjárfestingarstigs á ábyrgð rekstrarfélags og hver skal tilkynna
rekstrarfélaginu reglulega og skal það ekki vera minna en árlega. Skrárstjórnun er ekki þátt í þessari rannsókn, til að tryggja
sjálfstæði sitt. Þessi ákvörðun felur í sér eftirfarandi þætti, þar sem við á:
a) Fjármál og greining á nýlegum reikningsskilum;
b) Hæfni til að bregðast við framtíðarviðburðum á markaði og útgefanda- eða ábyrgðaraðila, þar á meðal getu til að
endurgreiða í mjög skaðlegum aðstæðum;
c) Styrkur útgefanda eða ábyrgðaraðila í hagkerfinu og miðað við efnahagsþróun og samkeppnisstöðu;
d) Mat á lausafjárstöðu útgefanda, þ.m.t. uppsprettur lausafjárstöðu, umfjöllun um lánastofnanir og aðrar uppsprettur
lausafjárstöðu og getu útgefanda til að endurgreiða skammtímaskuldbindingar;
e) Fyrir útgáfur ríkissjóðs, styrk ríkisfjármálastefnu (ríkisskattar á móti útgjöldum), peningastefnu (framboð peninga og stig
og þróun vaxta), greiðslujöfnuður (styrkur höfuðborgareiknings landsins, núverandi reikningur og vöruskiptajöfnuður) og
stærð gjaldeyrisforða þar sem það hefur áhrif á horfur fyrir gjaldmiðilinn;
Til að mæla útlánaáhættu útgefanda eða ábyrgðaraðila og hlutfallsleg áhætta við vanrækslu útgefanda eða ábyrgðaraðila og
tækis, verða eftirfarandi magnviðmiðanir notaðar við mat á lánshæfismati:
a) Stefna í tengslum við sjóðstreymi, tekjur, gjöld, arðsemi, skammtímalán og langtíma skuldastarfsemi, þar á meðal
samanburður á hlutfalli af peningum frá rekstri til skammtímalána og arðsemi hlutfalla samanborið við meðalmiðla í iðnaði;
b) Heildarskuldir við fjármagnshlutfall og skammtímalán til fjármagnshlutfalls miðað við slíkar hlutföll sambærilegra lána;
c) Hlutfall núverandi eigna við núverandi skuldir samanborið við svipaða trúverðugleika;
d) Fyrir banka og fjármálafyrirtæki, samanburður miðað við aðrar alþjóðlegar bankar og fjármálafyrirtæki með tilliti til: i)
hlutfall fjármagns frá skammtímalánum og langtímaskuldum, ii) hlutfall áhættufjármagns á eigin fé og varasjóður, og iii)
afskriftareikning útlána sem hlutfall af vanskilum eigna.
e) Fyrir verðbréfa- og mótaðila, samanburður miðað við aðrar alþjóðlega miðlari með tilliti til: i) hlutfall skammtímalána til
heildar fjármagns, ii) hlutfall skammtímalána til eigin fjár, iii) hlutfall heildareigna til eiginfjárhlutfall og iv) hlutfall lausafjár
og lána til skammtímalána;
f) Fyrir lánshæfiseinkunn, samanburður á vísbendingum sem tengjast fjármálastefnu (fjárhagsáætlun sem hlutfall af vergri
landsframleiðslu), peningastefna (vöxtur peningamagns og stig og vaxtaþróun, stigið og gjalddaga útistandandi skulda
(þ.m.t. hlutfall útistandandi skulda er af landsframleiðslu), greiðslujöfnuður (viðskiptajöfnuður og vöruskiptajöfnuður
sem hlutfall af landsframleiðslu) og umfang gjaldeyrisforða.
Sérstakar viðmiðanir varðandi eigindlegt mat útgefanda eða ábyrgðaraðila og skjal sem hönnuð er af rekstrarfélaginu skal innihalda:
a) Eignaflokkurinn eða tegund tækisins eða öryggisins, þ.m.t. rekstrar- eða mótaðilaáhætta sem felst í uppbyggingu slíkra
gerninga eða öryggis.
b) Lánshæfismat útgefanda eða ábyrgðaraðila tækisins eða öryggis, þ.m.t.: i) þjóðhagslegir þættir sem gætu haft áhrif á
núverandi og framtíðar lánshæfismat útgefanda eða ábyrgðaraðila, ii) eignarvernd, iii) gæði reikningsskila útgefanda
eða ábyrgðaraðila og stjórnun, iv) áhrif verulegrar eignarstöðu, v) fjárhagsleg sveigjanleika útgefanda eða ábyrgðaraðila
til að takast á við óvæntar áskoranir og nýta sér tækifærin og mat á hve miklu leyti og eðli áhættu á atburði, vi) líkurnar
á skyndilegri breytingu á gæðum lána frá utanaðkomandi eða innri heimildum, þ.m.t. hlutfallsleg hætta á vanskilum,
vii) fyrir verðbréf með ríkisstjórninni, hvort öryggið sé studd af fullri trú og lánsfé stjórnvalda eða aðeins af lánsfé
stofnunarinnar eða tækjabúnaðarins sem gefur út öryggi, og hvort það sé félags-pólitískt áhætta, stjórnunaráhætta,
skattlagningaráhætta eða áhætta á landsvísu viii) fyrir staðbundin verðbréf, endurgreiðsluheimildir, útgefandi lýðfræði,
sjálfstæði útgefanda við hækkun skatta og tekna, treystir útgefanda á utanaðkomandi tekjulind og styrk og stöðugleika
stuðningshagkerfisins.
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c) Tilvist og dýpt eftirmarkaði fyrir tækið eða öryggi, svo og tímabilið sem eftir er til höfuðstólsins, er hægt að endurheimta
með eftirspurn (þ.e. á gjalddaga).
d) Ytri lánshæfismat:
i.

Sjóðurinn sem hæfir peningamarkaðssjóði í skilningi reglugerðarinnar um peningamarkaðssjóði mun leitast við að
halda aðeins verðbréfum sem eru merktir A-1 eða hærri af S&P, P-1 eftir Moody's eða svipaðan einkunn af öðrum
alþjóðlega viðurkenndum tölfræðilegum matsfyrirtækjum.

ii.

Ef ekki er gefið skammtímamat skulu gæði skuldar teljast jafngild slíku mati af rekstrarfélaginu.

iii.

Það verður engin vélrænni ofsóknir á ytri einkunnir.

