Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale.
Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er
forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om
eventuel investering.

Franklin Euro Short Duration Bond Fund
Klasse A (Ydis) EUR • ISIN LU1022659475 • En afdeling i Franklin Templeton Investment Funds
Administrationsselskabet er Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Mål og investeringspolitik
Franklin Euro Short Duration Bond Fund(”Fonden”) har til formål at bevare
kapital og likviditet, samtidig med at den forsøger at maksimere
investeringsafkastet på mellemlangt til langt sigt.

det også medføre, at kapitalen reduceres.

Fonden investerer hovedsageligt i:

Yderligere oplysninger om fondens mål og investeringspolitik findes i afsnittet
"Investment Objectives and Policies" ("Investeringsmål og -politik") i Franklin
Templeton Investment Funds' aktuelle prospekt.

· kortfristede gældsbeviser af høj kvalitet, der er denomineret i EUR udstedt af
europæiske statsemittenter og europæiske og/eller andre selskaber, som
driver virksomhed i Europa
Fonden kan i mindre omfang investere i:

De kan anmode om salget af Deres aktier på alle bankdage i Luxembourg.
For udloddende aktieklasser i dette dokument udloddes udbytteindkomst til
investorerne.

Fondens benchmark er Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3Yr) Index.
Benchmarket angives kun af informationshensyn, og fondsforvalteren har ikke
til hensigt at følge det. Fonden kan afvige fra dette benchmark.

· gældsbeviser af lavere kvalitet, som f.eks. non-investment
grade-værdipapirer eller misligholdte værdipapirer (begrænset til 10 % af
Fondens aktiver)

Definition af begreber

· gældsbeviser, der er denomineret i andre valutaer end EUR (begrænset til
10 % af Fondens aktiver)

Misligholdte værdipapirer: Gældsbeviser, hvis udstederforhold er blevet
usikkert, og hvis udsteder ikke betaler hovedstol eller renter, når disse skal
betales.

· derivater til afdækning, effektiv porteføljeforvaltning og/eller
investeringsformål
I forbindelse med investeringsbeslutningerne anvender Fondens
investeringsteam detaljerede analyser af økonomiske tendenser i forskellige
lande og individuelle virksomheder. Fonden kan udlodde indtægter før fradrag
af udgifter. Selvom dette kan betyde, at der kan udloddes mere indtjening, kan

Gældsbeviser: Værdipapirer, som repræsenterer udstederens forpligtelse til
at tilbagebetale et lån på en specifik dato og til at betale renter.

Derivater: Finansielle instrumenter, hvis egenskaber og værdi afhænger af
resultaterne af et eller flere underliggende aktiver, typisk værdipapirer,
indekser, valutaer eller renter.
Afdækning: En strategi til hel eller delvis modregning af specifikke risici
såsom risici som følge af udsving i aktiekurser, valutaer eller renter.

Risk/reward-profil
kan fondens resultater være præget af mindre udsving set over en periode.
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Lavere risiko
Potentielt lavere afkast
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Højere risiko
Potentielt højere afkast

Hvad betyder denne indikator, og hvad er grænserne?
Denne indikator er beregnet til at give Dem et måleredskab til kursbevægelsen
for denne aktieklasse baseret på historisk adfærd.
Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af fondens
fremtidige risikoprofil. Den angivne kategori forbliver ikke nødvendigvis uændret
og kan ændre sig med tiden.
Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.
Hvorfor er fonden placeret i denne kategori?
Fonden investerer i forholdsvis kortfristede gældsbeviser, der hovedsageligt er
denomineret i EUR, men kan investere op til 10 % i ikke-EUR-denominerede
udstedere. Værdipapirerne har historisk set været underlagt kursbevægelser,
som generelt skyldes renter eller bevægelser på obligationsmarkedet. Derfor

