Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta.
Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Franklin Global Convertible Securities Fund
Klass A (acc) EUR • ISIN-kod LU0727122854 • A en av delfonderna i Franklin Templeton Investment Funds
Förvaltningsbolaget är Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Mål och placeringsinriktning
Franklin Global Convertible Securities Fund (”fonden”) strävar efter att öka
värdet på investeringarna och tjäna en löpande inkomst på medellång och lång
sikt.

med fondens resultat och används varken som en begränsning för hur fondens
portfölj ska konstrueras eller som ett mål för fondens resultat att slå. Fonden
kan avvika från jämförelseindexet.

Fonden använder sig av en aktivt förvaltad investeringsstrategi och investerar
huvudsakligen i:

Du kan begära försäljning av dina andelar alla affärsdagar i Luxemburg.

· konvertibla värdepapper oavsett kvalitet utgivna av företag av olika storlek i
hela världen (också värdepapper med lägre kvalitet såsom värdepapper som
inte kreditvärderats, non-investment grade värdering och nödlidande
värdepapper) och stamaktier som erhållits vid konvertering av konvertibla
värdepapper
Fonden kan i mindre utsträckning investera i:
· aktier eller aktierelaterade värdepapper emitterade av företag oavsett storlek i
hela världen
· obligationer oavsett kvalitet utgivna av företag oavsett storlek i hela världen
(också värdepapper med lägre kvalitet såsom värdepapper som inte
kreditvärderats, värdepapper med låga kreditbetyg och nödlidande
värdepapper)
· derivat för säkring, effektiv portföljförvaltning och/eller i investeringssyften
· strukturerade produkter (t.ex. aktieanknutna värdepapper)
· andelar i andra värdepappersfonder (begränsat till 10 % av tillgångarna)
Fonden strävar efter att maximera den totala avkastningen genom en
kombination av kapitaltillväxt och kapitalinkomster vid olika
marknadsförhållanden. Investeringsteamet använder djupgående finansiell
analys för att välja ut enskilda värdepapper som man tror kommer att ge de
bästa möjligheterna till en värdeökning på lång sikt.
Fondens jämförelseindex är Refinitiv Global Focus Convertible Index.
Jämförelseindexet används enbart som en referens för investerare att jämföra

Inkomsten från fondens investeringar ackumuleras, vilket leder till att
andelarnas värde ökar.
För mer information om fondens mål och placeringsinriktning, gå till avsnittet
”Fondinformation, mål och placeringsinriktning” i aktuellt prospekt för Franklin
Templeton Investment Funds.
Villkor att känna till
Konvertibla värdepapper: skuldförbindelser som, när de löper ut, erbjuder
investeraren möjligheten att få antingen kontanter eller ett i förväg fastställt
antal av emittentens aktier på ett i förväg fastställt datum.
Derivat: Finansiella instrument vars egenskaper och värde beror på
avkastningen på en eller flera underliggande tillgångar, vanligen värdepapper,
index, valutor eller räntor.
Nödlidande värdepapper: Skuldförbindelser där situationen för emittenten
har blivit oviss och där emittenten inte kan betala kapitalbelopp eller ränta på
förfallodagen.
Risksäkring: En strategi för att helt eller delvis jämna ut särskilda risker som
till exempel sådana som uppstår på grund av fluktuationer i aktiekurser, valutor
eller räntor.
Strukturerade produkter: Finansiella produkter i paketlösningar vars värde
vanligen är knutet till underliggande tillgångar som vanligen skapas för att
tillfredsställa ett behov som inte kan uppfyllas endast genom investeringar i
ordinarie finansiella instrument som finns tillgängliga på marknaden.

Risk/avkastningsprofil
tiden.
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Högre risker
Potentiellt högre avkastning

Vad betyder denna indikator och vilka är gränserna?
Denna indikator är utformad för att ge ett mått på kursrörelserna i denna
andelsklass grundat på historiska värden.
Historiska data är inte någon tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil.
Det finns inga garantier att angiven klass blir oförändrad. Den kan ändras efter
hand.
Den lägsta klassen innebär inte att den är riskfri.
Varför finns fonden i denna särskilda klass?
Fonden investerar främst i konvertibla värdepapper (däribland värdepapper
med låga kreditbetyg och möjligen också nödlidande värdepapper) utgivna av
företag i hela världen. Dessa värdepapper har historiskt sett genomgått
prisförändringar, i allmänhet på grund av att kurserna på bakomliggande aktier
har förändrats eller till följd av ränteförändringar och rörelser på
obligationsmarknaden. Därför kan Fondens resultat fluktuera avsevärt med