Eiginfjár- og magntengdar inntak lánshæfismatsaðferðarinnar skulu vera áreiðanlegar og vel skjalfestar. Lokaárangur
lánshæfismatsaðferðarinnar verður viðurkenndur listi yfir einingar („Samþykkt listi“) sem er tiltækur til notkunar af
peningamarkaðssjóðum. Eins og þegar lán er fjarlægð úr samþykktu listanum vegna óhagstæðrar lánshæfismats verður
að draga úr eða farga stöðum sem tengjast láninu, eftir því sem við á og eins fljótt og auðið er, miðað við markaðsaðstæður
á þeim tíma. Lánshæfismatsaðferðirnar og samþykktar skrár eru endurskoðaðar a.m.k. árlega af rekstrarfélaginu og oftar
ef þörf krefur. Ef um er að ræða veruleg breyting, í skilningi reglugerðarinnar um peningamarkaðssjóði, sem gæti haft áhrif
á núverandi mat á tækjum eða sem gætu haft áhrif á lánshæfismatsaðferðirnar, verður nýtt lánshæfismats gerð og / eða
Lánshæfismatsaðferðir verða uppfærðar.
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Viðauki C
Viðbótarupplýsingar
1.	Félagið er fjárfestingarfélag með takmarkaða ábyrgð sem starfar sem société anonyme samkvæmt lögum Lúxemborgar
og telst vera société d'investissement à capital variable. Félagið var stofnað í Lúxemborg 6. nóvember 1990 fyrir
óákveðinn tíma. Greinarnar voru birtar í Mémorial þann 2. janúar 1991. Breytingar á greinunum voru birtar í Mémorial
þann 25. október 1994, 4. nóvember 1996, 22. maí 2000, 16. júní 2004 og 25. mars 2005. Félagið er skráð hjá Registre
de Commerce et des Sociétés de et í Lúxemborg og undir númeri B 35 177. Afrit af greinum með áorðnum breytingum
er tiltækar til skoðunar hjá Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg og skráðri skrifstofu félagsins og
rekstrarfélagsins.
2. 	Lágmarksstofnfé félagsins er 1.250.000 evrur eða sambærileg upphæð í Bandaríkjadölum.
3.	Félagið getur verið leyst upp með ákvörðun sérstaks hluthafafundar. Ef hlutafé félagsins fellur undir tvo þriðju hluta
lágmarksfjárhæðinnar skal stjórnin leggja fram spurningu um slit félagsins á aðalfundi sem ekki skal kveðið á um í
sveitarstjórn og skal ákveða með einföldum meirihluta eigenda hlutabréfa sem eru fulltrúar á fundinum. Ef eigið fé
félagsins verður lægra en fjórðungur lágmarksstofnfjár er stjórn félagsins skylt að bera það undir aðalfund, þar sem engin
skilyrði eru sett um ályktunarhæfi, hvort leysa skuli upp félagið. Handhafar fjórðungs hluta í sjóðnum geta ályktað um slit
félagsins á fundinum. Sé félagið gjaldþrota verður slitið í samræmi við ákvæði laga Stórhertogadæmis Lúxemborgar sem
tilgreinir þær ráðstafanir sem gera skal til að gera hluthöfum kleift að taka þátt í lausafjárútbreiðslunni og í þeim tengslum
er kveðið á um afhendingu í afhendingu á Caisse de Consignation af slíkum fjárhæðum sem ekki hafa verið beðin um
neinar hluthafar. Fjárhæðir sem ekki eru krafist frá afhendingu innan fyrirhugaðs tímabils gætu verið týndar í samræmi við
ákvæði stórveldis Lúxemborgar. Öll magn sem flutt er til Caisse de Consignation er háð „skattgreiðslum“ og þar af leiðandi
gæti upphæðin ekki endurgreitt.
4.	Stjórnin getur ákveðið að slíta sjóði ef nettó eignir sjóðsins eru undir 50 milljónum Bandaríkjadala eða ef breyting á efnahagslegum
eða stjórnmálalegum aðstæðum er varða sjóðinn réttlæta slíkt, eða ef slíkt er nauðsynlegt til að gæta hagsmuna hluthafa í
viðkomandi sjóði. Ákvörðun slitastjórnar verður birt eða tilkynnt, ef við á, af fyrirtækinu fyrir slit og birting og / eða tilkynning
mun gefa til kynna ástæður og málsmeðferð við slitameðferð. Nema stjórnin ákveði annaðhvort til hagsmuna eða jafnræðis
milli hluthafa, geta hluthafar viðkomandi sjóðs áfram óskað eftir sölu eða skiptingu á hlutabréfum sínum. Eignir sem ekki var
hægt að dreifa til styrkþega þeirra eftir lok slitatímabils sjóðsins verða afhent hjá Caisse de Consignation fyrir hönd styrkþega.
Öll magn sem flutt er til Caisse de Consignation er háð „skattgreiðslum“ og þar af leiðandi gæti upphæðin ekki endurgreitt.
Í öllum öðrum kringumstæðum eða þar sem stjórnin ákveður að ákvörðunin skuli lögð fyrir samþykki hluthafa má taka
ákvörðun um að slíta sjóðinn á fundi hluthafa sjóðsins sem verður gjaldþrota. Á slíkum sjóðsfundi skal ekki krafist
sveitarstjórnar og ákvörðun um að slíta verði tekin með einföldum meirihluta atkvæða.
Allar samruna sjóðsins skulu ákvörðuð af stjórninni nema stjórnin ákveði að leggja fram ákvörðun um samruna á
hluthafafundi hlutaðeigandi sjóðs. Engin kvörtun er krafist fyrir þennan fund og ákvarðanir eru teknar með einföldum
meirihluta atkvæða.
Ef sameinað er einum eða fleiri sjóðum þar sem félagið hættir að vera til, skal samruna ákveðið af hluthafafundi sem
ekki er krafist í sveitarstjórn og sem getur ákveðið með einföldum meirihluta atkvæða . Að auki gilda ákvæði um samruna
verðbréfasjóða sem settar eru fram í lögum frá 17. desember 2010 og framkvæmdarreglugerð (einkum um tilkynningu
hluthafa).
Stjórnin getur einnig, með þeim kringumstæðum sem kveðið er á um í fyrstu málsgrein 4. liðar, ákveðið endurskipulagningu
sjóðs með skiptingu í tveimur eða fleiri aðskildum sjóðum. Að því marki sem lögmál Lúxemborgar kveður á um verður slík
ákvörðun birt eða tilkynnt, eftir því sem við á og í viðbót mun birting eða tilkynning innihalda upplýsingar varðandi sjóðirnir
sem verða af endurskipulagningu.
Á undanfarandi málsgrein gildir einnig um skiptingu hlutabréfa í hverjum hlutdeild.
Í þeim tilvikum sem kveðið er á um í fyrstu málsgrein, getur stjórnin einnig, með fyrirvara um samþykki stjórnvalda (ef þörf
krefur), ákveðið að sameina eða skiptast á hlutabréfum innan sjóðsins. Að því marki sem lögmál Lúxemborgar kveður á
um verður slík ákvörðun birt eða tilkynnt og birting og / eða tilkynning mun innihalda upplýsingar í tengslum við fyrirhugaða
hættu eða samstæðu. Stjórnin getur einnig ákveðið að leggja fram spurningu um samstæðu eða skiptingu hlutabréfa á
fundi eigenda slíkra hlutdeildarskírteina. Engin kvörtun er krafist fyrir þennan fund og ákvarðanir eru teknar með einföldum
meirihluta atkvæða.
5.	Samkvæmt stefnu rekstrarfélagsins leitast félagið við að nýta atkvæðarétt sem tengist fjárfestingum þess í framseljanlegum
verðbréfum. Að þessu leyti hefur rekstrarfélagið útdeilt kosningarétti hvað varðar verðbréfin í verðbréfasafni félagsins til
fjárfestingastjóra viðkomandi sjóðs undirfjárfestingastjóra, sem ýmist eru aðilar á vegum Franklin Templeton eða ekki.
Fullgildingar atkvæðagreiðslu eru tiltækar endurgjaldslaust og að fenginni beiðni á skrifstofu félagsins og rekstrarfélagsins.
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Viðauki D
Ákvörðun hreins eignavirðis hlutabréfa
ÚTREIKNINGUR HREINS EIGNAVIRÐIS
Hreint eignvirði á hlut („NAV“) af hverju hlutdeildarskírteini hvers sjóðs skal gefið upp í gjaldmiðli viðkomandi sjóðs eða
viðkomandi flokks sem hlutdeildarskírteini og skal ákvarða hvað varðar hvaða verðmatardag sem er með að deila hreinum
eignum félagsins sem samsvarar hverjum hlutdeildarskírteini hvers sjóðs, þar sem verðmæti eigna félagsins sem samsvarar
slíkum sjóðum, að frádregnum skuldum sem rekja má til slíkrar sjóðs, með fjölda hlutabréfa sem eru þá útistandandi og skal
afmarkaður upp eða niður til tveggja aukastafa eins og stjórnin getur ákveðið.

