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OFERTA
de classes de ações distintas sem valor nominal da Franklin Templeton Investment Funds (a “Sociedade”), estando cada
uma delas associada aos seguintes subfundos da Sociedade (os “Fundos”), ao preço de oferta publicado para as Ações do
respetivo Fundo:
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Franklin Biotechnology Discovery Fund
Franklin Disruptive Commerce Fund
Franklin Diversified Balanced Fund
Franklin Diversified Conservative Fund
Franklin Diversified Dynamic Fund
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard
Currency Fund
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities
Hard Currency Fund
Franklin Euro Government Bond Fund
Franklin Euro High Yield Fund
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
Franklin European Corporate Bond Fund
Franklin European Social Leaders Bond Fund
Franklin European Total Return Fund
Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Franklin Gulf Wealth Bond Fund (anteriormente
designado como Franklin GCC Bond Fund)
Franklin Genomic Advancements Fund
Franklin Global Aggregate Bond Fund
Franklin Global Convertible Securities Fund
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund
Franklin Global Fundamental Strategies Fund
Franklin Global Green Bond Fund
Franklin Global Growth Fund (anteriormente
denominado Franklin World Perspectives Fund)
Franklin Global Income Fund
Franklin Global Managed Income Fund
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Franklin Global Real Estate Fund
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Franklin High Yield Fund
Franklin Income Fund
Franklin India Fund
Franklin Innovation Fund
Franklin Intelligent Machines Fund
Franklin Japan Fund
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Franklin MENA Fund
Franklin Mutual European Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Mutual U.S. Value Fund
Franklin Natural Resources Fund
Fundo Equilibrado de Crescimento Franklin NextStep
Franklin NextStep Conservative Fund
Fundo Dinâmico de Crescimento Franklin NextStep
Franklin NextStep Growth Fund
Fundo Moderado Franklin NextStep
Fundo Estável de Crescimento Franklin NextStep
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Franklin Strategic Income Fund
Franklin Systematic Style Premia Fund
Franklin Technology Fund
Franklin UK Equity Income Fund
Fundo do Mercado Monetário de Curto Prazo
da Zona Euro Franklin
Fundo do Governo dos EUA Franklin
Franklin U.S. Low Duration Fund
Franklin U.S. Opportunities Fund
Templeton All China Equity Fund
Templeton Asia Equity Total Return Fund
Templeton Asian Bond Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Smaller Companies Fund
Templeton BRIC Fund
Templeton China A-Shares Fund
Templeton China Fund
Fundo para a Europa Oriental Templeton
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
(anteriormente designado Templeton Emerging Markets
Balanced Fund)
Templeton Emerging Markets Fund
Templeton Emerging Markets Local Currency
Bond Fund
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund
Templeton Euroland Fund
Templeton European Dividend Fund (anteriormente
designado Franklin European Dividend Fund)
Templeton European Opportunities Fund (anteriormente
designado por Franklin European Growth Fund)
Templeton European Small-Mid Cap Fund
(anteriormente designado Franklin European
Small-Mid Cap Fund)
Fundo para Mercados de Fronteira Templeton
Templeton Global Balanced Fund
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Climate Change Fund (anteriormente
designado Templeton Global (Euro) Fund)
Templeton Global Equity Income Fund
Templeton Global Fund
Templeton Global High Yield Fund
Templeton Global Income Fund
Templeton Global Smaller Companies Fund
Templeton Global Total Return Fund
Fundo Global de Retorno Total II Templeton
Templeton Growth (Euro) Fund
Fundo da América Latina Templeton
franklintempleton.lu

Fundos de Investimento Franklin Templeton –
Informações importantes
No caso de dúvidas relativas ao conteúdo do presente
prospeto (o “Prospeto”), consulte o seu banco, corretor,
advogado, contabilista ou outro assessor financeiro.
Só a informação contida no presente Prospeto ou em
qualquer um dos documentos a que o mesmo faz referência
poderá ser divulgada.

