
Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De

verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van

beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u

al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
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Klasse A (acc) EUR • ISIN LU1147470683 • Een compartiment van Franklin Templeton Investment Funds

De beheermaatschappij is Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Franklin Diversified Conservative Fund (het "Fonds") streeft ernaar inkomsten

te genereren en de waarde van zijn beleggingen te verhogen op lange termijn

door een gemiddeld jaarlijks rendement na te streven dat 2% (na aftrek van

vergoedingen) hoger ligt dan dat van de Euro Interbank Offered Rate

(EURIBOR), over een voortschrijdende periode van 3 jaar. Het Fonds streeft

ernaar zijn doelstelling te verwezenlijken met een jaarlijkse schommeling

(volatiliteit) van de aandelenprijs van het Fonds tussen 3% en 5%. Er bestaat

geen garantie dat het Fonds zijn rendementsdoelstelling bereikt, noch dat het

binnen het volatiliteitsbereik blijft dat het als doel heeft gesteld.

Het Fonds kan tot 40% van zijn vermogen direct beleggen in aandelen en aan

aandelen gerelateerde effecten uit welk land dan ook of van welke emittent dan

ook, en indirect via o.a. derivaten en/of gemeenschappelijke

beleggingsfondsen. Daarnaast kan het Fonds direct beleggen in obligaties uit

welk land dan ook of van welke emittent dan ook (inclusief effecten met lage

rating of onder beleggingskwaliteit, effecten van noodlijdende emittenten of

emittenten in gebreke, converteerbare effecten en/of tot 5% van het vermogen

van het Fonds in voorwaardelijk converteerbare effecten), en indirect via onder

andere derivaten en gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

Het Fonds kan in mindere mate beleggen in gestructureerde producten en

beursverhandelde notes, en indirect (via gemeenschappelijke

beleggingsfondsen, beursverhandelde fondsen, derivaten of gestructureerde

producten) tot 10% in andere activaklassen, zoals grondstoffen, edelmetalen,

vastgoed en infrastructuur.

Beleggingen in gemeenschappelijke beleggingsfondsen waarin het Fonds kan

beleggen, zijn beperkt tot 10% van het vermogen van het Fonds.

Het Fonds kan derivaten gebruiken voor afdekking, efficiënt portefeuillebeheer

en/of beleggingsdoeleinden.

Het Fonds kan inkomsten uitkeren, vóór aftrek van kosten. Hoewel hierdoor

meer inkomsten kunnen worden uitgekeerd, kan dit ook leiden tot een

vermindering van het kapitaal.

U kunt de verkoop van uw aandelen aanvragen op elke werkdag in Luxemburg.

De inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden gekapitaliseerd, met

een stijging van de waarde van de aandelen tot gevolg.

Voor meer informatie over het Doelstellingen- en beleggingsbeleid van het

Fonds dient u het deel "Fondsinformatie, doelstellingen- en beleggingsbeleid"

te raadplegen in de meer recente prospectus van Franklin Templeton

Investment Funds.

De benchmark van het Fonds is de Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index.

De benchmark wordt louter ter informatie vermeld en de Fondsbeheerder is niet

van plan deze te volgen. Het Fonds kan afwijken van deze benchmark.

Te begrijpen termen

Derivaten: Financiële instrumenten waarbij de kenmerken en waarde

afhankelijk zijn van de prestaties van één of meer onderliggende activa, meestal

effecten, indices, valuta's of intrestratio's.

Hedging: Een strategie om bepaalde risico's, zoals deze komende van

schommelingen in aandelenprijzen, valuta of intrestratio's, volledig of deels te

neutraliseren.

Longpositie, shortpositie: Een longpositie profiteert als de prijs van een

belegging stijgt; een shortpositie profiteert als de prijs daalt.

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico Hoger risico

Mogelijk lagere opbrengsten Mogelijk hogere opbrengsten

Wat betekent deze indicator en wat zijn de begrenzingen?

Deze indicator is ontworpen om u een meting van de prijsschommelingen van

deze aandelencategorie te bieden op basis van historisch gedrag.

Historische gegevens zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie van het

toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De weergegeven categorie blijft niet

gegarandeerd onveranderd en kan mettertijd verschuiven.

De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.

Omdat voor deze aandelencategorieën te weinig historische gegevens

beschikbaar zijn, werden gesimuleerde gegevens gebruikt op basis van een

representatief portefeuillemodel of een representatieve benchmark.

Waarom valt het Fonds onder deze specifieke categorie?

Het Fonds belegt direct of indirect (via financiële derivaten, gestructureerde

producten of instellingen voor collectieve belegging) in aandelen en

vastrentende effecten, contanten en equivalenten, en (uitsluitend indirect) in

alternatieve beleggingen (inclusief grondstoffen of vastgoed), om een hoger

aantal obligaties te houden dan andere activa. Dergelijke effecten en

beleggingsinstrumenten zijn in het verleden onderhevig geweest aan

prijsschommelingen door factoren zoals de algemene volatiliteit van de

aandelenmarkten, plotse wijzigingen in de rentevoeten, veranderingen in de

financiële vooruitzichten of vermeende kredietwaardigheid van emittenten van

effecten, of schommelingen in de grondstoffenprijzen of vastgoedwaarden. Dit

heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds matig kunnen schommelen.

