Klíčové informace pro investory
V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto
informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím
spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto
sdělením.
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Cíle a investiční politika
Fond Franklin Target Income 2024 Fund (dále jen „Fond“) si klade za cíl hledat
pravidelné příjmy po dobu pevně stanoveného investičního horizontu 5 let na
základě investic převážně do dluhových cenných papírů s vysokým výnosem
denominovaných v eurech. Následuje uvedení této třídy akcií, jež je
představena v tomto dokumentu, na trh; Fond bude později uzavřen dalším
úpisům až do doby splatnosti. Fond usiluje o vrácení 100 % vašeho
počátečního kapitálu na konci období splatnosti. Neexistuje žádná záruka, že
Fond svého cíle dosáhne.
Fond je určen k tomu, aby zůstal v držení do splatnosti a investoři by měli být
připraveni ponechat své investice ve Fondu do doby splatnosti obligací v roce
2024.
Během hlavního investičního období:
Fond investuje převážně do:
• Dluhových cenných papírů jakékoli kvality (včetně nižší kvality úvěrů, jako jsou
úvěry neinvestičního stupně, s nízkým hodnocením nebo nehodnocené),
denominovaných v eurech, vydaných společnostmi jakékoli velikosti nebo
průmyslového odvětví a se sídlem v kterékoli zemi včetně rozvíjejících se trhů
(investice do cenných papírů s vysokým výnosem podinvestičního stupně
mohou představovat až 70 % aktiv Fondu). Fond může také investovat do
hybridních obligací a podmíněných kapitálových cenných papírů až do 20 % a
až 15 % do aktiv Fondu.
V menší míře může Fond investovat také do:

• jednotek nebo jiných vzájemných fondů (omezeno na 10 % aktiv)
Po uplynutí hlavního investičního období: Jakmile Fond dosáhne své splatnosti,
bude držet až 100 % svých čistých aktiv ve vkladech a investičním majetku
odpovídajícím finančním prostředkům (včetně instrumentů peněžního trhu). V
době splatnosti Fondu (nebo podle proveditelnosti co nejdříve poté) napíše
investiční správce investorům a předloží jim možnosti, které mají k dispozici.
Doporučení: Tento Fond nemusí být vhodný pro investory, kteří hodlají čerpat
své peníze v průběhu příštích 5 let.
O prodej Vašich podílů můžete požádat v kterýkoli den, který je v Lucembursku
pracovním dnem.
Pro třídu podílů k rozdělení uvedenou v tomto dokumentu jsou výnosy z
dividend rozděleny mezi podílníky.
Z kapitálu Fondu mohou být rovněž vypláceny dividendy.
Další informace o cílech a investiční politice Fondu najdete v části „Informace o
Fondu, investičních cílech a politice“ v aktuálním prospektu investiční
společnosti Franklin Templeton Opportunities Funds.
Odborné výrazy, kterým byste měli rozumět
Dluhové cenné papíry: Cenné papíry, které představují závazek emitenta
splatit úvěr k určitému datu a zaplatit úroky.
Rozvíjející se trhy: Země, jejichž ekonomika, akciový trh, politická situace
nebo regulační rámec nejsou plně rozvinuté.

• jiných druhů cenných papírů denominovaných v eurech, včetně dluhových
cenných papírů vydaných vládami a státními entitami
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v minulosti kolísání cen, které bylo vyvoláváno obecně změnami kredibility
vydávajících společností, pohyby úrokových sazeb nebo pohyby na
dluhopisovém trhu. Výkonnost Fondu tedy může v průběhu času mírně kolísat.
Relevantní rizika nedostatečně zachycená indikátorem.

Nižší riziko
Potenciálně nižší výnosy

Vyšší riziko
Potenciálně vyšší výnosy

Co znamená tento syntetický ukazatel a jaká jsou jeho omezení?
Tento ukazatel slouží jako měřítko pohybu cen u této třídy podílů na základě
vývoje v minulosti.
Historické údaje tedy nemusí být spolehlivým ukazatelem rizikového profilu
fondu do budoucna. Nelze zaručit, že se v budoucnu nezmění kategorie, do
které je investice zařazena.

Riziko nedodržení smlouvy: riziko selhání finančních institucí nebo agentů
(pokud se jedná o protistranu v rámci finančních smluv) v oblasti plnění
závazků, ať už je způsobeno insolvencí, konkurzem nebo má jinou příčinu.
Úvěrové riziko: riziko ztráty vyplývající z nesplácení, které může nastat, pokud
emitent nesplácí jistinu nebo úroky v okamžiku jejich splatnosti. Toto riziko je
vyšší, jestliže má fond v portfoliu cenné papíry s nízkým, neinvestičním
ratingem.

Nejnižší kategorie neznamená, že investice není riziková.

Riziko z rozvíjejících se trhů: riziko spojené s investováním v zemích s méně
rozvinutým politickým, ekonomickým, právním a regulačním systémem, která
mohou souviset s politickou nebo ekonomickou nestabilitou, nedostatečnou
likviditou a transparentností nebo problémy s opatrováním majetku.