A Sociedade
A Sociedade foi constituída no Luxemburgo, de acordo
com as leis do Grão-Ducado do Luxemburgo, como uma
Sociedade Anónima, sendo considerada uma Sociedade de
Investimento de Capital Variável (Société d’investissement
à capital variable, adiante designada por “SICAV”).
A Sociedade está inscrita na lista oficial de organismos
de investimento coletivo em valores mobiliários, em
conformidade com a Secção I da lei do Luxemburgo de 17 de
dezembro de 2010 relativa a organismos de investimento
coletivo, conforme alterada periodicamente (a “Lei de 17 de
dezembro de 2010”). A Sociedade é um Organismo de
Investimento Coletivo em Valores Mobiliários (doravante
designado apenas por “OICVM”) para efeitos do disposto na
Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
de 13 de julho de 2009, incluindo alterações.
A Sociedade nomeou a Franklin Templeton International
Services S.à r.l., société à responsabilité limitée (sociedade
de responsabilidade limitada) com sede social em 8A, rue
Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grão-Ducado do
Luxemburgo, como Sociedade Gestora para prestar serviços
de gestão de investimentos, administrativos e de marketing
à Sociedade, com a possibilidade de delegar, total ou
parcialmente, esses mesmos serviços a terceiros.
A Sociedade tem autorização para comercializar as suas
Ações em vários países europeus (para além do GrãoDucado do Luxemburgo): Áustria, Bélgica, República de
Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia,
França, Alemanha, Gibraltar, Grécia, Hungria, Irlanda,
Itália, Letónia, Lituânia, Países Baixos, Polónia, Portugal,
Roménia, Eslováquia, Espanha, Suécia e Reino Unido.
O registo das Ações da Sociedade nestas jurisdições não
exige que qualquer autoridade aprove ou rejeite a adequação
ou exatidão do presente Prospeto ou das carteiras de títulos
detidas pela Sociedade. Qualquer declaração em contrário
não está autorizada e é ilegal.
A distribuição do presente Prospeto e a respetiva oferta
das Ações poderá estar sujeita a restrições em algumas
outras jurisdições. Cabe a quaisquer pessoas que
desejem subscrever as Ações nos termos do presente
Prospeto informarem-se sobre todas as disposições legais
e regulamentares aplicáveis em qualquer jurisdição relevante,
sendo também responsáveis pela sua observância. Também
se chama a atenção dos Investidores para o montante fixo que
pode ser aplicado sobre as transações pelos Distribuidores,
agentes pagadores locais e Bancos Correspondentes
estabelecidos em determinadas jurisdições, como Itália.
Os eventuais subscritores de Ações deverão informar-se
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sobre os requisitos legais relativos à referida subscrição
e sobre quaisquer impostos aplicáveis nos respetivos países
da sua nacionalidade, residência ou domicílio.
A Sociedade é um organismo de investimento coletivo
reconhecido ao abrigo do disposto no Artigo 264.° da Lei
dos Mercados de Serviços Financeiros (Financial Services
Markets Act) de 2000 do Reino Unido.
O presente Prospeto refere-se a Fundos que não estão
sujeitos a qualquer forma de regulação ou aprovação pela
Autoridade de Serviços Financeiros do Dubai (“DFSA”)
e não é dirigido a “clientes a retalho”, tal como definido pela
DFSA (exceto para distribuição pública de fundos através
de intermediários, em conformidade com as leis aplicáveis).
A DFSA está isenta de qualquer responsabilidade pela revisão
ou verificação do presente Prospeto ou de outros documentos
relacionados com os Fundos. Consequentemente, a DFSA
não aprovou o presente Prospeto ou quaisquer outros
documentos associados nem tomou quaisquer medidas para
verificar as informações nele contidas, e não tem qualquer
responsabilidade sobre as mesmas. A oferta das Ações
pode estar sujeita a restrições à sua revenda. Os possíveis
compradores devem realizar a devida diligência sobre as
Ações e devem consultar um consultor financeiro autorizado
se não compreenderem o conteúdo do presente Prospeto.
A Sociedade poderá solicitar o registo das suas Ações
em várias outras jurisdições a nível mundial.
A Sociedade não possui quaisquer obrigações, empréstimos,
créditos ou dívidas sob a forma de responsabilidades
no âmbito de aceites ou títulos de crédito, compromissos
hipotecários a prazo, garantias ou outros passivos contingentes
materialmente relevantes.
A Sociedade não se encontra registada nos Estados Unidos
da América ao abrigo da Lei das Sociedades de Investimento
de 1940 (Investment Company Act of 1940). As Ações da