Risici, der er væsentlige, men som indikatoren ikke tager tilstrækkelig
højde for:
Kreditrisiko: risikoen for tab som følge af misligholdelse, som kan opstå, hvis
en udsteder ikke betaler hovedstol eller renter, når disse forfalder. Denne risiko
er højere, hvis fonden ejer lavt vurderede non-investment grade-værdipapirer.
Valutarisiko: risikoen for tab som følge af valutakursudsving eller grundet
valutarestriktioner.
Derivatrisiko: risikoen for tab ved et instrument, hvor en lille ændring i den
underliggende investerings værdi kan have en større indvirkning på værdien af
dette instrument. Derivater kan indebære yderligere likviditets-, kredit- og
modpartsrisici.
Likviditetsrisiko: den risiko, der opstår, når ugunstige markedsforhold
påvirker evnen til at sælge aktiver, når det er nødvendigt. Reduceret likviditet
kan påvirke aktivernes pris negativt.
En fuldstændig gennemgang af alle risici, der gælder for denne fond, fremgår
af afsnittet "Risk Considerations" ("Risikohensyn") i Franklin Templeton
Investment Funds' aktuelle prospekt.
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Franklin Euro Short Duration Bond Fund
Gebyrer
De gebyrer, De betaler, anvendes til at afholde investeringsinstituttets løbende
omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med investeringsinstituttets
markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens
potentielle vækst
Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr

5,00%

Udtrædelsesgebyr

Ikke relevant

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne
investeres.

De viste indtrædelsesgebyrer er maksimumsbeløb, for i visse tilfælde betaler
De muligvis mindre. De kan få yderligere oplysninger fra Deres finansielle
rådgiver.
Tallet for de løbende gebyrer er et skøn. Vi har anvendt skøn, da de tidligere tal
ikke længere nødvendigvis giver et retvisende billede i lyset af de seneste
ændringer i fondens gebyrstruktur. Nærmere oplysninger om gebyrerne findes
i investeringsinstituttets årsberetninger for de enkelte regnskabsår.
Der findes yderligere oplysninger om gebyrer i afsnittet "Aktieklasser" og/eller
"Resultatbetinget honorar" (som relevant) såvel som i bilag E til det aktuelle
prospekt for Franklin Templeton Investment Funds.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer

0,75%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar Ikke relevant

Tidligere resultater
2.0%

· Tidligere resultater er ikke vejledende for
fremtidige resultater.
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· De tidligere resultater, der vises her, omfatter alle
løbende gebyrer, men ikke indtrædelsesgebyret.
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· Tidligere resultater beregnes i den aktuelle
aktieklasses valuta.
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· Fonden blev oprettet i 2014.
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Franklin Euro Short Duration Bond Fund Klasse A (Ydis) EUR

Praktiske oplysninger
· Franklin Templeton Investment Funds' depotbank er J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i
overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.

· Kopi af det seneste prospekt og de seneste års- og halvårsrapporter fra
Franklin Templeton Investment Funds fås på samme sprog som dette
dokument på www.ftidocuments.com eller kan indhentes gratis hos Franklin
Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg eller hos Deres finansielle rådgiver.

· Fonden er en afdeling i Franklin Templeton Investment Funds. Prospektet og
regnskabsopgørelserne henviser til alle afdelinger i Franklin Templeton
Investment Funds. Alle afdelinger i Franklin Templeton Investment Funds
har adskilte aktiver og passiver. Derfor drives de enkelte afdelinger
uafhængigt af hinanden.

· De seneste kurser og øvrige oplysninger om fonden (herunder oplysninger
om fondens øvrige aktieklasser) er tilgængelige hos Franklin Templeton
International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg eller på www.franklintempleton.lu.

· De kan skifte til aktier i en anden afdeling i Franklin Templeton Investment
Funds, som dette er beskrevet yderligere i prospektet.

· Bemærk, at skattelovgivningen i Luxembourg kan få indvirkning på Deres
personlige skattemæssige stilling. Rådfør Dem med Deres finansielle
rådgiver eller skatterådgiver, før De beslutter Dem for at investere.
· Franklin Templeton International Services S.à r.l. drages kun til ansvar for

· Oplysninger om den seneste aflønningspolitik, inklusive, men ikke
begrænset til, en beskrivelse af, hvorledes aflønning og fordele beregnes,
samt angivelse af de personer, der er ansvarlige for at tildele aflønning og
fordele, herunder sammensætningen af aflønningsudvalget, fås på
www.franklintempleton.lu, og der kan rekvireres gratis papirkopier på
anmodning derom.

Fonden er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. er godkendt i Luxembourg og reguleres
af Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 25-01-2019.
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