Protože třída podílů nemá k dispozici dostatek historických údajů, použijí se
místo toho simulované údaje založené na modelu reprezentativního portfolia
nebo srovnání.

Riziko likvidity: riziko, které vzniká, jestliže možnosti prodat aktiva v
okamžiku, kdy je to nezbytné, brání nepříznivé podmínky na trhu. Snížená
likvidita může mít nepříznivý vliv na cenu aktiv.

Proč je fond zařazen právě do této kategorie?

Podrobný popis všech rizik, kterým fond čelí, najdete v části Informace o
rizicích v aktuálním prospektu investiční společnosti Franklin Templeton
Opportunities Funds.

Fond investuje zásadně do dluhových cenných papírů s vyšším výnosem
denominovaných v eurech, vydaných společnostmi se sídlem kdekoli na světě
včetně společností se sídlem v rozvíjejících se trzích. Tyto investice podléhaly
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Poplatky
Poplatky, které platíte, slouží k úhradě nákladů na fungování fondu včetně
nákladů na veřejné nabízení a propagaci. Tyto poplatky snižují potenciální růst
vaší investice.
Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice
Vstupní poplatek

1,00%

Výstupní poplatek

Nepoužije se

Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před
uskutečněním investice.

Vstupní poplatky jsou uvedeny v maximální výši, v některých případech mohou
být nižší. Chcete-li získat více informací, obraťte se prosím na svého
finančního poradce.
Zde uvedená výše poplatku za správu je pouze odhad. Použili jsme jejich
odhady, protože podle současných platných pravidel nesmíme vypočítávat
poplatky za správu za třídu podílů z údajů za období kratší než 12 měsíců.
Přesná výše účtovaných poplatků bude uvedena ve výroční zprávě SKIPCP za
jednotlivá účetní období.
Podrobné informace o poplatcích najdete v části „Třídy podílů“ a v příloze E k
aktuálnímu prospektu investiční společnosti Franklin Templeton Opportunities
Funds.

Poplatky hrazené z majetku Fondu v průběhu roku
Poplatky za správu

0,75%

Poplatky hrazené z majetku Fondu za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek

Nepoužije se

Dosavadní výkonnost
Podle současných právních předpisů nesmíme zobrazovat údaje o
výkonu fondů, u nichž neuplynul celý kalendářní rok.

2014

2015

2016

2017

· Fond byl založen v roce 2019.

2018

Praktické informace
· Depozitářem fondu Franklin Templeton Opportunities Funds je společnost
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
· Kopie nejnovějšího prospektu a nejnovější výroční a pololetní zprávy fondu
Franklin Templeton Opportunities Funds jsou k dispozici v jazyku tohoto
dokumentu na webových stránkách www.ftidocuments.com nebo si je lze
vyžádat bezplatně u společnosti Franklin Templeton International Services
S.à r.l, 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg nebo u vašeho
finančního poradce.
· Nejnovější ceny a další informace o fondu (včetně informací o dalších
třídách podílů Fondu) jsou k dispozici u společnosti Franklin Templeton
International Services S.à r.l, 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
nebo na webové stránce www.franklintempleton.lu.
· Vezměte prosím na vědomí, že daňový režim platný v Lucemburském
velkovévodství může mít vliv na Vaši osobní daňovou situaci. Než se
rozhodnete investovat, projednejte tuto záležitost s Vaším finančním či
daňovým poradcem.

· Investiční společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. může
nést odpovědnost pouze za takové výroky uvedené v tomto dokumentu, které
jsou zavádějící, nepřesné či v rozporu s příslušnými částmi prospektu
daného Fondu.
· Tento Fond je podfondem investiční společnosti Franklin Templeton
Opportunities Funds. Prospekt a finanční zprávy se vztahují na veškeré
podfondy investiční společnosti Franklin Templeton Opportunities Funds.
Všechny podfondy investiční společnosti Franklin Templeton Opportunities
Funds mají oddělená aktiva a pasiva. Každý podfond je tak spravován
samostatně, nezávisle na ostatních.
· Dokud nenastane čas splatnosti, nelze vyměnit své akcie za akcie jiného
podfondu investiční společnosti Franklin Templeton Opportunities Funds.
· Podrobnosti o aktuálních zásadách náhrad, zejména včetně popisu výpočtu
náhrad a výtěžku, totožnosti osob odpovědných za udělování náhrad a
výtěžku včetně složení komise pro náhrady jsou uvedeny na stránkách
www.franklintempleton.lu a lze si je vyžádat zdarma v papírové podobě.

Tomuto Fondu bylo uděleno povolení Lucemburského velkovévodství a podléhá dohledu Commission de Surveillance du Secteur Financier (komise dohlížející na finanční sektor). Fondu
Franklin Templeton International Services S.à r.l. bylo uděleno povolení Lucemburského velkovévodství a podléhá dohledu Commission de Surveillance du Secteur Financier (komise
dohlížející na finanční sektor).
Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 14.01.2019.
KII-LU1932919373-CZ-cs-CZ-201901160053
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