Sociedade não se encontram registadas nos Estados Unidos
da América ao abrigo da Lei de Valores Mobiliários de 1933
(Securities Act of 1933). As Ações que constituem o objeto da
presente oferta não poderão ser oferecidas nem vendidas,
direta ou indiretamente, nos Estados Unidos da América
ou em qualquer dos seus territórios ou possessões, nem em
regiões sujeitas à sua jurisdição, a favor ou em benefício de
residentes nos mesmos, exceto se tal acontecer ao abrigo
de uma isenção da obrigatoriedade de registo prevista
na legislação dos EUA, ou em qualquer lei, norma ou
interpretação aplicável. As pessoas localizadas (domiciliadas)
nos EUA ou outros Cidadãos Americanos (tal como definido
ocasionalmente Regulamento S (Regulation S) da United
States Securities Act de 1933 (coletivamente, “Cidadãos
Americanos”) não são elegíveis para adquirir Ações da
Sociedade. Os potenciais Investidores terão de declarar não
serem Cidadãos Americanos e que não subscrevem as Ações
em nome de qualquer Cidadão Americano. Na ausência de
notificação escrita em contrário à Sociedade, a indicação por
parte de um potencial investidor de um endereço fora dos
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EUA no formulário de pedido de investimento na Sociedade,
considera-se que isso constitui uma declaração e garantia
desse investidor de que não é um Cidadão Americano e que
tal investidor continuará a ser um Cidadão Estrangeiro, salvo
e até que a Sociedade seja notificada em contrário de uma
alteração no estatuto de Cidadão Americano do investidor.
O termo “Cidadão Americano” aplica-se a qualquer pessoa
originária dos Estados Unidos, de acordo com o Regulamento
S (Regulation S) da United States Securities Act de 1933
ou conforme definido pela U.S. Commodity Futures Trading
Commission para esse efeito, podendo a definição de tal termo
ser alterada ocasionalmente através de legislação, normas,
regulamentos ou interpretações administrativas ou judiciais.
A Sociedade não está registada em nenhuma jurisdição
provincial ou territorial no Canadá e as Ações da Sociedade
não podem ser vendidas em nenhuma jurisdição canadiana
ao abrigo das leis aplicáveis relativas a valores mobiliários.
As Ações que constituem o objeto da presente oferta não
poderão ser oferecidas nem vendidas, direta ou indiretamente,
em qualquer jurisdição provincial ou territorial no Canadá,
a favor ou em benefício de cidadãos nacionais ou aí
residentes, exceto se esses residentes canadenses forem,
e se mantiverem sempre durante o respetivo investimento, um
“cliente permitido”, conforme definição do termo na legislação
canadense relativa a títulos. Poderá ser exigido aos potenciais
Investidores que declarem não ser residentes no Canadá e que
não subscrevem as Ações em nome de qualquer residente no
Canadá. Se um Investidor se tornar um residente no Canadá
após a compra de Ações da Sociedade, o Investidor não
poderá comprar mais Ações da Sociedade.
As afirmações formuladas no presente Prospeto
baseiam-se nas leis e nas práticas atualmente em vigor
no Grão-Ducado do Luxemburgo e estão sujeitas às
alterações que venham a ser introduzidas nas referidas
disposições e práticas legislativas.
O presente Prospeto não constitui uma oferta destinada
a qualquer pessoa, nem tão pouco uma solicitação de oferta
efetuada por qualquer pessoa, de qualquer jurisdição em que
a referida oferta ou solicitação de oferta seja ilegal ou em
que a pessoa que formula a referida oferta ou solicitação de
oferta não disponha de autorização para o fazer.
Os preços das Ações e o rendimento delas decorrente tanto
podem subir como descer e um Investidor pode não recuperar
o montante investido. Chama-se a atenção dos Investidores
mais especificamente para o facto de o investimento pela
Sociedade, conforme definido adiante, poder desencadear riscos
específicos, os quais são descritos mais pormenorizadamente
na secção “Considerações sobre Riscos”.
Os relatórios anuais auditados e semestrais não auditados
mais recentes da Sociedade, disponíveis gratuitamente
e mediante pedido na sede social, são parte integrante do
presente Prospeto.
Os Investidores que pretendam receber mais informações
sobre a Sociedade (incluindo os procedimentos relativos ao
tratamento de queixas, a estratégia seguida para o exercício
dos direitos de voto da Sociedade, a política de colocação
de ordens de negociação com outras entidades em nome
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da Sociedade, a melhor política de execução, bem como
as disposições relativas a taxas, comissões ou benefícios