MAT
Eignir félagsins teljast fela í sér:
(a) öll reiðufé á hendur eða á innborgun, þ.m.t. allar vextir af þeim;
(b) allar víxlar og eftirspurnarskuldabréf og viðskiptakröfur (þ.m.t. tekjur af verðbréfum sem eru seldar en ekki afhentir);
(c)	öll skuldabréf, tímabréf, hlutabréf, skuldabréfaviðskipti, áskriftarréttur, ábyrgðir, valkostir og aðrar afleiðusamningar,
einingar eða hluti fyrirtækja til sameiginlegra fjárfestinga og annarra fjárfestinga og verðbréfa sem eigandi eða samningur
hefur í eigu félagsins;
(d)	öll hlutabréf, arður, reiðufé og reiðufé útistandandi af félaginu og að því marki sem félagið þekkir (að því tilskildu að félagið
geti gert breytingar með tilliti til sveiflna í markaðsvirði verðbréfa af völdum viðskipta utan arðs, fyrrverandi réttindi , eða
með svipuðum aðferðum);
(e)	allar vextir sem aflað er á vaxtaberandi verðbréfum í eigu félagsins, að því marki sem sama er innifalið eða endurspeglast
í aðalfjárhæð slíkrar tryggingar;
(f)	stofnkostnaður félagsins að svo miklu leyti sem það hefur ekki verið afskrifað; og
(g) allar aðrar eignir af öllu tagi og náttúru, þ.m.t. fyrirframgreiddar útgjöld.
Samtals skuldir eru:
(a) öll lán, reikninga og skuldir
(b)	 öll áfallin eða greidd stjórnunarkostnaður (þ.m.t. rekstrarfélaggjöld, fjárfestingarstjórnun og / eða ráðgjafargjöld,
innstæðueigendagjöld og gjöld fyrirtækja);
(c)	allar þekktar skuldir, nútíð og framtíð, þ.m.t. öll þroskaður samningsbundnar skyldur varðandi greiðslur peninga eða eigna,
þ.m.t. fjárhæð ógreidds arðs sem félagið lýsir þar sem verðmatardagur fellur á upptökudegi til að ákvarða þann einstakling
sem hefur rétt á því eða er síðari þar með;
(d)	viðeigandi ákvæði um framtíðarskattar á grundvelli fjármagns og tekna á verðmatsdegi, eins og ákveðið er frá og til, af
hálfu félagsins, og önnur ákvæði, ef einhver er, heimiluð og samþykkt af stjórninni, þ.m.t. gjaldþrotaskipti; og
(e)	allar aðrar skuldbindingar félagsins af hvers kyns tegund og eðli nema skuldum sem eru hluti af hlutabréfum í félaginu.
Við ákvörðun fjárhæð slíkra skulda skal félagið taka tillit til allra viðeigandi útgjalda sem félagið greiðir sem felur í sér
kostnað vegna og gjalda á reikningunum, gjöld sem greiða skal til rekstrarfélagsins vegna framkvæmdar ýmissa þjónustu
og fyrir þá Fjárfestingarstjórnir og / eða fjárfestingarráðgjafar, vörsluaðili og staðbundnar greiðslumiðlar og varanlegir
fulltrúar á skráningarstað, önnur umboðsaðili sem starfar hjá fyrirtækinu, gjöld fyrir lögfræðilega og endurskoðunarþjónustu,
vátryggingargjöld, prentun, skýrslugerð og útgáfukostnað, þ.m.t. kostnaður við að auglýsa og / eða undirbúa og prenta
útboðslýsingar, KIID, skýringarmyndir eða skráningarlýsingar, fjárfestingarrannsóknargjöld, skatta eða stjórnvalds- eða
eftirlitsgjöld, öll önnur rekstrarkostnaður, þ.m.t. kostnaður við kaup og sölu eigna, vexti, bankakostnað og miðlunarsamninga,
póstkostnað, síma, telex, símbréf og símbréf ( eða önnur svipuð samskiptatækni). Félagið og/eða umsýsluaðilinn, eftir því
sem við á, getur reiknað út fyrirfram umsýslukostnað og annan reglulegan eða endurtekinn kostnað á grundvelli áætlana
fyrir hvert ár eða önnur tímabil, og jafnframt því jafna út á slíku tímabili.
Við mat á eignum gilda eftirfarandi reglur nema kveðið sé á um annað í neðangreindum kafla „Sérstakar ákvæði
varðandi útreikning á hreinni eignvirði á hlutum sjóðanna sem uppfylla kröfur um peningamarkaðssjóði“ sem gilda um
peningamarkaðssjóði.
Gjaldeyrisvarnarefni er heimilt að nýta til hagsbóta fyrir áhættuvarnar hlutdeildir. Þar af leiðandi skulu kostnaður og skyldir
og / eða ávinningur af slíkum áhættuvarnarstarfsemi aðeins vera fyrir reikninginn í þeirri tegund. Samkvæmt því verða slíkar
kostnaður og tengdar skuldir og / eða bætur endurspeglast í hreinum eignarhlutum á hlut fyrir hlutabréfa í slíkum hryggðum
hlutabréfum. Gengisáhættur eigna viðkomandi sjóðs verða ekki úthlutað í aðskildar flokka. Gjaldeyrisvarnir skulu ekki nota til
spákaupmanna. Í reglubundnum skýrslum félagsins kemur fram hvernig áhættuvarnarviðskipti hafa verið nýtt.
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Við ákvörðun á hreinu eignavirði félagsins metur rekstrarfélagið og/eða umsýsluaðilinn reiðufé og viðskiptakröfur á söluvirði og
skráir uppsafnaða vexti og arð á tímabili frá tilkynningu að arðgreiðslu. Rekstrarfélagið og/eða umsýsluaðili notar yfirleitt tvær
sjálfstæðar verðlagningarþjónustu til að aðstoða við að ákvarða núverandi markaðsvirði fyrir hvert verðbréf.
Ef markaðsskráningar eru tiltækar fyrir verðbréf í verðbréfasafni sem eru skráð eða miðlað á verðbréfamarkaði metur
rekstrarfélagið og/eða umsýsluaðili þessi verðbréf samkvæmt nýjasta tiltæka verði á umræddum verðbréfamarkaði (síðasta
uppgefna söluverð eða opinbert lokaverð dagsins) eða, ef um enga tilkynnta sölu er að ræða, á síðasta tilboðs- og kaupgengi.
Verðbréf sem skipulögð eru á skipulögðu markaði verða metin á þann hátt sem hægt er að því til verðtryggðra verðbréfa.
Rekstrarfélagið og/eða umsýsluaðili metur verðbréf í verðbréfasafninu sem eru utan verðbréfamarkaðar og tiltekinn sjóður
hefur eignast í samræmi við fjárfestingarhömlur í viðauka B samkvæmt síðasta tilboðs- og kaupgengi. Ef viðskipti eru með
verðbréfin í verðbréfasafninu bæði innan og utan verðbréfamarkaðar metur rekstrarfélagið og/eða umsýsluaðilinn þau í
samræmi við víðtækasta og dæmigerðasta markaðinn að áliti stjórnarinnar.
Almennt er viðskipti með skuldabréf, ríkisverðbréf eða peningamarkaðsbréf verulega lokið á hverjum degi á ýmsum tímum
fyrir lok Kauphallar New York. Verðmæti þessara verðbréfa sem notuð eru við útreikning á VLF er ákvörðuð frá slíkum tímum.
Stundum geta atburður sem hafa áhrif á gildi þessara verðbréfa komið fram á milli þeirra tíma sem þau eru ákvörðuð og lokun
New York kauphallarinnar sem ekki endurspeglast í útreikningi á NAV. Rekstrarfélagið og/eða umsýsluaðilinn reiðir sig á
verðmet þriðju aðila hvað varðar atburði sem hafa veruleg áhrif á verði þessara verðbréfa á tímabilinu. Ef atburður á sér stað
munu þessir þriðju aðilar leggja fram endurskoðað verðmat til rekstrarfélagsins og/eða umsýsluaðilans.
Verðmæti verðbréfa sem ekki eru skráð eða deilt á kauphöll eða skipulögðum markaði og verðbréfa sem eru svo vitnaðir
eða innleiddir, en þar sem ekki er vitað um verðbréf eða verðtryggð verð er ekki fulltrúi verðbréfamarkaðarins verðmæti skal
ákvarðað af eða undir stjórn stjórnar. Skammtíma skuldabréf og peningamarkaðsskjöl sem ekki eru viðskipti á skipulegum
verðbréfum eru yfirleitt metnar á afskrifuðu kostnaðarverði.
Þar sem félagið getur, í samræmi við fjárfestingarhömlur sem settar eru fram í viðauka B hér að framan, fjárfest í verðbréfum
sem eru bundin, óskráð, verslað sjaldan, lítillega verslað eða tiltölulega illseljanlegt, er möguleiki á að munur sé á síðustu
tiltæku markaðsverði fyrir eitt eða fleiri af þeim verðbréfum og nýjustu vísbendingar um markaðsvirði fyrir þau verðbréf.
Rekstrarfélagið og/eða umsýsluaðilinn notast við verklagsreglur til að ákvarða gangvirði einstakra verðbréfa og annarra eigna
þar sem markaðsverð er ekki tiltækt (til dæmis þegar um er að ræða verðbréf með takmörkunum eða óskráð verðbréf og lokuð
útboð) eða verð er ekki áreiðanlegt (til dæmis þegar viðskipti hafa verið stöðvuð, verðhreyfingar eru takmarkaðar á tilteknum
erlendum mörkuðum og verðbréf eru lítið seld eða illseljanleg). Sumar aðferðir til að meta þessi verðbréf geta falið í sér:
grundvallargreiningu (margar tekjur o.s.frv..), Verðmat á matvælum, afslætti frá markaðsverði svipaðra verðbréfa, eða afslætti
sem beitt er vegna eðlis og tímalengdar takmarkana á ráðstöfun verðbréfa.
Beiting reglna um verðmæta verðmæti felur í sér góðan trú á grundvelli sérstakra beittra mála. Það er engin trygging fyrir því
að félagið geti ákvarðað gangvirði verðbréfs á hér um bil sama tíma og rekstrarfélagið og/eða umsýsluaðilinn ákvarðar hreint
eignarvirði hvers hlutar í félaginu.
Viðskipti með verðbréf á erlendum verðbréfaviðskiptum og vörumarkaði, svo sem í Evrópu og Asíu, má að jafnaði ljúka vel fyrir
lokun Kauphallar New York á hverjum degi, sem hún er opin. Viðskipti í evrópskum eða erlendum verðbréfum almennt, eða í
tilteknu landi eða löndum, mega ekki eiga sér stað á hverjum Verðmatdagur. Enn fremur má viðskipti eiga sér stað á ýmsum
erlendum mörkuðum á dögum sem ekki eru Verðmatdagar og þar sem ekki er reiknað með eiginfjárhlutfalli sjóðsins. Þannig
er útreikningur hlutanna ‚ Hrein eignvirði fer ekki fram samhliða ákvörðun verðlags margra verðbréfa sem notuð eru við
útreikningana og ef atburður sem hafa veruleg áhrif á verðmæti þessara erlendra verðbréfa verða verðbréfin metin á gangvirði
eins og þau eru ákveðin og samþykkt í góðri trú með eða undir stjórn Rekstrarfélag.
Sérstök ákvæði varðandi útreikning á hreinu eignavirði á hlut sjóðanna sem eru gjaldgengir sem peningamarkaðssjóðir
Með undanþágu frá framangreindum ákvæðum, við mat á eignum, gilda eftirfarandi meginreglur um verðmat á sjóðum sem
eru hæfir sem „peningamarkaðssjóðir“:
(1)	Eignir verða metnar á Mark-to-Market eða Mark-to-Model þar sem notkun Mark-to-Market er ekki möguleg eða
markaðsgögnin eru ekki nægjanleg gæði;
(2)	Verðmæti reiðufé á hendi eða á innstæðu- og viðskiptakröfum, fyrirframgreiddum gjöldum, peningum arðs og vexti sem lýst
er eða uppsafnað eins og áðurnefndur og ekki ennþá móttekin skal teljast vera heildarfjárhæð þess, nema þó ólíklegt sé
ólíklegt að greitt eða tekið til fulls, en í því tilviki skal verðmæti hennar ákvarða með varúð með því að nota Mark-to-Model;
(3)	Hlutabréf eða einingar peningamarkaðssjóða skulu metnar á síðasta lausu hreinu eignarverði þeirra sem greint er frá af
slíkum peningamarkaðssjóðum;
(4)	Allar eignir eða skuldir í öðrum gjaldmiðlum en grunnvalið verður breytt með því að nota viðeigandi gengi krónunnar sem
banki eða annar viðurkenndur fjármálastofnun tilgreinir.
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LEIÐRÉTTING VEGNA SVEIFLUVERÐS
Sjóður getur orðið fyrir lækkun á hreinni eignvirði á hlut vegna fjárfesta sem kaupa, selja og / eða skipta í og út úr sjóðnum
á verði sem ekki endurspeglar sölukostnað sem tengist eignasafni þessarar sjóðsins, sem fjárfestingarstjóri sinnir mæta
innstreymi peninga eða útstreymi.
Til þess að koma í veg fyrir þessa þynningaráhrif og til að vernda hagsmuni hluthafa er heimilt að samþykkja sveifluverðlagningu
félagsins sem hluta af verðmatstefnu þess.
Sjóðurinn hefur sérstakt fyrirkomulag vegna sveifluverðs þegar heildarfjármagnshreyfingar (samanlagt inn- og útflæði) sjóðs
fara yfir ákveðin mörk, þ.e. hlutfall hreinna eigna sjóðsins á matsdegi. Sjóðir geta notast við fyrirkomulag vegna sveifluverðs
þegar mörkin eru við núll eða notast við það að hluta þegar mörkin eru hærri en núll.
Venjulega mun slík leiðrétting auka eignaverðmæti á hlut þegar nettó innstreymi er í sjóðnum og lækka eigið fé á hlut þegar
það er nettó útstreymi. Hrein eignvirði á hlut hvers hlutdeildarskírteina í sjóðnum verður reiknað sérstaklega en allar breytingar
verða að jafnaði hafa áhrif á hreint eignarhlut á hlut hvers hlutdeildarskírteina í sjóðnum. Sveifluverð tekur ekki til einstakra
viðskipta hvers fjárfestis.
Leiðréttingunni er ætlað að taka tillit til áætlaðs kaup- og söluverðs eigna sjóðsins, auk áætlaðs viðskiptakostnaðar.
Fjárfestum eru ráðlagt að óstöðugleiki eignaverðs sjóðsins gæti ekki endurspeglað hið sanna frammistöðu eigna sem afleiðing
af beitingu sveifluverðs.
Stærð aðlögunaráhrifa er ákvörðuð af þáttum eins og umfang viðskiptanna, kaup- eða söluverðs undirliggjandi fjárfestinga og
matsaðferðina sem mælt er fyrir um til að reikna út verðmæti slíkra undirliggjandi fjárfestinga sjóðsins.
Hægt er að beita sveifluverðlagningu á öllum sjóðum félagsins. Umfang verðlagsbreytinga verður endurstilla af félaginu
reglulega til að endurspegla samræmingu núverandi viðskipta og annarra kostnaðar. Slík leiðrétting getur verið breytileg á milli
sjóða og við venjulegar kringumstæður er hún ekki hærri en 2% af upphaflegu innlausnarvirði hvers hlutar. Stjórn félagsins
getur samþykkt að hækka þessi mörk við sérstakar aðstæður, ef viðskipti hluthafa eru óvenju stórtæk og ef það telst þjóna
hagsmunum hluthafa.
Rekstrarfélagið veitir sveifluverðseftirlitsnefndinni umboð til að framfylgja og endurskoða reglulega rekstrarákvarðanir sem
tengjast sveifluverði. Nefndin er ábyrg fyrir ákvörðunum sem tengjast sveifluverði og staðfestingu á sveifluþáttum sem ákvarða
fastar leiðbeiningar.
Verðbreytingin er tiltæk á beiðni stjórnar félagsins á skrifstofu þess.
Í tilteknum hlutdeildarflokkum kann rekstrarfélagið að hafa rétt á árangursþóknun, sem byggist þá á verðmæti hreinnar eignar
utan sveiflu.
Frekari upplýsingar um sveifluverð má finna á: https://www.franklintempleton.lu/investor/resources/investor-tools/swing-pricing.

