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 Biotechnology Discovery Fund
Klasse A (acc) EUR-H1 • ISIN LU1803069274 • En afdeling i Franklin Templeton Investment Funds
Administrationsselskabet er Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Mål og investeringspolitik
Franklin Biotechnology Discovery Fund ("fonden") har til formål at øge værdien
af investeringerne på mellemlangt til langt sigt.
Fonden følger en aktivt administreret investeringsstrategi og investerer
hovedsageligt i:
· egenkapitalinstrumenter udstedt af bioteknologivirksomheder af enhver
størrelse i USA og andre lande

Fondens benchmark er NASDAQ Biotechnology Index. Benchmarket bruges
udelukkende som en reference for investorer til at sammenligne med fondens
resultater, og benchmarket anvendes hverken som en begrænsning for,
hvordan fondens portefølje skal sammensættes eller som et mål for, hvad
fondens resultater skal slå. Fonden kan afvige fra benchmarket.
De kan anmode om salget af Deres aktier på alle bankdage i Luxembourg.
Den indkomst, der modtages i kraft af fondens investeringer, akkumuleres med
det resultat, at værdien af aktiernes øges.
Yderligere oplysninger om fondens mål og investeringspolitik findes i afsnittet
"Investment Objectives and Policies" ("Investeringsmål og -politik") i Franklin
Templeton Investment Funds' aktuelle prospekt.

Fonden kan i mindre omfang investere i:
· gældsbeviser af høj kvalitet udstedt af selskaber

Definition af begreber
En bioteknologivirksomhed er en virksomhed med en indtjening på mindst
50 % fra eller forbundet med aktiviteter såsom forskning, udvikling, fremstilling
og distribution af forskellige bioteknologiske eller biomedicinske produkter,
tjenester og processer. Fonden investerer normalt mere i USA end i andre
lande.

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

Fonden investerer hovedsageligt i egenkapitalinstrumenter fra
bioteknologivirksomheder. Værdipapirerne har historisk set været underlagt
markante kursbevægelser, som forekommer pludseligt som følge af markeds-,
sektor- eller virksomhedsspecifikke faktorer. Derfor kan fondens resultater
være præget af meget betydelige udsving set over relativt korte tidsperioder.
Risici, der er væsentlige, men som indikatoren ikke tager tilstrækkelig
højde for:
Aktierisiko: Aktiekurser kan blive påvirket af faktorer som f.eks. økonomiske,
politiske, markedsmæssige og udstederspecifikke ændringer. Sådanne
ændringer kan påvirke aktiernes værdi negativt uden hensyntagen til
selskabets specifikke resultater.

Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Risiko ved værdipapirudlån: risikoen for, at misligholdelse eller insolvens
hos låntager af værdipapirer, der udlånes af en fond, kan føre til tab, hvis den
modtagne sikkerhedsstillelse realiserer mindre end værdien af de udlånte
værdipapirer.

Da aktieklassen ikke har tilstrækkelige historiske data, er der i stedet blevet
anvendt simulerede data med udgangspunkt i en repræsentativ porteføljemodel
eller et repræsentativt benchmark.

En fuldstændig gennemgang af alle risici, der gælder for denne fond, fremgår
af afsnittet "Risk Considerations" ("Risikohensyn") i Franklin Templeton
Investment Funds' aktuelle prospekt.

Hvorfor er fonden placeret i denne kategori?
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Franklin Biotechnology Discovery 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

5,75%

Udtrædelsesgebyr

Ikke relevant

De viste indtrædelsesgebyrer er maksimumsbeløb, for i visse tilfælde betaler
De muligvis mindre. De kan få yderligere oplysninger fra Deres finansielle
rådgiver.
De løbende gebyrer er baseret på beløbene for året, der sluttede 31. december
2020. Beløbet kan variere fra år til år.
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.

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne
investeres.
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer

1,83%

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

Tidligere resultater
40.0%

· 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.
· Tidligere resultater beregnes i den aktuelle
aktieklasses valuta.

20.0%

· Fonden blev oprettet i 2000, og den aktuelle
aktieklasse d 06/04/2018.
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· Produktets resultat følger ikke indekset.
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Franklin Biotechnology Discovery Fund Klasse A (acc) EUR-H1
NASDAQ Biotechnology Index
(Resultat i forhold til benchmark gives udelukkende til informations- og vejledningsformål.)

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. 24-01-2021.
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