não pecuniários em relação à gestão de investimentos
e administração da Sociedade) ou que pretendam apresentar
uma queixa sobre o funcionamento da Sociedade devem
contactar o departamento de apoio ao cliente da Sociedade
Gestora sediado em 8A, rue Albert Borschette, L-1246
Luxemburgo ou o seu escritório local de apoio.
A Sociedade e a Sociedade Gestora chamam a atenção dos
Investidores para o facto de qualquer Investidor ser apenas
capaz de exercer plenamente os seus direitos de Investidor
diretamente perante a Sociedade, nomeadamente o direito
de participar nas assembleias-gerais de Acionistas, se
o Investidor estiver registado em seu próprio nome no registo
de Acionistas da Sociedade.
Se um Investidor investir na Sociedade através de um
intermediário que invista na Sociedade em nome próprio
mas em representação do Investidor, pode nem sempre ser
possível ao Investidor exercer certos direitos de Acionista
diretamente perante a Sociedade. Recomendamos que
os Investidores se informem quanto aos seus direitos.
A Sociedade Gestora, na qualidade de distribuidor principal da
Sociedade (o “Distribuidor Principal”), irá também organizar
e supervisionar a comercialização e distribuição das Ações.
O Distribuidor Principal poderá contratar subdistribuidores,
intermediários, corretores e/ou investidores profissionais
(que podem ser associadas da Franklin Templeton e auferir
uma parte das comissões anuais de gestão, comissões de
serviço ou outras comissões semelhantes).
Para além disso, a Sociedade Gestora decidiu que, quando
requerido pelo enquadramento legal, regulamentar e/ou fiscal
relevante aplicável a alguns países específicos onde as Ações
da Sociedade são ou serão oferecidas, as obrigações de
organização e supervisão da comercialização e distribuição
das Ações, ou a distribuição das próprias Ações, atualmente
a cargo do Distribuidor Principal a nível mundial, podem ser
atribuídas a outras entidades (que podem ser associadas da
Franklin Templeton) nomeadas direta e ocasionalmente pela
Sociedade Gestora.
Sujeitas às disposições dos contratos em vigor com
a Sociedade Gestora, essas mesmas partes podem, por sua
vez, contratar subdistribuidores, intermediários, corretores
e/ou investidores profissionais (que podem ser associadas
da Franklin Templeton). Não obstante o acima mencionado,
a Sociedade Gestora também monitorizará a nomeação e as
atividades dos subdistribuidores, intermediários, corretores
e/ou investidores profissionais como parte da sua atividade
de Distribuidor Principal.
Distribuidores, subdistribuidores, intermediários e Corretores/
Mediadores envolvidos na atividade de marketing
e distribuição das Ações devem respeitar e aplicar todos os
termos do presente Prospeto, incluindo, quando aplicável,
os termos de quaisquer disposições obrigatórias das leis
e regulamentos luxemburgueses relativos à distribuição de
Ações. Devem também respeitar os termos de quaisquer
leis e regulamentos aplicáveis no país onde a sua atividade
decorre, incluindo, em particular, quaisquer requisitos
relevantes para identificar e conhecer os seus clientes. Não
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podem agir de qualquer forma que possa ser prejudicial ou
onerosa para a Sociedade e/ou para a Sociedade Gestora,
em particular, ao submeter a Sociedade e/ou a Sociedade
Gestora a informações regulamentares, fiscais ou de reporte
a que esta não seria de outra forma sujeita. Não podem
considerar-se representantes da Sociedade.
Para evitar dúvidas, a Sociedade ou a Sociedade Gestora não
cobrarão aos Investidores que comprem Ações ou invistam
através dessas partes (ou através de subdistribuidores,
intermediários, corretores/ mediadores e/ou investidores
profissionais nomeados por essas partes) comissões
e despesas adicionais.
Sempre que aplicável, todas as referências neste Prospeto
relacionadas com o Distribuidor Principal também devem,
por conseguinte, ser lidas como referências a essas partes
nomeadas pela Sociedade Gestora.
Os Administradores da Sociedade, cujos nomes são
apresentados na secção “Informação sobre a Administração”,
são responsáveis pela informação contida no presente
Prospeto. Na opinião dos Administradores (que adotaram
todas as medidas razoáveis para o assegurar), a informação
contida no presente Prospeto está de acordo com os
factos e não omite nada que possa, eventualmente, afetar
o significado da referida informação. Consequentemente,
o Conselho de Administração aceita as responsabilidades
que lhe são inerentes.