ÚTREIKNINGUR ÚTREIKNINGAR Á NETFERÐARSTAÐA
1.	Félagið getur frestað ákvörðun á eiginfjárvirði hlutabréfa í tiltekinni sjóð og kaup og sölu hlutanna og skiptingu hlutabréfa
frá og til slíkrar sjóðs á:
(a) hvenær sem er á aðalfjárstöðvum eða mörkuðum þar sem allir verulegir hlutar fjárfestinga félagsins, sem rekja má til
slíkrar sjóðs frá og til, eru tilvitnar, er lokað eða þar sem viðskiptin eru bundin eða stöðvuð; eða
(b) tilvist hvers kyns máls sem er neyðartilvik vegna þess að förgun eða mat á eignum í eigu félagsins sem rekja má til
slíkrar sjóðs væri óframkvæmanlegt. eða
(c) hvers kyns sundurliðun eða takmörkun á samskiptamiðlum sem venjulega eru notaðar til að ákvarða verð eða verðmæti
allra fjárfestinga tiltekins sjóðs eða gildandi verðs eða gilda á hvaða kauphöll eða markaði sem er; eða
(d) hvenær félagið er óheimilt að flytja fé í þeim tilgangi að greiða vegna sölu slíkra hlutabréfa eða hvenær sem er
þegar yfirfærsla fjármagns sem tekur þátt í framkvæmd eða kaupum á fjárfestingum eða greiðslum vegna sölu slíkra
hlutabréfa getur ekki álit stjórnar, fer fram á venjulegum gengi; eða
(e) hvenær sem er, þegar ekki er hægt að ákvarða hreint eignarhlut hlutabréfa í neinum sjóði nákvæmlega; eða
(f) á
 hvaða tímabili að mati stjórnarinnar eru óvenjulegar aðstæður þar sem það væri óhagkvæmt eða ósanngjarnt
fyrir fjárfesta að halda áfram að takast á við hlutabréfin í hvaða sjóði eða aðstæður þar sem bilun í því gæti valdið
fjárfestum eða sjóður sem hefur enga ábyrgð á skattlagningu eða þjást af öðrum fjárhagslegum ókostum eða öðrum
skaða sem fjárfestar eða sjóður gæti annars ekki orðið fyrir; eða
(g) ef félagið eða sjóðsins er eða kann að vera slitið á eða eftir þann dag sem slík ákvörðun er tekin af stjórninni eða
tilkynnt er hluthöfum á aðalfundi þar sem ályktun um að slíta fyrirtæki eða sjóður er lagður fyrir; eða
(h) ef um er að ræða samruna, ef stjórnin telur þetta réttlátt fyrir vernd hluthafa; eða
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(i) ef um er að ræða frestun á útreikningi á hreinu virði eins eða fleiri undirliggjandi fjárfestingasjóða þar sem sjóður hefur
fjárfest verulegan hluta eigna.
2.	Félagið skal gera alla slíka frestun opinbera og tilkynna hluthöfum sem fara fram á kaup, sölu eða skipti hluta um hana
þegar þeir leggja fram óafturkræfa skriflega beiðni um slík kaup, sölu eða skipti.