Risico's van essentieel belang die onvoldoende worden gemeten door

de indicator:

Kredietrisico: het verliesrisico door verzuim dat zich kan voordoen wanneer

een uitgever er niet in slaagt om bij vervaldatum betalingen uit te voeren van

hoofdsom of intresten. Het risico is hoger wanneer het Fonds laaggekwoteerde

effecten bevat of effecten bevat die niet gekoppeld zijn aan investeringen.

Wisselkoersrisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van

wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de

beheersing van wisselkoersen.

Derivatenrisico: het verliesrisico in een instrument waar een kleine

verandering in waarde van de onderliggende investering een grotere impact kan

hebben op de waarde van dit instrument. Derivaten of afgeleide producten

kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.

Liquiditeitsrisico: het risico dat zich voordoet wanneer ongunstige

marktomstandigheden invloed hebben op de mogelijkheid om activa te

verkopen wanneer nodig. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed

hebben op de prijs van activa.

Gericht rendementsrisico: er is geen garantie dat het Fonds het

doelrendement zal behalen. Het Fonds streeft ernaar haar rendement te

behalen over een volledige marktcyclus om een positief rendement te

genereren. In het Fonds geïnvesteerd kapitaal kan afnemen in waarde.

Voor een volledige beschrijving van alle risico's die op dit Fonds van toepassing

zijn verwijzen we naar het hoofdstuk “Risico-overwegingen” van de huidige

prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.



Franklin Diversified Conservative Fund

Kosten

Aan dit Fonds is in het Groothertogdom Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Aan Franklin Templeton

International Services S.à r.l. is in het Groothertogdom Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Deze essentiële beleggerinformatie is correct op datum van 26/01/2018.
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De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het

Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze

kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding 5,00%

Uitstapvergoeding niet van toepassing

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden

voordat het belegd wordt

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken

Lopende kosten 1,45%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds

worden onttrokken

Prestatievergoeding niet van toepassing

De weergegeven instapkosten zijn maximumbedragen. In sommige gevallen

betaalt u mogelijk een lager bedrag. Voor meer informatie raadpleegt u uw

financieel adviseur.

De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten voor het jaar eindigend op 31

december 2017. Dit cijfer kan verschillen van jaar tot jaar.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie het deel "Aandelencategorieën" en

Bijlage E in deze prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.

In het verleden behaalde resultaten
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· In het verleden behaalde resultaten vormen geen

enkele garantie voor toekomstige prestaties.

· In het verleden behaalde resultaten die hier worden

weergegeven omvatten alle lopende kosten

uitgezonderd de instapkosten.

· In het verleden behaalde resultaten worden

berekend in de munteenheid van het deelbewijs in

kwestie.

· Het Fonds werd opgericht in 2015.

Franklin Diversified Conservative Fund Klasse A (acc) EUR

De in het verleden behaalde resultaten tot de introductie van de aandelencategorie zijn gesimuleerd op basis van de in het

verleden behaalde resultaten van een vergelijkbaar ICBE-fonds waarvan de activa volledig zijn gefuseerd met dit Fonds, één

op één voor elke respectieve aandelencategorie.

Praktische informatie

· De bewaarder van Franklin Templeton Investment Funds is J.P. Morgan

Bank Luxembourg S.A.

· Een exemplaar van de nieuwste prospectus en het laatste jaarverslag en

halfjaarverslag van de Franklin Templeton Investment Funds zijn verkrijgbaar

in de taal van dit document op de website www.ftidocuments.com of kunnen

gratis worden aangevraagd bij Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg of bij uw financieel

adviseur.

· De meest actuele prijzen en andere informatie over het Fonds (waaronder

andere aandelencategorieën van het Fonds) zijn beschikbaar bij Franklin

Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246

Luxembourg of www.franklintempleton.lu.

· Merk op dat de belastingheffing van toepassing in het Groothertogdom

Luxemburg invloed kan hebben op uw persoonlijke belastingsituatie.

Raadpleeg uw financieel adviseur of belastingadviseur voor u beslist om te

beleggen.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. kan enkel aansprakelijk

worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die

misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende

delen van het prospectus van het Fonds.

· Het huidige Fonds is een subfonds van Franklin Templeton Investment

Funds. Het prospectus en de financiële rapporten verwijzen naar alle

subfondsen van Franklin Templeton Investment Funds. Alle subfondsen van

Franklin Templeton Investment Funds hebben gescheiden activa en

aansprakelijkheden. Daardoor worden alle subfondsen onafhankelijk van

elkaar beheerd. 

· U kunt overgaan op aandelen van een ander subfonds van Franklin

Templeton Investment Funds, zoals verder beschreven in het prospectus.

· De details van het bijgewerkte beloningsbeleid, inclusief maar niet beperkt

tot: een beschrijving van de berekening van de beloning en voordelen, de

namen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de

beloning en voordelen, inclusief de samenstelling van het beloningscomité,

zijn beschikbaar op www.franklintempleton.lu. U kunt ook gratis een papieren

exemplaar verkrijgen.


