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 European Growth Fund
Klass A (acc) NOK-H1 • ISIN-kod LU1048430000 • A en av delfonderna i Franklin Templeton Investment Funds
Förvaltningsbolaget är Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Mål och placeringsinriktning
Franklin European Growth Fund (“Fonden”) strävar efter att öka värdet på
investeringarna på medellång och lång sikt.

branscher som verkar erbjuda de bästa möjligheterna.
Du kan begära försäljning av dina andelar alla affärsdagar i Luxemburg.

Fonden investerar huvudsakligen i:

Inkomsten från fondens investeringar ackumuleras, vilket leder till att
andelarnas värde ökar.

· aktier och aktierelaterade värdepapper emitterade av företag av alla storlekar,
vilka är belägna eller bedriver en väsentlig del av sin verksamhet i länder i
Europa.

För mer information om fondens mål och placeringsinriktning, gå till avsnittet
”Fondinformation, mål och placeringsinriktning” i aktuellt prospekt för Franklin
Templeton Investment Funds.

Investeringsteamet riktar in sig på högkvalitativa, ekonomiskt starka företag
som värderas attraktivt och som tros kunna visa en hållbar tillväxt. Företagen
antas erbjuda de bästa möjligheterna till värdeökning på lång sikt med minsta
möjliga risk för permanenta kapitalförluster. Den procentuella andelen som
investeras i olika branscher kommer att förändras med tiden, grundat på vilka

Fondens jämförelsenorm är MSCI Europe Index. Jämförelsenormen anges
endast i informationssyfte och följs inte upp av fondförvaltaren. Fonden kan
avvika från jämförelsenormen.
Villkor att känna till
Aktier: Värdepapper som representerar en ägarandel i ett företag.

Risk/avkastningsprofil
jämförelsenorm använts istället.
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Lägre risker
Potentiellt lägre avkastning

4

5

6

7

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.
Eftersom andelsklassen inte har tillräckligt med tillgängliga historiska data, har
simulerade data grundade på en representativ portföljmodell eller

Varför finns fonden i denna särskilda klass?
Fonden investerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper i
företag oavsett börsvärde som är belägna i eller som bedriver en väsentlig del
av sin verksamhet i Europa. Sådana värdepapper har historiskt sett varit
föremål för betydande kursrörelser som kan inträffa plötsligt på grund av
marknadsfaktorer eller företagsspecifika faktorer. Därför kan Fondens resultat
fluktuera avsevärt med tiden.
Risker som i väsentlig grad är relevanta men som inte återges tillräckligt
av indikatorn:
Valutarisk: risk för förlust som uppstår på grund av valutakurssvängningar
eller på grund av valutaregleringar.
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 European Growth Fund
Avgifter
De avgifter du betalar används för att betala fondbolagets driftskostnader,
inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter
minskar investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift

5,75%

Inlösenavgift

Tillämpas ej

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 2018. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat.
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

1,80%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift

Tillämpas ej

Tidigare resultat
20.0%
10.0%

7,3

· Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida
avkastning.

8,9

· Tidigare resultat som anges här omfattar alla årliga
avgifter men inte teckningsavgiften.

4,5

0.0%

· Tidigare resultat beräknas i valutan för den
berörda andelsklassen.
· Fonden lanserades den 2000 och den aktuella
andelsklassen den 25/04/2014.
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Franklin European Growth Fund Klass A (acc) NOK-H1

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 2019-01-25.
KII-LU1048430000-SE-sv-SE-201901300757
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