Poderes do Conselho de Administração
O Conselho de Administração é responsável pela gestão
e administração da Sociedade e delegou a gestão
e administração diárias à Sociedade Gestora, de acordo com
os Estatutos e o contrato de serviços da Sociedade Gestora.
O Conselho de Administração é responsável pela política
de investimento, objetivos e gestão globais da Sociedade
e respetivos Fundos. O Conselho de Administração poderá
autorizar a criação de novos Fundos no futuro com diferentes
objetivos de investimento, sujeitos à alteração deste Prospeto.
O Conselho de Administração poderá decidir oferecer ou
emitir em qualquer Fundo qualquer das Classes de Ações
existentes, cujos termos e condições são descritos mais
pormenorizadamente nas secções “Classes de Ações”
e “Comissões de Gestão de Investimentos”, incluindo as
Classes de Ações em Moeda Alternativa, Classes de Ações
com Cobertura de Risco, bem como Classes de Ações com
diferentes políticas de dividendos. Os Investidores serão
informados da emissão de tais Ações mediante publicação
do Valor Patrimonial Líquido por Ação dessa Classe de
Ações, conforme descrito na secção “Publicação dos Preços
das Ações”.

franklintempleton.lu

Se o valor total das Ações de qualquer Fundo for, em
qualquer altura, inferior a 50 milhões de dólares americanos
ou o equivalente na moeda do Fundo relevante, ou se uma
alteração na situação económica ou política relativamente ao
Fundo em questão justificar a liquidação, ou se necessário no
interesse dos Acionistas do Fundo em questão, o Conselho
de Administração poderá decidir resgatar todas as Ações em
circulação desse Fundo. A notificação desse resgate será
enviada aos Investidores registados por correio.
O preço a que as Ações serão resgatadas basear-se-á no
Valor Patrimonial Líquido por Ação desse Fundo determinado
após a realização de todos os ativos atribuíveis a esse
Fundo. São disponibilizados mais detalhes no Anexo D.
O Conselho de Administração reserva-se o direito de, em
qualquer altura e sem aviso prévio, interromper a emissão
ou venda de Ações nos termos do presente Prospeto.
As Ações oferecidas ou em emissão nos vários Fundos,
Classes e moedas estão descritas mais pormenorizadamente
na secção “Classes de Ações”.
Os ativos de cada Fundo estão exclusivamente disponíveis
para satisfazer os direitos dos Acionistas e dos credores
que surgiram associados à criação, operação ou liquidação
desse Fundo. Para efeitos das relações estabelecidas
entre os Acionistas, considerar-se-á que cada Fundo é uma
entidade separada.
A determinação dos preços das Ações de cada Fundo poderá
ser suspensa durante um período em que a negociação
numa bolsa de valores relevante esteja substancialmente
limitada ou quando outras circunstâncias específicas existam
que tornem impraticável alienar ou avaliar qualquer dos
investimentos da Sociedade (ver Anexo D). Nenhuma Ação
poderá ser emitida, resgatada ou trocada durante um período
de suspensão. Um aviso de qualquer suspensão deverá
ser publicado, se adequado, nos jornais que o Conselho
de Administração e/ou a Sociedade Gestora possam,
ocasionalmente, determinar.
A distribuição deste Prospeto nalgumas jurisdições poderá
exigir a tradução do mesmo na língua especificada pelas
autoridades reguladoras dessas jurisdições. No caso de
inconsistência entre a tradução e a versão inglesa deste
Prospeto, prevalecerá a versão inglesa.
O Prospeto será mantido atualizado e disponibilizado na
Internet em: www.franklintempleton.lu e pode ser consultado
no sítio dos Distribuidores da Franklin Templeton ou pode ser
obtido gratuitamente e mediante pedido na sede social da
Sociedade e da Sociedade Gestora.
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Definições
“ABCP” papel comercial garantido por ativos
“Abordagem de Compromisso” uma abordagem para
medir o risco ou “Exposição Global” que toma em linha
de conta o risco de mercado dos investimentos detidos
num subfundo de um OICVM, incluindo o risco associado
a quaisquer instrumentos financeiros derivados detidos,
através da conversão dos instrumentos financeiros derivados
em posições equivalentes nos ativos subjacentes daqueles
derivados (por vezes referida como “exposição nocional”),
após acordos de compensação e cobertura em que o valor
de mercado das posições do título subjacente possa ser
compensado por outros compromissos relacionados com as
mesmas posições subjacentes. A Exposição Global usando
a Abordagem de Compromisso é expressa como uma
percentagem absoluta do total dos ativos líquidos. Ao abrigo
da Lei do Luxemburgo, a Exposição Global relacionada
exclusivamente com derivados financeiros não pode exceder
100% do total dos ativos líquidos e a Exposição Global geral
(incluindo o risco de mercado associado aos investimentos
subjacentes dos subfundos, que, por definição, compõem
100% do total dos ativos líquidos) não pode exceder 200%
do total dos ativos líquidos (excluindo os 10% que um OICVM
pode pedir emprestado temporariamente para liquidez de
curto prazo)
“Abordagem de Valor em Risco (VaR)” uma abordagem
para medir o risco ou “Exposição Global” com base no Valor
em Risco ou VaR, que é uma medida da perda potencial
máxima que pode ocorrer a um certo nível de confiança
durante um determinado intervalo de tempo sob condições
normais do mercado. O VaR pode ser expresso em termos
absolutos como um valor monetário específico a uma
carteira, ou como uma percentagem quando a quantidade
de moeda é dividida pelos ativos líquidos totais. O VaR pode
também ser expresso em termos relativos, sendo o VaR do
Fundo (expresso em termos percentuais) dividido pelo VaR
do seu índice de referência relevante (também expresso em
termos percentuais), o que gera um rácio conhecido como
VaR relativo. Ao abrigo da Lei do Luxemburgo, os limites de
VaR absoluto são atualmente 20% dos ativos líquidos totais
e os limites de VaR relativo são atualmente duas vezes ou
200% do VaR de referência

“Acordo de Paris sobre o Clima” importante acordo
ambiental adotado por quase todas as nações em
2015 para abordar as alterações climáticas e os seus
impactos negativos. O acordo tem como objetivo reduzir
significativamente as emissões globais dos gases com efeito
de estufa num esforço de parar o aumento da temperatura
média global para bem menos 2 °C acima dos níveis
pré-industriais, envidando simultaneamente esforços para
limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C acima dos níveis
pré-industriais.
“Acordos de recompra” transações a termo no vencimento
em que a Empresa (vendedora) tem a obrigação de
recomprar os ativos vendidos e a contraparte (compradora)
a obrigação de devolver os ativos adquiridos nas transações.
“Administradores” os
de Administração

membros

do

Conselho

“Agente Administrativo” .P. Morgan SE, Luxembourg
Branch (sucessor legal da J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.), a quem a Sociedade Gestora delegou alguns dos
serviços de agência administrativa em relação à Sociedade
“Agente de Registo e Transferência” Virtus Partners Fund
Services Luxembourg S.à r.l, à qual a Sociedade Gestora irá
delegar, sujeito a aprovação do CSSF e com entrada em vigor
a 3 de outubro de 2022 ou assim que seja razoavelmente
praticável em diante, os serviços de agência de registo e
transferência em relação à Sociedade
“Assembleia-geral Anual” a assembleia-geral anual de
Acionistas da Sociedade
“Avaliação baseada num Modelo (Mark-to-Model)” qualquer
avaliação comparada, extrapolada ou de outra forma calculada
a partir de uma ou mais entradas de mercado
“Banco Correspondente” um banco que, no seu próprio
país, trata dos negócios em representação de um banco
localizado noutro país
“Bond Connect” é um programa de acesso mútuo ao
mercado que permite a investidores estrangeiros negociar
obrigações circuladas no Mercado Interbancário de
Obrigações Chinês (“China Interbank Bond Market - CIBM”)

“Ação de Acumulação” uma Ação que acumula
o rendimento atribuível a uma Ação por forma a se refletir no
aumento do valor dessa Ação

“Carteira do Investidor” ou por vezes referida como
“Carteira” uma carteira de Participações em nome do(s)
Investidor(es) registado(s)

“Ação de Distribuição” uma ação que distribui
normalmente o seu rendimento de investimento líquido salvo
outra indicação na política do Fundo relevante