ÚTHLUTUN EIGNA OG SKULDA
Stjórnin skal koma á fjáreignum á hlutabréfum hvers sjóðs með eftirfarandi hætti:
1.

(a) Ávinningurinn af útgáfu hlutabréfa í hverjum flokki hvers sjóðs skal beitt í bókum félagsins að launum eigna sem
stofnað er til sjóðsins og eigna og skuldir og tekjur og gjöld sem rekja má til þess skulu beitt á slíka laug;
(b) Þar sem eign er eignuð af annarri eign skal slík afleiðusamningur beitt í bókum félagsins í sömu laug og eignirnar sem
hún var afleidd og við hverja endurmat eignar skal hækkun eða lækkun á virði beitt til viðkomandi laug;
(c) Þar sem félagið skuldbindur sig til skuldar sem tengist eignum tiltekins potts eða aðgerða sem teknar eru í tengslum
við eign tiltekins potts skal slíkri skuld úthlutað til viðkomandi safns;
(d) Ef ekki er hægt að líta á eign eða ábyrgð félagsins sem rekja má til tiltekins potts skal slík eign eða skuld vera jafnt
skipt á milli allra pottanna eða, eins og svo miklu leyti sem réttlátt er með fjárhæðirnar, úthlutað til sundlaugar í hlutfalli
við hreint eignarvirði viðkomandi laug;
(e) Á upptökudegi til að ákvarða þann einstakling sem hefur rétt á arði á hlutabréfum hvers flokks sjóðs skal lækka hreint
virði hlutdeildarskírteina sjóðsins að fjárhæð þessarar arðs sem lýst er.

2.	Ef það hefur verið búið til innan tveggja sjóða tveggja eða fleiri hlutdeildarskírteina gilda úthlutunarreglurnar hér að
framan, að breyttu breytanda , um slíkar flokkar.
3.	Að því er varðar útreikning á eiginfjárvirði skal meta og úthluta eins og áðurnefndum hlutum félagsins sem innleyst er,
vera eins og það er fyrir hendi og tekið tillit þar til strax eftir lok viðskipta á verðmatsdegi og frá Tími til dags, þar til verðið
hefur verið greitt, telst vera ábyrgð félagsins; allar fjárfestingar, sjóðstreymi og aðrar eignir félagsins, gefnar upp í öðrum
gjaldmiðlum en gjaldmiðill viðkomandi sjóðs, skal metinn eftir að tekið er mið af markaðsgengi eða gengi krónunnar sem
gildir á þeim degi og tíma til að ákvarða eignaverðmæti af hlutabréfum; og gilda skal á hvaða verðmatsdegi hvaða kaup
eða sölu verðbréfa, sem félagið hefur samið um, á slíkum verðmatardegi, að því marki sem unnt er.
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Viðauki E
Franklin Templeton Investment Funds gjöld, þóknanir og
kostnaður
1. UMSÓKNARGJALD OG CDSC
Skráningargjald
Flokkar:
•
A
•
AX

Flokkar:
•
C
•
F
•
G

Flokkur:
•
N

Flokkar:
•
S
•
EB
•
W**
•
Z**

Flokkar:
•
I
•
J
•
X
•
Y

Fjárfestaflokkur

Smásala &
stofnanir

Smásala &
stofnanir

Smásala &
stofnanir

Smásala &
stofnanir

Stofnanir

Fyrir eignasjóði, blandaða
sjóði, aðra sjóði og
fjöleignasjóði

Allt að 5,75%*

Sjá CDSC töflu hér fyrir
neðan

Allt að 3,00%

Nei

Nei

Fyrir sjóði með fastri
ávöxtun

Allt að 1,50%

Sjá CDSC töflu hér fyrir
neðan

Allt að 3,00%

Nei

Nei

Fyrir peningamarkaðssjóði

Allt að 1,50%

Sjá CDSC töflu hér fyrir
neðan

Allt að 3,00%

Nei

Nei

Yfirlit hlutabréfaflokka

* nema fyrir Franklin Diversified Conservative Fund sem hefur aðgangsgjald allt að 5,00%.
** Miðlarar eða dreifingaraðilar sem selja hlutdeildarskírteini í flokki W eða Z geta innheimt eigin sölugjöld en þau skulu þó ekki vera hærri en 5,75%.

CDSC
Fjárhæð CDSC er reiknuð með því að margfalda prósenturnar sem tilgreindar eru í eftirfarandi töflu með hreinu eignavirði
bréfanna þegar þau eru keypt, eða hreinu eignavirði þeirra við sölu, eftir því sem við á.
CDSC fyrir hlutabréf í
A-flokki og AX-flokki í hæfum
fjárfestingum sem nema 1 milljón
Bandaríkjadala eða meira

CDSC fyrir hlutabréf í B flokki

CDSC fyrir hlutabréf í C flokki

CDSC fyrir hlutabréf í F og G
flokki

Tímabil frá
kaupum

Tímabil frá
kaupum

Tímabil frá
kaupum

Tímabil frá
kaupum

Hlutfall

Hlutfall

Minna en eitt ár
Minna en 18
mánuðir

Jafnt eða
meira en 18
mánuðir

Allt að 1%

0%

4%

Jafnt eða meira
en 1 ár en
minna en 2

3%

Jafnt eða meira
en 2 ár en
minna en 3

2%

Jafnt eða meira
en 3 ár en
minna en 4

1%

Jafnt eða meira
en 4 ár

Hlutfall

Minna en 12
mánuðir

Jafnt eða meira
en 12 mánuðir

0%

1%

Hlutfall

Minna en eitt ár

3%

Jafnt eða meira
en 1 ár en
minna en 2

2%

Jafnt eða meira
en 2 ár en
minna en 3

1%

Jafnt eða meira
en 3 ár

0%

0%

2. ÁRLEGT UMSÝSLUGJALD (FYRIR HVERT ÁR)
Þar sem hlutdeildarskírteini í flokki X og flokki Y eru meðal annars hönnuð til að koma til móts við annað greiðslufyrirkomulag
þar sem fjárfestirinn er viðskiptavinur Franklin Templeton og er rukkaður um rekstrargjöld fjárfestinga beint af Franklin Templeton
verða engin árleg umsýslugjöld greidd fyrir hlutdeildarskírteini í flokki X og flokki Y úr hreinum eignum viðkomandi sjóðs.
Eftirfarandi árleg umsýslugjöld gilda um hlutana eins og greint er frá hér að neðan:
Nafn sjóðsins

Flokkar Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur
A, F
AS
AX
B
C
G
N
Z
I og W
S

Flokkur
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%

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Franklin Disruptive Commerce
Fund

1,50%

1,40% 1,50% Á ekki 2,08% 1,10% allt að 1,00% 0,70%
við
2,25%

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Franklin Diversified Balanced Fund

1,25%

1,25% 1,35% Á ekki 1,93% 0,95% allt að 0,85% 0,55%
við
2,05%

allt að
0,55%

allt að
0,55%
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Nafn sjóðsins

Flokkar Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur
A, F
AS
AX
B
C
G
N
Z
I og W
S

Flokkur
J og EB

Franklin Diversified Conservative
Fund

1,10%

1,20% 1,30% Á ekki 1,88% 0,90% allt að 0,80% 0,50%
við
2,00%

allt að
0,50%

allt að
0,50%

Franklin Diversified Dynamic Fund

1,40%

1,30% 1,40% Á ekki 1,98% 1,00% allt að 0,90% 0,60%
við
2,15%

allt að
0,60%

allt að
0,60%

Franklin Emerging Market Corporate
Debt Fund

1,40%

1,30% 1,40% Á ekki 1,98% 1,00% 1,90% 0,90% 0,60%
við

allt að
0,60%

allt að
0,60%

Á ekki við Á ekki Á ekki Á ekki Á ekki Á ekki Á ekki 0,90% 0,40%
við
við
við
við
við
við

allt að
0,40%

allt að
0,40%

Franklin Emerging Markets Debt
Opportunities Hard Currency Fund
Franklin Emerging Markets Debt
Opportunities Hard Currency Fund