Risker som i väsentlig grad är relevanta men som inte återges tillräckligt
av indikatorn:
Kreditrisk: risk för förlust på grund av betalningssvårigheter som kan uppstå
om en emittent inte kan betala kapitalbelopp eller ränta på förfallodagen. Risken
är högre om fonden innehar lågt värderade värdepapper med sämre
kreditvärdighet.
Valutarisk: Risken för förlust som uppstår på grund av valutakurssvängningar
eller på grund av valutaregleringar.
Likviditetsrisk: risk som uppstår när negativa marknadsvillkor påverkar
möjligheten att sälja tillgångar när det är nödvändigt. Minskad likviditet kan ha
en negativ inverkan på tillgångarnas kurser.
Risk med konvertibla värdepapper: den risk som är förknippad med att
fonden kan investera i konvertibla värdepapper, vilka kan vara lågt värderade
och som kan fungera antingen som en obligation (när det underliggande
aktievärdet är långt under parivärde för värdepappret) eller en aktie (när det
underliggande aktievärdet närmar sig eller överstiger parivärde).
För en mer ingående beskrivning av alla de risker som är knutna till denna
Fond, gå till avsnittet “Risköverväganden” i aktuellt prospekt för Franklin
Templeton Investment Funds.
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Franklin Global Convertible Securities Fund
Avgifter
De avgifter du betalar används för att betala fondbolagets driftskostnader,
inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter
minskar investeringens potentiella tillväxt.

Angivna teckningsavgifter är maximibelopp. I vissa fall kan du få betala mindre.
För mer information, rådgör med din ekonomiska rådgivare.
De årliga avgifterna baseras på kostnaderna för året fram till och med den den
31 december 2020. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift

5,75%

Inlösenavgift

Tillämpas ej

För mer ingående information om avgifter, se avsnitten ”Andelsklasser”
och/eller ”Resultatrelaterade avgifter” (utifrån vad som är tillämpligt) samt bilaga
E i det aktuella prospektet från Franklin Templeton Investment Funds.

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter

1,57%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift

Tillämpas ej

Tidigare resultat
45.0%

· Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida
avkastning.
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· Tidigare resultat som anges här omfattar alla årliga
avgifter men inte teckningsavgiften.
· Tidigare resultat beräknas i valutan för den
berörda andelsklassen.
· Fonden lanserades 2012.
· Produktprestanda är inte jämförelseindex.
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Franklin Global Convertible Securities Fund Klass A (acc) EUR
Refinitiv Global Focus Convertible Index
(Jämförelseindex-prestanda tillhandahålls endast för information och vägledande ändamål.)

Praktisk information
· J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. är förvaringsinstitut åt Franklin
Templeton Investment Funds.
· Kopior på det senaste prospektet och de senaste års- och
halvårsrapporterna för Franklin Templeton Investment Funds finns på det
här dokumentets språk på webbplatsen www.ftidocuments.com eller kan
erhållas kostnadsfritt från Franklin Templeton International Services S.à r.l.,
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg eller från din ekonomiska
rådgivare.
· Senaste kurser och övrig information om fonden (inklusive övriga
andelsklasser i fonden) finns att få från Franklin Templeton International
Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg eller på
www.franklintempleton.lu.
· Lägg märke till att tillämpligt skattesystem i Storhertigdömet Luxemburg kan
påverka din personliga skattesituation. Rådfråga din ekonomiska rådgivare
eller din skatterådgivare innan du beslutar att investera.

om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
· Denna fond är en delfond i Franklin Templeton Investments Funds.
Prospektet och de ekonomiska rapporterna gäller alla delfonder hos Franklin
Templeton Investment Funds. Alla delfonder i Franklin Templeton
Investment Funds har åtskilda tillgångar och skulder. Därför verkar varje
delfond oberoende av övriga delfonder.
· Det går att byta till andelar i en annan delfond i Franklin Templeton
Investment Funds enligt beskrivningen i prospektet.
· Uppgifter om den senaste ersättningspolicyn, däribland, men inte begränsat
till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på
de personer som ansvarar för beviljandet av ersättningar och förmåner,
inklusive sammansättningen av eventuella ersättningskommittéer, finns
tillgängliga på www.franklintempleton.lu, och en papperskopia kan erhållas
kostnadsfritt.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. kan hållas ansvarigt endast

Detta fondföretag är auktoriserat i Storhertigdömet Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av finansmarknadsmyndigheten CSSF. Franklin Templeton International Services S.à r.l. är
auktoriserat i Storhertigdömet Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av finansmarknadsmyndigheten CSSF.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2021-01-24.
KII-LU0727122854-SE-sv-SE-202101270421
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