“Classe de Ações em Moeda Alternativa” uma Classe de
Ações numa moeda alternativa face à moeda base do Fundo

“Ação” uma Ação de qualquer Classe de Ações do capital
da Sociedade
“Acionista” um titular de Ações da Sociedade
“Ações ao Portador Físicas” Ações que no passado
foram emitidas pela Sociedade em forma não registada.
A titularidade dessas Ações é atribuída ao titular do certificado
de Ações ao portador físicas. A Sociedade deixou de emitir
Ações ao portador na forma física

franklintempleton.lu

“Classe de Ações” uma classe de Ações com uma estrutura
de comissões específica, moeda de denominação específica
ou outra característica específica
“Código ISIN” Número Internacional de Identificação de
Títulos que identifica de modo único um(a) Fundo/Classe
de Ações
“Código sobre Fundos Fiduciários e Mútuos” (“Code on
Unit Trust and Mutual Funds”), um código para registos de
autorização e manutenção de fundos nacionais e estrangeiros
em Hong Kong
Franklin Templeton Investment Funds
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“Comissão por Resgate Antecipado” ou “CDSC” uma
comissão imposta quando as ações são vendidas,
normalmente durante os primeiros anos de detenção
“Compra” quando o Prospeto referir “compra” ou “como
comprar ações”, tal significa geralmente a subscrição de Ações
“Conselho de Administração” o conselho de administração
da Sociedade
“Conselho do CPF” o Conselho do Central Provident
Fund, uma entidade estatutária estabelecida em Singapura
e constituída ao abrigo da Central Provident Fund Act
“Contratos de recompra reversos” transações a termo
no vencimento em que a contraparte (vendedora) tem
a obrigação de recomprar o ativo vendido e a Empresa
(compradora) a obrigação de devolver os ativos adquiridos
nas transações
“Corretor/Mediador” intermediário ou consultor financeiro
“CPF” o Central Provident Fund
“CSSF” Commission de Surveillance du Secteur Financier
– A autoridade reguladora e supervisora da Sociedade no
Luxemburgo
“Depositário” J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
(sucessor legal da J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.), um
banco sediado no Luxemburgo, foi nomeado pela Sociedade
como o seu banco depositário.
“Dia de Avaliação” ou “Dia de Fixação de Preço” qualquer
dia no qual a Bolsa de Valores de Nova Iorque (“NYSE”)
esteja aberta ou dias completos em que os bancos do
Luxemburgo se encontrem abertos ao público (exceto
durante uma suspensão das operações de negociação
normais) Relativamente ao Franklin Japan Fund, Templeton
All China Equity Fund e Templeton China A-Shares Fund,
a Sociedade Gestora poderá também ter em consideração
se as bolsas de valores e/ou Mercados Regulados locais
relevantes que são o(s) mercado(s) principal(is) para uma
parte significativa dos investimentos atribuíveis ao Franklin
Japan Fund, Templeton All China Equity Fund e Templeton
China A-Shares Fund estão fechados para negociação,
e poderá decidir tratar estes fechos como Dias de não
Avaliação para estes Fundos. Podem ser consultadas mais
informações sobre os Dias de Avaliação aplicáveis para os
Fundos no sítio Web: http://www.franklintempleton.lu
“Dia de Negociação” qualquer Dia de Avaliação que seja
também um Dia Útil. Podem obter-se, mediante pedido, as
restrições de Dia de Negociação em qualquer jurisdição
“Dia Útil” um dia no qual os bancos na(s) jurisdição(ões)
relevante(s) estão normalmente abertos ao público
“Diferencial de Taxa de Juro” ou “DTJ” refere-se
à diferença nas taxas de juro entre duas moedas similares
que vencem juros
“Diretiva dos OICVM” significa a Diretiva 2009/65/CE
sobre a coordenação de leis, regulamentos e disposições
administrativas relativa a organismos de investimento
coletivo em valores mobiliários (OICVM), conforme alterada
pela Diretiva 2014/91/UE
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“Distribuidor Principal” a Sociedade Gestora na qualidade
de distribuidor principal da Sociedade
“Distribuidor” uma entidade ou pessoa devidamente
nomeada pela Sociedade Gestora, na qualidade de
Distribuidor Principal, para distribuir ou tratar da distribuição
de Ações
“Duração Média Ponderada” o período de tempo médio
até à maturidade legal de todos os ativos subjacentes do
Fundo do Mercado Monetário, refletindo as participações
relativas em cada ativo
“Em primeiro lugar”, “sobretudo” ou “principalmente”
quando a política de investimento de um Fundo referir que
os investimentos irão ser realizados “em primeiro lugar”,
“sobretudo” ou “principalmente” num determinado tipo de título,
ou num país, região ou indústria em particular, tal significa
geralmente que pelo menos dois terços dos ativos líquidos
totais do Fundo (sem ter em conta ativos líquidos acessórios)
serão investidos nesse título, país, região ou indústria.
“Empresa” Franklin Templeton Investment Funds
“Empréstimo de títulos” uma operação pela qual os títulos
são transferidos temporariamente de um credor para um
mutuário, com este último obrigado a devolver os títulos
à vista ou no final de um período específico.
Esta metodologia não:
- considera o delta dos contratos de opção, por isso não
há ajuste para a probabilidade de qualquer contrato de
opção ser exercido. Consequentemente, um Fundo que
tenha contratos de opção com valor intrínseco negativo
que não seja provável que venham a ser exercidos terá
aparentemente a mesma alavancagem de um Fundo
com valores comparáveis da soma de nocionais caso os
contratos de opções tenham valor intrínseco positivo e haja
probabilidade de serem exercidos, mesmo se o efeito
potencial de alavancagem das opções com valor intrínseco
negativo tender a aumentar à medida que o preço do
ativo subjacente se aproxima do preço de exercício e,
em seguida, a dissipar-se à medida que o preço do ativo
subjacente sobe ainda mais e o contrato fica com valor
intrínseco muito positivo
- faz uma distinção entre instrumentos financeiros derivados
que são usados para fins de investimento ou de cobertura
Consequentemente, as estratégias que visam reduzir
o risco irão contribuir para um maior nível de alavancagem
para o Fundo
-
l eva em conta a volatilidade dos ativos subjacentes
derivados nem faz uma distinção entre ativos de curto
prazo e de longo prazo
-
p ermite a compensação de posições em derivados
Consequentemente, as renovações de derivados e estratégias
que dependem de uma combinação de posições curtas
e longas podem contribuir para um grande aumento do nível
de alavancagem, mesmo quando não aumentam ou causam
apenas um aumento moderado do risco geral do Fundo.
“Estado Elegível” inclui qualquer Estado-Membro da
União Europeia, qualquer Membro da OCDE e qualquer