1,40%

1,30% 1,40% Á ekki 1,98% 1,00% 1,90% 0,90% 0,60%
við

allt að
0,60%

allt að
0,60%

Franklin Euro Government Bond
Fund

0,55%

0,75% 0,85% Á ekki 1,43% 0,45% 1,10% 0,35% 0,30%
við

allt að
0,30%

allt að
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%

allt að
0,60%

allt að
0,60%

Franklin Euro Short Duration Bond
Fund

0,50%

0,70% 0,80% Á ekki 1,38% 0,40% 1,05% 0,30% 0,25%
við

allt að
0,25%.

allt að
0,25%

Franklin European Corporate Bond
Fund

0,75%

0,85% 0,95% Á ekki 1,53% 0,55% 1,45% 0,35% 0,40%
við

allt að
0,40%

allt að
0,40%

Franklin European Social Leaders
Bond Fund

0,55%

Á ekki Á ekki Á ekki Á ekki Á ekki 1,10% Á ekki 0,30% Á ekki við
við
við
við
við
við
við

Franklin European Total Return
Fund

0,70%

0,80% 0,90% Á ekki 1,48% 0,50% 1,40% 0,40% 0,35%
við

allt að
0,35%

allt að
0,35%

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

1,15%

1,15% 1,25% Á ekki 1,83% 0,85% 1,75% 0,75% 0,35%
við

allt að
0,35%

allt að
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%

allt að
0,55%

allt að
0,55%

Franklin Genomic Advancements
Fund

1,50%

1,40% 1,50% Á ekki 2,08% 1,10% allt að 1,00% 0,70%
við
2,25%

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Franklin Global Aggregate Bond
Fund

0,95%

1,05% 1,15% Á ekki 1,73% 0,75% 1,65% 0,65% 0,40%
við

allt að
0,40%

allt að
0,40%

Franklin Global Convertible
Securities Fund

1,25%

1,15% 1,25% Á ekki 1,83% 0,85% 2,00% 0,75% 0,60%
við

allt að
0,60%

allt að
0,60%

Franklin Global Corporate
Investment Grade Bond Fund

0,95%

1,05% 1,15% Á ekki 1,73% 0,75% 1,65% 0,65% 0,40%
við

allt að
0,40%

allt að
0,40%

Franklin Global Fundamental
Strategies Fund

1,50%

1,40% 1,50% Á ekki 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70%
við

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Franklin Global Green Bond Fund

0,70%

Á ekki Á ekki Á ekki Á ekki Á ekki 1,40% Á ekki 0,35%
við
við
við
við
við
við

allt að
0,35%

Á ekki við

Franklin Global Growth Fund

1,50%

1,40% 1,50% Á ekki 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70%
við

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Franklin Global Income Fund

1,35%

1,25% 1,35% Á ekki 1,93% 0,95% 1,85% 0,85% 0,60%
við

allt að
0,60%

allt að
0,60%

Franklin Global Managed Income
Fund

1,35%

1,25% 1,35% Á ekki 1,93% 0,95% 1,85% 0,85% 0,60%
við

allt að
0,60%

allt að
0,60%

Franklin Global Multi-Asset Income
Fund

1,35%

1,25% 1,35% Á ekki 1,93% 0,95% 1,85% 0,85% 0,60%
við

allt að
0,60%

allt að
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%

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Franklin Gold and Precious Metals
Fund

1,50%

1,40% 1,50% Á ekki 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70%
við

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Franklin High Yield Fund

1,20%

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

allt að
0,60%

allt að
0,60%

Franklin Income Fund

1,35%

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

allt að
0,60%

allt að
0,60%

Franklin India Fund

1,50%

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

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Franklin Innovation Fund

1,50%

1,40% 1,50% Á ekki 2,08% 1,10% allt að 1,00% 0,70%
við
2,25%

allt að
0,70%

allt að
0,70%
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Nafn sjóðsins

Flokkar Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur
A, F
AS
AX
B
C
G
N
Z
I og W
S

Franklin Intelligent Machines Fund

1,50%

1,40% 1,50% Á ekki 2,08% 1,10% allt að 1,00% 0,70%
við
2,25%

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Franklin Japan Fund

1,50%

1,40% 1,50% Á ekki 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70%
við

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Franklin K2 Alternative Strategies
Fund

2,55%*

2,45%* 2,55%* Á ekki 3,13%* 2,15%* 3,30%* 2,05%* 1,75%*
við

allt að
1,70%

allt að
1,75%

Franklin MENA Fund

2,00%

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

allt að
1,05%

allt að
1,05%

Franklin Mutual European Fund

1,50%

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

allt að
0,70%

allt að
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%

allt að
0,70%

allt að
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%

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Franklin Natural Resources Fund

1,50%

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

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Franklin NextStep Balanced Growth
Fund

1,25%

1,25% 1,35% Á ekki 1,93% 0,95% 2,05% 0,85% Á ekki Á ekki við
við
við

Á ekki við

Franklin NextStep Conservative
Fund

1,10%

1,20% 1,30% Á ekki 1,88% 0,90% 2,00% 0,80% 0,60% Á ekki við
við

Á ekki við

Franklin NextStep Dynamic Growth
Fund

1,35%

1,25% 1,35% Á ekki 1,93% 0,95% 2,10% 0,85% Á ekki Á ekki við
við
við

Á ekki við

Franklin NextStep Growth Fund

1,50%

1,40% 1,50% Á ekki 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% Á ekki við
við

Á ekki við

Franklin NextStep Moderate Fund

1,35%

1,35% 1,45% Á ekki 2,03% 1,05% 2,15% 0,95% 0,65% Á ekki við
við

Á ekki við

Franklin NextStep Stable Growth
Fund

1,10%

1,20% 1,30% Á ekki 1,88% 0,90% 2,00% 0,80% Á ekki Á ekki við
við
við

Á ekki við

Franklin Systematic Style Premia
Fund

1,50%

1,40% 1,50% Á ekki 2,08% 1,10% allt að 1,00% 0,75%
við
2,25%

allt að
0,75%

allt að
0,75%

Franklin Strategic Income Fund

1,25%

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

allt að
0,55%

allt að
0,55%

Franklin Technology Fund

1,50%

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

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Franklin UK Equity Income Fund

1,50%

1,40% 1,50% Á ekki 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,45%
við

allt að
0,45%

allt að
0,45%

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

0,40%

0,70% 0,80% 0,40% 1,38% 0,40% 1,30% 0,30% 0,20%

allt að
0,20%

allt að
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%

allt að
0,40%

allt að
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%

allt að
0,40%

allt að
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%

allt að
0,60%

allt að
0,70%

Templeton All China Equity Fund

1,65%

1,55% 1,65% Á ekki 2,23% 1,25% 2,15% 1,15% 1,00%
við

allt að
1,00%

allt að
1,00%

Templeton Asia Equity Total Return
Fund

1,60%

1,50% 1,60% Á ekki 2,18% 1,20% 2,10% 1,10% 0,80%
við

allt að
0,80%

allt að
0,80%

Templeton Asian Bond Fund

1,05%

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

allt að
0,55%

allt að
0,55%

Templeton Asian Growth Fund

1,85%

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

allt að
0,90%

allt að
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%

allt að
0,90%

allt að
0,90%

Templeton BRIC Fund

2,10%

2,00% 2,10% 2,35% 2,68% 1,70% 2,60% 1,60% 1,10%

allt að
1,10%

allt að
1,10%

Templeton China A-Shares Fund

1,65%

1,55% 1,65% Á ekki 2,23% 1,25% 2,15% 1,15% allt að
við
1,00%

allt að
1,00%

allt að
1,00%
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Nafn sjóðsins

Flokkar Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur Flokkur
A, F
AS
AX
B
C
G
N
Z
I og W
S

Templeton China Fund

2,10%

2,00% 2,10% 2,35% 2,68% 1,70% 2,60% 1,60% 1,10%

allt að
1,10%

allt að
1,10%

Templeton Eastern Europe Fund

2,10%

2,00% 2,10% 2,35% 2,68% 1,70% 2,60% 1,60% 1,10%

allt að
1,10%

allt að
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%

allt að
0,70%

allt að
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%

allt að
0,75%

allt að
0,75%

Templeton Emerging Markets Fund

1,65%

1,55% 1,65% 1,90% 2,23% 1,25% 2,15% 1,15% 1,00%

allt að
1,00%

allt að
1,00%

Templeton Emerging Markets Local
Currency Bond Fund

1,50%

1,40% 1,50% Á ekki 2,08% 1,10% 2,00% 1,00% 0,70%
við

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Templeton Emerging Markets
Smaller Companies Fund

