
Kľúčové informácie pre investorov

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto

informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do

tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu

investovať.
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Správcovská spoločnosť je Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Ciele a investičná politika

Fond Franklin Target Income 2024 (ďalej len „fond“) sa usiluje o dosahovanie

pravidelných výnosov počas fixného investičného horizontu piatich rokov

investovaním najmä do dlhových cenných papierov s vysokým výnosom

denominovaných v eurách. Po uvedení triedy akcií uvedenej v tomto dokumente

bude táto skupina uzavretá pre ďalšie upisovanie až do splatnosti. Fond sa

snaží o 100% návratnosť vášho počiatočného kapitálu na konci doby splatnosti.

Neexistuje žiadna záruka, že svoj cieľ fond dosiahne.

Cieľom fondu je držba do splatnosti a investori by mali byť pripravení na to, že

ich investícia potrvá až do splatnosti dlhopisov v roku 2024.

Počas hlavného investičného obdobia:

Fond investuje predovšetkým do:

• dlhových cenných papierov denominovaných v eurách akejkoľvek kvality

(vrátane dlhových cenných papierov nižšej kvality, ako napríklad neinvestičnej

triedy, s nízkym ratingom alebo bez ratingu) emitovaných spoločnosťami

akejkoľvek veľkosti alebo odvetvia priemyslu, ktoré sa nachádzajú v akejkoľvek

krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov (investície do nástrojov s vysokým

výnosom/podinvestičného stupňa môže predstavovať až 70 % aktív fondu).

Fond môže tiež investovať do hybridných dlhopisov 20 % a cenných papierov

podmieneného kapitálu 15 % svojich aktív.

Fond môže v menšom rozsahu investovať do:

• ostatných typov cenných papierov denominovaných v eurách vrátane dlhových

cenných papierov emitovaných vládami a vládnymi subjektmi,

• podielov iných podielových fondov (obmedzené na 10 % aktív).

Po hlavnom investičnom období: po dosiahnutí splatnosti bude mať fond až

100 % svojich čistých aktív vo forme investícií do vkladov a peňažných

ekvivalentov (vrátane nástrojov peňažného trhu). V čase splatnosti fondu (alebo

čo najskôr to bude rozumne následne uskutočniteľné) bude investičný správca

informovať investorov o možnostiach, ktoré majú k dispozícii.

Odporúčanie: Tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí si plánujú

vybrať svoje finančné prostriedky v lehote kratšej ako 5 rokov.

O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v

Luxembursku.

V prípade distribučných tried podielov uvedených v tomto dokumente sa príjem

z dividend distribuuje akcionárom.

Dividendy sa môžu vyplácať aj z kapitálu fondu.

Ďalšie informácie o cieľoch a investičnej politike fondu nájdete v časti

„Informácie o fonde, ciele a investičné politiky“ v aktuálnom prospekte

investičnej spoločnosti Franklin Templeton Opportunities Funds.

Dôležité pojmy

Dlhových cenných papierov: Cenné papiere predstavujúce záväzok emitenta

splatiť pôžičku v definovaný deň a zaplatiť úroky.

Rýchlo sa rozvíjajúce trhy: Krajiny, ktorých hospodárstvo, akciový trh,

politická situácia a regulačný rámec nie sú plne rozvinuté.

Profil rizík a výkonnosti

1 2 3 4 5 6 7

Nižšie riziko Vyššie riziko

Potenciálne nižšia výnosnosť Potenciálne vyššia výnosnosť

Čo znamená tento ukazovateľ a aké má limity?

Tento ukazovateľ predstavuje mieru pohybov cien v tejto triede podielov na

základe správania z minulosti.

Historické údaje nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového

profilu fondu. Nie je zaručené, že uvedená kategória sa nezmení. V priebehu

času sa môže meniť.

Najnižšia kategória neznamená, že riziko neexistuje.

Keďže k triede podielov nie sú k dispozícii dostatočné historické údaje, použili

sa namiesto toho simulované údaje na základe modelu reprezentatívneho

portfólia alebo referenčného štandardu.

Prečo je fond v tejto konkrétnej kategórii?

Fond investuje v zásade do dlhových cenných papierov s vyšším výnosom

denominovaných v eurách, ktoré emitovali korporácie na celom svete vrátane

cenných papierov nachádzajúcich sa na rozvíjajúcich sa trhoch. Takéto

investície historicky podliehajú pohybom cien, ktoré spôsobujú najmä zmeny

v úverovej bonite firemných emitentov, úrokových mierach alebo pohyby na trhu

dlhopisov. Výnosnosť fondu teda môže v priebehu času mierne fluktuovať.

Významným spôsobom relevantné riziká, ktoré ukazovateľ primerane

nezachytáva:

Riziko protistrany: Riziko neschopnosti finančných inštitúcií alebo agentov (v

pozícii protistrany vo finančných zmluvách) plniť si svoje povinnosti z dôvodu

insolventnosti, konkurzu alebo z iných príčin.