franklintempleton.lu

outro estado que o Conselho de Administração considere
apropriado
“Estatutos” os estatutos da Sociedade conforme
ocasionalmente alterados
“ESTR” Taxa de juro de curto prazo do euro
“ETF” Fundo Transacionado em Bolsa
“EUA” ou “EU” Estados Unidos da América
“Exposição Global” refere-se a uma medida da exposição ao
risco de um subfundo de um OICVM que engloba a exposição
ao risco de mercado dos investimentos subjacentes, bem como
a crescente exposição ao risco de mercado e alavancagem
implícita associadas a instrumentos financeiros derivados,
se e quando detidos na carteira. Ao abrigo do regulamento do
Luxemburgo, os OICVM são obrigados a medir essa exposição
ao risco, usando uma “Abordagem de Compromisso” ou uma
“Abordagem de Valor em Risco (VaR)” - consulte as definições
separadas destes termos
“FATCA” lei americana relativa à luta contra a evasão fiscal
(Foreign Account Tax Compliance Act)
“FCM” “Futures Commission Merchant” (Comissionista de
Futuros), um indivíduo ou organização que realiza uma das
seguintes atividades: 1) procura ou aceita ofertas de compra ou
venda de contratos de futuros, opções sobre futuros, contratos
cambiais ou swaps negociadas fora de bolsa e 2) aceita dinheiro
ou outros ativos de clientes para apoiar essas ordens

são apoiadas por vários governos (como o Banco Mundial).
Os Fundos de Rendimento Fixo podem investir globalmente
ou concentrar-se numa região ou país e podem investir em
obrigações emitidas por diferentes tipos de emitente ou
concentrar-se em apenas um (como governos)
“Fundo do Mercado Monetário Variável de Curto Prazo”
um Fundo do Mercado Monetário que (i) investe em
Instrumentos do Mercado Monetário como os referidos no
Artigo 10 (1) do RFMM, (ii) está sujeito às regras de carteira
definidas no Artigo 24 do RFMM e (iii) cumpre os requisitos
específicos fixados nos Artigos 29, 30 e 33 (1) do RFMM
“Fundo Misto” um Fundo Misto (também conhecido como
fundo equilibrado) normalmente investe em mais de um tipo
de ativos, como ações ou títulos de dívida (incluindo, entre
outros, obrigações). A proporção de um Fundo Misto investida
em cada tipo de ativo (a alocação de ativos) pode ser fixa
em alguns Fundos e flexível noutros. Quando a alocação
de ativos for flexível, o Gestor de Investimento fará ajustes
ao montante investido em cada tipo de ativo, dependendo
da sua opinião quanto às perspetivas futuras. Se permitido
pela sua política de investimento, um Fundo Misto poderá,
ocasionalmente, assumir exposição a apenas um tipo de
ativos, dependendo das oportunidades de mercado

“Franklin Templeton” a FRI e as suas subsidiárias
e associadas a nível mundial

“Fundo Multi-Asset” um Fundo Multi-Asset investe
habitualmente em vários tipos de ativos, incluindo, entre
outros, ações, títulos de dívida, numerário, bens imobiliários,
produtos de base, etc. A proporção de um Fundo MultiAsset investida em cada tipo de ativo (a alocação de ativos)
poderá ser fixa para alguns Fundos e flexível para outros. Se
a alocação de ativos for flexível, o Gestor de Investimento
efetuará ajustes ao montante investido em cada tipo de ativo,
dependendo da sua opinião quanto às perspetivas futuras

“FRI” a Franklin Resources Inc., com sede em One Franklin
Parkway, San Mateo, Califórnia, uma holding de várias
subsidiárias que, juntas, são referidas como Franklin Templeton