2,10%

2,00% 2,10% Á ekki 2,68% 1,70% 2,60% 1,60% 1,10%
við

allt að
1,10%

allt að
1,10%

Templeton Emerging Markets
Sustainability Fund

1,55%

1,45% 1,55% Á ekki 2,13% 1,15% 2,05% 1,05% 0,85%
við

allt að
0,85%

allt að
0,85%

Templeton Euroland Fund

1,50%

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

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Templeton European Dividend
Fund

1,50%

1,40% 1,50% Á ekki 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70%
við

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Templeton European Opportunities
Fund

1,50%

1,40% 1,50% Á ekki 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70%
við

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Templeton European Small-Mid Cap
Fund

1,50%

1,40% 1,50% Á ekki 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70%
við

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Templeton Frontier Markets Fund

2,10%

2,00% 2,10% Á ekki 2,68% 1,70% 2,60% 1,60% 1,10%
við

allt að
1,10%

allt að
1,10%

Templeton Global Balanced Fund

1,30%

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

allt að
0,60%

allt að
0,60%

Templeton Global Bond (Euro)
Fund

1,05%

1,15% 1,25% Á ekki 1,83% 0,85% 1,75% 0,75% 0,55%
við

allt að
0,55%

allt að
0,55%

Templeton Global Bond Fund

1,05%

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

allt að
0,55%

allt að
0,55%

Templeton Global Climate Change
Fund

1,50%

1,40% 1,50% Á ekki 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70%
við

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Templeton Global Equity Income
Fund

1,50%

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

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Templeton Global Fund

1,50%

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

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Templeton Global High Yield Fund

1,35%

1,25% 1,35% Á ekki 1,93% 0,95% 1,85% 0,85% 0,60%
við

allt að
0,60%

allt að
0,60%

Templeton Global Income Fund

1,35%

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

allt að
0,60%

allt að
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%

allt að
0,70%

allt að
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%

allt að
0,55%

allt að
0,55%

Templeton Global Total Return II
Fund

1,05%

1,15% 1,25% Á ekki 1,83% 0,85% 1,75% 0,75% 0,55%
við

allt að
0,55%

allt að
0,55%

Templeton Growth (Euro) Fund

1,50%

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

allt að
0,70%

allt að
0,70%

Templeton Latin America Fund

1,90%

1,80% 1,90% 2,15% 2,48% 1,50% 2,40% 1,40% 1,00%

allt að
1,00%

allt að
1,00%

franklintempleton.lu
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* Eftirfarandi árleg umsýslugjöld gilda að því er varðar PF-hlutana eins og greint er frá hér að neðan:
Nafn sjóðsins

Flokkur A PF Flokkur I PF og W PF

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

1,80%

1,20%

Flokkur S PF

Flokkur W PF

allt að 1,20%

1,20%

3. ÞJÓNUSTUTEKJUR
Hlutabréf í Flokki B
Þjónustugjald 1,06% á ári gildir um hreint eignavirði B hluta að meðaltali.
Hlutabréf í Flokki F og G
Þjónustugjald1,00% á ári gildir um hreint eignavirði F og G hlutabréfa að meðaltali.
4. ÁRANGURSÞÓKNUN
Eftirfarandi árangursþóknun gildir að því er varðar PF hlutabréfin eins og fram kemur hér að neðan:
Nafn sjóðsins

Franklin K2 Alternative Strategies
Fund

Gjaldmiðill hlutar*

Þóknun tengd afkomu

EUR

15%

Euro Short-Term Rate (ESTR)

Viðmiðunarmörk*

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)

* Að því er varðar áhættuvarinn hlutabréfaflokk, skal viðeigandi viðmið sem notað er til útreiknings á árangursþóknun vera
dæmigert viðmiðunarmark gjaldmiðilsins þar sem áhættuvarði hlutabréfaflokkurinn er einnig áhættuvarinn.
5. STJÓRNARFYRIRTÆKI OG DEPOSITARY FEES
Þóknun rekstrarfélags: til viðbótar við árleg umsýslugjöld sem lýst er í lið 2 í þessum viðauka E, mun rekstrarfélagið fá, fyrir
framkvæmd skrásetninga og flutninga, fyrirtækja-, vistunar- og aðalumsýslu fyrir félagið allt að 0,20% af hreinu eignarverði
viðeigandi hlutaflokks, viðbótarupphæð (sem samanstendur af föstum og breytilegum hlutum) á hlut fjárfestis á viðkomandi
flokkastigi yfir hvert (1) árs tímabil og fasta upphæð á ári til að standa straum af kostnaði við skipulag, eins og nánar er lýst í
kaflanum „Þóknanir fyrir stjórnendur félagsins“.
Vörslufé: frá 0,01% til 0,14% af hreinu eignargildi eigna mismunandi sjóða, með hugsanlega hærri árgjöldum vörslufyrirtækja
fyrir tiltekna sjóði, eins og nánar er lýst í kaflanum „Önnur gjöld og kostnaður fyrirtækja“.
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Viðauki F
Birting viðmiðs
Hluthafar skulu hafa í huga að þessi viðmið23 kunna að breytast með tímanum og að útboðslýsingin verður uppfærð til
samræmis við það. Listann yfir núgildandi viðmið sjóðanna má finna á vefsvæðinu franklintempleton.lu.
Í sjóðum þar sem vágildisgreining er gefin upp hlutfallslega (hlutfallsleg vágildisgreining) til að reikna út heildaráhættu eru
viðmiðin notuð til að reikna út hlutfallslegu vágildisgreininguna. Þessir sjóðir eru undir virkri stjórn og er ekki skylt að fylgja
neinum þáttum viðmiðsins og kunna að fjárfesta allt að 100% af hreinum eignum sínum utan þessara viðmiða.
– Franklin Diversified Balanced Fund
Viðmið: Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) 3-Month Index
Notkun og líking viðmiðs: Sjóðurinn er undir virkri stjórn. Viðmiðið var valið vegna þess að markmiðið er að ávöxtun sjóðsins
verði meiri en viðmiðið. Þótt fjárfestingastjóri noti viðmiðið við árangursmælingar er sjóðnum ekki skylt að fylgja neinum þáttum
viðmiðsins og kann raunar að fjárfesta allt að 100% af hreinum eignum utan þess.
– Franklin Diversified Conservative Fund
Viðmið: Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) 3-Month Index
Notkun og líking viðmiðs: Sjóðurinn er undir virkri stjórn. Viðmiðið var valið vegna þess að markmiðið er að ávöxtun sjóðsins
verði meiri en viðmiðið. Þótt fjárfestingastjóri noti viðmiðið við árangursmælingar er sjóðnum ekki skylt að fylgja neinum þáttum
viðmiðsins og kann raunar að fjárfesta allt að 100% af hreinum eignum utan þess.
– Franklin Diversified Dynamic Fund
Viðmið: Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) 3-Month Index
Notkun og líking viðmiðs: Sjóðurinn er undir virkri stjórn. Viðmiðið var valið vegna þess að markmiðið er að ávöxtun sjóðsins
verði meiri en viðmiðið. Þótt fjárfestingastjóri noti viðmiðið við árangursmælingar er sjóðnum ekki skylt að fylgja neinum þáttum
viðmiðsins og kann raunar að fjárfesta allt að 100% af hreinum eignum utan þess.
– Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund
Viðmið: J. P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Index
Notkun og líking viðmiðs: Sjóðurinn er undir virkri stjórn og viðmiðið er notað sem umhverfi til að velja fjárfestingar. Þótt
fjárfestingastjóri sé háður viðmiðinu við staðsetningu/samsetningu eignasafnsins er sjóðnum ekki skylt að fylgja neinum þáttum
viðmiðsins og kann raunar að fjárfesta allt að 20% af hreinni eign utan viðmiðsins. Fjárfestingastjórinn hefur fulla heimild til að
víkja frá vægi viðmiðsins.
– Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Viðmið: FTSE 3-Month US Treasury Bill Index
Notkun og líking viðmiðs: Sjóðurinn er undir virkri stjórn. Viðmiðið var valið vegna þess að markmiðið er að ávöxtun sjóðsins
verði meiri en viðmiðið. Þótt fjárfestingastjóri noti viðmiðið við árangursmælingar er sjóðnum ekki skylt að fylgja neinum þáttum
viðmiðsins og kann raunar að fjárfesta allt að 100% af hreinum eignum utan þess.
– Franklin Global Managed Income Fund
Viðmið:
• MSCI All Country World Index (notað til að mæla sveiflur)
• 50% MSCI ACWI High Dividend Yield (EUR) + 25% Bloomberg Global Aggregate (áhættuvarið í EUR) + 25% ICE BofA
Global Corporate & High Yield Index (áhættuvarið í EUR) (notað til að bera saman afkomu)
Notkun og líking viðmiðs: Sjóðurinn er undir virkri stjórn. Viðmiðin eru eingöngu notuð til að mæla sveiflur og sem viðmið
fyrir fjárfesta til samanburðar á afkomu sjóðsins. Sjóðnum er ekki skylt að fylgja neinum þáttum viðmiðanna og kann raunar að
fjárfesta allt að 100% af hreinum eignum utan þessara viðmiða.

