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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Správcovská společnost je Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Cíle a investiční politika
Fond Templeton Global Total Return Fund (dále jen „Fond“) se snaží
maximalizovat celkový výnos z investic tím, že zvyšuje hodnotu investic a
získává z nich výnosy a realizuje kurzové zisky ve středně dlouhém až
dlouhém období.
Fond uplatňuje aktivně řízenou investiční strategii a investuje převážně do:
• dluhových cenných papírů jakékoli kvality (včetně méně kvalitních, jako
jsou cenné papíry s neinvestičním ratingem) vydávaných vládami, vládními
subjekty nebo společnostmi na rozvinutých nebo rozvíjejících se trzích
V menší míře může Fond investovat také do:
• cenných papírů zajištěných hypotékami a aktivy
• dluhových cenných papírů nadnárodních subjektů, jako je Evropská
investiční banka
• pevninská Čína prostřednictvím Bond Connect nebo přímo (méně než
30 % majetku)
• nesplácených cenných papírů (do výše 10 % majetku)
• podílů dalších investičních fondů (do výše 10 % majetku)
Fond může za účelem zajištění (hedging), efektivního řízení portfolia a/nebo
k investičním účelům použít deriváty, které slouží jako nástroj aktivního
řízení investic s cílem získat expozici na různých trzích. Díky flexibilitě a
oportunistickému charakteru umožňuje tato strategie investičnímu týmu
využívat různé situace na trzích. Při rozhodování o investování investiční

tým používá důkladný průzkum různých faktorů, které mohou ovlivnit ceny
dluhopisů a hodnoty deviz.
Fond může vyplácet výnosy před odečtením výdajů. To sice může vést k
vyplácení větší části příjmů, avšak také ke snížení kapitálu.
Benchmarkem Fondu je Bloomberg Multiverse Index. Benchmark se používá
výhradně jako reference pro investory k porovnání s výkonem Fondu a
nepoužívá se ani jako omezení toho, jak má být portfolio Fondu budováno,
ani jako cíl, který má výkon Fondu překonat. Fond se může od tohoto
benchmarku odchýlit.
O prodej Vašich podílů můžete požádat v kterýkoli den, který je v
Lucembursku pracovním dnem.
Zisk z investic fondu se akumuluje, což vede ke zvýšení hodnoty podílů.
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 Investment Funds.
Odborné výrazy, kterým byste měli rozumět
Deriváty: Finanční nástroje, jejichž charakteristické vlastnosti a hodnota
závisejí na výkonnosti jednoho nebo více podkladových aktiv, kterými jsou
zpravidla cenné papíry, indexy, měny nebo úrokové sazby.

Poměr rizika a výnosů
Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
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Nižší riziko
Potenciálně nižší výnosy
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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.
Nejnižší kategorie neznamená, že investice není riziková.
Proč je fond zařazen právě do této kategorie?
Aktiva a investiční nástroje portfolia historicky byly historicky vystaveny
cenovým pohybům z důvodu faktorů specifických pro trh nebo daný nástroj.
V důsledku toho může výkonnost Fondu v průběhu času kolísat.
Relevantní rizika nedostatečně zachycená indikátorem.
Riziko čínského trhu: Kromě typických rizik spojených s rozvíjejícími se
trhy jsou investice v Číně vystaveny ekonomickým, politickým, daňovým a
provozním rizikům specifickým pro čínský trh. V prospektu také naleznete
informace o riziku kvalifikovaných zahraničních institucionálních investorů v
Číně, riziku programu Bond Connect a riziku programů Shanghai-Hong Kong

Riziko protistrany: riziko selhání finančních institucí nebo agentů (při
vystupování jako protistrana pro finanční smlouvy) v plnění svých povinností,
ať už z důvodu platební neschopnosti, bankrotu nebo z jiných důvodů.
Úvěrové riziko: riziko ztráty vyplývající z prodlení, které může nastat, pokud
emitent nesplatí jistinu nebo úroky v okamžiku jejich splatnosti. Riziko je
vyšší, pokud Fond drží cenné papíry s nízkým ratingovým hodnocením nebo
s ratingovým hodnocením nižšího než investičního stupně.
Riziko derivátových nástrojů: riziko ztráty u nástroje, kdy malá změna
hodnoty podkladové investice může způsobit větší změnu hodnoty daného
nástroje. S deriváty může být spojeno další riziko likvidity, úvěrové riziko a
riziko protistrany.
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.
Riziko cizích měn: riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z
devizových regulací.
Riziko likvidity: riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní
podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové
riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou
ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít nepříznivý
vliv na cenu aktiv.
Plné znění informací o rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v
aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v
části „Informace o rizicích“.
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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.

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.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice

Poplatky za správu jsou založeny na výdajích za rok končící 31. prosince
2021. Tento údaj se může meziročně lišit.

Vstupní poplatek

5.00 %

Výstupní poplatek

Nepoužije se

Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před
uskutečněním investice.
Poplatky hrazené z majetku Fondu v průběhu roku
Poplatky za správu

Podrobné informace o poplatcích najdete v částech „Třídy podílů“ a/nebo
„Poplatek za výkonnost“ (podle situace) a také v příloze E k aktuálnímu
prospektu investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds.

1.39%

Poplatky hrazené z majetku Fondu za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek

Nepoužije se

Dosavadní výkonnost
2 Dosavadní výkonnost není zárukou budoucích výsledků.
2 Dosavadní výkonnost zde zahrnuje všechny poplatky za správu, ale ne
vstupní poplatek.
2 Dosavadní výkonnost se počítá v měně současné třídy podílů.
2 Fond byl založen v roce 2003.
2 Výkonnost produktu nesleduje index.

Templeton Global Total Return Fund Třída A (acc) USD
Bloomberg Multiverse Index
(Výkonnost benchmarku je poskytována pouze k informačním a
orientačním účelům.)
A: Výkonnosti bylo dosaženo za okolností, které již neplatí.

Praktické informace
2 Depozitářem fondů investiční společnosti Franklin Templeton Investment
Funds je společnost J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
2 Kopie nejnovějšího prospektu a kopie posledních dostupných výročních a
pololetních zpráv investiční společnosti Franklin Templeton Investment
Funds jsou v jazyce tohoto dokumentu dostupné na webové stránce
www.ftidocuments.com, lze je rovněž bezplatně získat od společnosti
Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert
Borschette, L-1246, Luxembourg nebo od vašeho finančního poradce.
2 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.
2 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.

2 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.
2 Tento Fond je podfondem investiční společnosti Franklin Templeton
Investment Funds. Prospekt a finanční zprávy se vztahují na veškeré
podfondy investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds.
Všechny podfondy investiční společnosti Franklin Templeton Investment
Funds mají oddělená aktiva a pasiva. Každý podfond je tak spravován
samostatně, nezávisle na ostatních.
2 Podíly jiného podfondu investiční společnosti Franklin Templeton
Investment Funds můžete vyměnit v rámci postupu blíže popsaného v
prospektu.
2 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 09/02/2022.
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