Úverové riziko: Riziko straty hroziace v dôsledku omeškania, ktoré môže

vzniknúť, ak emitent nezaplatí istinu s úrokmi včas. Riziko stúpa, ak fond

obsahuje cenné papiere s nízkym ratingom a bez investičnej hodnoty.

Riziko rýchlo sa rozvíjajúcich trhov: Riziko spojené s investovaním v

krajinách s menej rozvinutým politickým, hospodárskym, právnym a regulačným

systémom, ktoré môžu byť postihnuté politickou alebo hospodárskou

nestabilitou, nedostatočnou likviditou alebo transparentnosťou, prípadne

problémami so zaistením bezpečnosti.

Riziko likvidity: Riziko, ktoré vzniká, ak nežiaduce podmienky na trhu

ovplyvňujú schopnosť predaja aktív v prípade potreby. Znížená likvidita môže

mať negatívny vplyv na cenu aktív.

Úplný rozbor všetkých rizík vzťahujúcich sa na tento fond nájdete v časti

„Zváženie rizík“ v aktuálnom prospekte k investičnej spoločnosti Franklin

Templeton Opportunities Funds.
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Poplatky

Tento fond je schválený v Luxemburskom veľkovojvodstve a reguluje ho Commission de Surveillance du Secteur Financier. Investičná spoločnosť Franklin Templeton International Services

S.à r.l. je schválená v Luxemburskom veľkovojvodstve a reguluje ju Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 14.01.2019.
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Tieto poplatky sa používajú na uhrádzanie nákladov na prevádzkovanie fondu

vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Týmito poplatkami sa znižuje

potenciálny rast vašej investície.

Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako investujete

Vstupný poplatok 1,00%

Výstupný poplatok Neuplatňuje sa

Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí pred tým, ako sa

investujú.

Poplatky zrazené z fondu v priebehu roka

Priebežné poplatky 0,75%

Poplatky zrazené z fondu za určitých konkrétnych podmienok

Poplatok za výnosnosť Neuplatňuje sa

Vstupné poplatky sú uvedené v maximálne výške, v niektorých prípadoch

môžete zaplatiť menej. O ďalšie informácie požiadajte svojho finančného

poradcu.

Tu uvedené sumy priebežných poplatkov sú odhadom výšky poplatkov. Použili

sme odhadované hodnoty, pretože na základe pravidiel platných v súčasnosti

nesmieme počítať priebežné poplatky za triedy podielov s údajmi za menej ako

12 mesiacov. Podrobná informácia o skutočne účtovanom poplatku sa uvedie

vo výročnej správe PKIPCP za každý finančný rok.

Podrobné informácie o poplatkoch nájdete v časti „Triedy podielov“, ako aj v

prílohe E v aktuálnom prospekte investičnej spoločnosti Franklin Templeton

Opportunities Funds.

Minulá výkonnosť

· Fond bol uvedený na trh v roku 2019.

2014 2015 2016 2017 2018

V súlade so súčasnou legislatívou nesmieme zobrazovať údaje o

výkonnosti fondov za kratšie obdobie ako celý kalendárny rok.

Praktické informácie

· Depozitárom investičnej spoločnosti Franklin Templeton Opportunities

Funds je J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

· Kópie najnovšieho prospektu a najnovšie výročné a polročné správy o

fondoch Franklin Templeton Opportunities Funds sú k dispozícii v jazyku

tohto dokumentu na webovej stránke www.ftidocuments.com alebo ich

môžete získať bezplatne od spoločnosti Franklin Templeton International

Services S.A r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembursko alebo od

svojho finančného poradcu.

· Najnovšie ceny a iné informácie o fonde (vrátane ďalších tried podielov

fondu) vám poskytne spoločnosť Franklin Templeton International Services

S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg alebo sú k dispozícii

na internetovej stránke www.franklintempleton.lu.

· Upozorňujeme, že daňový režim platný v Luxemburskom veľkovojvodstve

môže mať vplyv na vašu osobnú daňovú pozíciu. Pred rozhodnutím o

investovaní sa poraďte s finančným alebo daňovým poradcom.

· Spoločnosť Templeton International Services S.à r.l. môže niesť

zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto

dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný v

príslušnými časťami prospektu fondu.

· Tento fond je podfondom investičnej spoločnosti Franklin Templeton

Opportunities Funds. Prospekt a finančné výkazy sa týkajú všetkých

podfondov investičnej spoločnosti Franklin Templeton Opportunities Funds.

Všetky podfondy investičnej spoločnosti Franklin Templeton Opportunities

Funds majú oddelené aktíva a záväzky. Všetky podfondy sú teda

prevádzkované nezávisle od seba.

·  Do splatnosti nemôžete zmeniť svoje podiely na podiely iného podfondu

Franklin Templeton Opportunities Funds. 

· Podrobné informácie o aktuálnej politike odmeňovania vrátane, ale nie

výlučne, opisu spôsobu výpočtu odmien a dávok, totožnosti osôb

zodpovedných za vyplácanie odmien a dávok vrátane zloženia výboru pre

odmeňovanie sú k dispozícii na stránke www.franklintempleton.lu a

papierovú kópiu s týmito informáciami je možné získať bezplatne.