Nánari upplýsingar um viðmiðin sem lýst er í þessum viðauka (t.d. nettóávöxtun á móti aðferð til útreiknings á vergri ávöxtun) er að finna í KIID og markaðsskjölum
fyrirtækisins sem eru aðgengileg á vefsíðunni: http://www.franklintempleton.lu.
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– Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Viðmið:
• MSCI All Country World Index (notað til að mæla sveiflur)
• 50% Bloomberg Multiverse (áhættuvarið í EUR) + 50% MSCI All Country World Index (notað til samanburðar á afkomu)
Notkun og líking viðmiðs: Sjóðurinn er undir virkri stjórn. Viðmiðin eru eingöngu notuð til að mæla sveiflur og sem viðmið
fyrir fjárfesta til samanburðar á afkomu sjóðsins. Sjóðnum er ekki skylt að fylgja neinum þáttum viðmiðanna og kann raunar að
fjárfesta allt að 100% af hreinum eignum utan þessara viðmiða.
– Franklin Global Real Estate Fund:
Viðmið: FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Notkun og líking viðmiðs: Sjóðurinn er undir virkri stjórn. Þótt sjóðurinn hyggist ekki rekja frammistöðu eftir viðmiðinu er
vísað í það til að fá samanburð. Í ljósi takmarkaðra fjárfestingarsafna í viðkomandi fasteignageira er líklegt að meirihluta eigna
sjóðsins tilheyri þáttum innan viðmiðunarvísitölunnar. Þótt fjárfestingastjóri hafi frjálsar hendur við virka stjórnun sjóðsins og
sé fullkomlega heimilt að fjárfesta í fyrirtækjum sem ekki samræmast viðmiðinu er líklegt að öðru hverju sé afkoma sjóðsins
mjög áþekk viðmiðinu.
– Franklin K2 Alternative Strategies Fund:
Viðmið:
• Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (notað til útreiknings árangursþóknunar)
• Euro Short-Term Rate (ESTR) (notað til útreiknings árangursþóknunar)
• Swiss Average Rate Overnight (SARON) (notað til útreiknings árangursþóknunar)
• Sterling Overnight Index Average (SONIA) (notað til útreiknings árangursþóknunar)
• Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) (notað til útreiknings árangursþóknunar)
• HFRX Global Hedge Fund Index (notað til samanburðar á afkomu)
• ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (notað til samanburðar á afkomu)
Notkun og líking viðmiðs: Sjóðurinn er undir virkri stjórn. Þessi viðmið eru hvorki notuð til að takmarka samsetningu
eignasafns sjóðsins né eru þau markmið sem afkomu sjóðsins er ætlað að slá.. Sjóðnum er ekki skylt að fylgja neinum þáttum
viðmiðanna og kann raunar að fjárfesta allt að 100% af hreinum eignum utan þessara viðmiða.
– Franklin UK Equity Income Fund
Viðmið: FTSE All-Share Index
Notkun og líking viðmiðs: Sjóðurinn er undir virkri stjórn. Viðmiðið var valið vegna þess að markmiðið sjóðsins er að afla
tekna umfram viðmiðið. Þótt líklegt sé að mörg hlutabréf sjóðsins heyri undir viðmiðið er fjárfestingastjóra frjálst að víkja, jafnvel
verulega, frá samsetningu og vægi þess.
– Templeton Asian Smaller Companies Fund
Viðmið: MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index
Notkun og líking viðmiðs: Sjóðurinn er undir virkri stjórn. Sjóðurinn notar viðmiðunarvísitölu til að skilgreina lítil fyrirtæki
samkvæmt því bili sem heimilt er við stofnfjárfestingu og sem viðmið sem fjárfestar geta borið saman við afkomu sjóðsins.
Sjóðnum ekki skylt að fylgja neinum þáttum viðmiðsins og kann raunar að fjárfesta allt að 100% af hreinum eignum utan
viðmiðsins.
– Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Viðmið: MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Index)
Notkun og líking viðmiðs: Sjóðurinn er undir virkri stjórn. Sjóðurinn notar viðmiðunarvísitölu til að skilgreina lítil fyrirtæki
samkvæmt því bili sem heimilt er við stofnfjárfestingu og sem viðmið sem fjárfestar geta borið saman við afkomu sjóðsins.
Sjóðnum ekki skylt að fylgja neinum þáttum viðmiðsins og kann raunar að fjárfesta allt að 100% af hreinum eignum utan
viðmiðsins.
– Templeton Global Climate Change Fund
Viðmið:
• MSCI All Country World Index (notað til samanburðar á afkomu - hvorki notað til að takmarka samsetningu eignasafns
sjóðsins né sem markmið sem afkomu sjóðsins er ætlað að slá).
• MSCI ACWI Climate Change Index (notað til að mæla sjálfbært fjárfestingarmarkmið sjóðsins)
Notkun og líking viðmiðs: Sjóðurinn er undir virkri stjórn. Sjóðnum ekki skylt að fylgja neinum þáttum viðmiðsins og kann að
víkja verulega frá samsetningu þessara viðmiða.
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– Templeton Global Smaller Companies Fund
Viðmið: MSCI All Country World Small Cap Index
Notkun og líking viðmiðs: Sjóðurinn er undir virkri stjórn. Sjóðurinn notar viðmiðunarvísitölu til að skilgreina lítil fyrirtæki
samkvæmt því bili sem heimilt er við stofnfjárfestingu og sem viðmið sem fjárfestar geta borið saman við afkomu sjóðsins.
Sjóðnum ekki skylt að fylgja neinum þáttum viðmiðsins og kann raunar að fjárfesta allt að 100% af hreinum eignum utan
viðmiðsins.
Utan ofangreindra sjóða eru öll eftirtalin viðmið eingöngu til þess að fjárfestar geti notað þau til að bera saman við afkomu
sjóðsins en hvorki til að takmarka samsetninguna á verðbréfasafni sjóðsins né til þess að nota sem markmið sem afkomu
sjóðsins er ætlað að slá við. Franklin Global Fundamental Strategies Fund er ekki stjórnað með tilliti til viðmiðs. Allir sjóðir lúta
virkri stjórn:
–

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 (áhættuvarið í USD) 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: Blended 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: Blended 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, mest 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: Blended 30% Bloomberg Multiverse (áhættuvarið í USD) + 30% MSCI AC
Asia Pacific Ex-Japan + 30% MSCI ACWI + 10% JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index

–

Franklin NextStep Conservative Fund: Blended 75% Bloomberg Multiverse (áhættuvarið í USD) + 25% MSCI ACWI

–

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

–

Franklin NextStep Growth Fund: Blended 75% MSCI ACWI + 25% Bloomberg Multiverse (áhættuvarið í USD)

franklintempleton.lu

Franklin Templeton Investment Funds

189

190

–

Franklin NextStep Moderate Fund: Blended 60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Multiverse (áhættuvarið í USD)

–

Franklin NextStep Stable Growth Fund: Blended 60% Bloomberg Multiverse (áhættuvarið í 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 telst vera meginviðmið sjóðsins þar sem vísitalan
samanstendur af vaxtarverðbréfum, sem er í samræmi við áherslu fjárfestingastjóra á vaxtarverðbréf. Afkoma
vísitölunnar S&P 500 Index er gefin upp því hún telst standa fyrir bandaríska hlutabréfamarkaðinn.

–

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: Blended 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: Custom 65% MSCI ACWI + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

–

Templeton Global Bond (Euro) Fund: JP Morgan Global Government Bond (áhættuvarið í 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: Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index

–

Templeton Global Income Fund: Blended 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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