“Fundo(s) de Investimento” um OICVM ou outro OIC no
qual os Fundos podem investir, conforme determinado nas
restrições ao investimento descritas no Anexo B

“Fundo Alternativo” os ativos de um Fundo Alternativo são
alocados entre várias estratégias alternativas que geralmente
estão relacionadas com investimentos em classes de
ativos não tradicionais ou estratégias de investimento não
tradicionais, incluindo estratégias acionistas curtas e longas,
impulsionadas por eventos, de valor relativo e macroglobais

“Fundo” um agrupamento distinto de ativos e passivos da
Sociedade, distinguidos sobretudo pelo seu objetivo e política
de investimento específicos, conforme criados ocasionalmente

“FFI” uma Instituição Financeira Estrangeira na aceção
da FATCA

“Fundo de Ações” os ativos de um Fundo de Ações estão,
principal ou unicamente, investidos em ou expostos a valores
mobiliários emitidos por sociedades cotadas e negociadas
em bolsas de valores (ações). Os Fundos de Ações
podem investir globalmente (Fundos de ações globais) ou
concentrar-se em países específicos (Fundos específicos
a países), regiões (Fundos regionais) ou setores (Fundos
específicos a setores)
“Fundo de Mercado Monetário” qualquer Fundo que se
qualifique como um Fundo de Mercado Monetário ao abrigo
do Regulamento relativo a Fundos do Mercado Monetário
“Fundo de Rendimento Fixo” os ativos de um Fundo de
Rendimento Fixo estão, principal ou unicamente, investidos
ou expostos a títulos de dívida (incluindo, mas não se
limitando a obrigações) que pagam uma taxa de juro fixa ou
variável e que podem ser emitidos por sociedades, governos
nacionais ou locais e/ou organizações internacionais que
franklintempleton.lu

“Gestores de Investimento” sociedades nomeadas pela
Sociedade Gestora e que assumem a gestão diária relativa
ao investimento e reinvestimento dos ativos dos Fundos.
Se a Sociedade Gestora não delegar as respetivas funções
de gestão de investimento relativamente a um ou mais
Fundos, tal como refletido na secção “Informação, Objetivos
e Políticas de Investimento dos Fundos” do(s) Fundo(s)
relevante(s), as referências ao Gestor de Investimento devem
ser interpretadas como referências à Sociedade Gestora
(nomeadamente em relação às comissões a cobrar pela
Sociedade Gestora pelo desempenho das funções de gestão
de investimento relativamente ao(s) Fundo(s) relevante(s))
“Hora Limite de Negociação” a hora antes da qual uma
instrução de transação deve ser recebida para ser processada
ao VPL do dia como descrito mais detalhadamente no Anexo
A do presente Prospeto
“Instrumentos do Mercado Monetário” instrumentos
conforme definido no Artigo 2(1) da Diretiva dos OICVM
e conforme referido no Artigo 3 da Diretiva da Comissão
2007/16/CE
Franklin Templeton Investment Funds
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“Investidor CPF” um comprador de Ações da Sociedade
utilizando as respetivas poupanças CPF, sujeito aos termos
e condições definidos no prospeto de Singapura e aos termos
e condições conforme possam ser ocasionalmente impostos
pelo Conselho do CPF
“Investidor Institucional” conforme ocasionalmente
definido pelas orientações ou recomendações da autoridade
de supervisão financeira do Luxemburgo competente na
aceção do artigo 174.° da lei luxemburguesa de 17 de
dezembro de 2010. Consulte a secção “Classes de Ações”
para obter uma lista de Investidores Institucionais habilitados
“Investidor” um comprador de Ações da Sociedade,
diretamente ou através de uma estrutura de Mandatários
“KIID” um Documento com as Informações Fundamentais
Destinadas aos Investidores no âmbito do artigo 159.° da Lei
de 17 de dezembro de 2010
“Lei de 17 de dezembro de 2010” Lei luxemburguesa de
17 de dezembro de 2010 relativa a organismos de investimento
coletivo, incluindo eventuais alterações ocasionais
“Mandatário” uma instituição que compra e detém Ações
em seu próprio nome, mas em prol de um Investidor
“Maturidade Média Ponderada” o período de tempo médio
até à maturidade legal ou, se mais breve, até à reposição da
taxa de juro seguinte para uma taxa do mercado monetário,
de todos os ativos subjacentes do Fundo do Mercado
Monetário, refletindo as participações relativas em cada ativo
“Maturidade Residual” o período de tempo restante
(em dias) até à maturidade legal de um título ou ativo
“Mercado Regulamentado” um mercado no sentido da
alínea 21) do Artigo 4 da Diretiva 2014/65/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho de 15 de maio de 2014 relativa aos
mercados de instrumentos financeiros ou outro mercado
regulamentado, que opere regularmente e seja reconhecido
e esteja aberto ao público num Estado Elegível
“Nível Esperado de Alavancagem” os Fundos que
medem a Exposição Global usando uma abordagem de
Valor em Risco (VaR) divulgam o seu Nível Esperado de
Alavancagem. O Nível Esperado de Alavancagem não
é um limite regulamentar e deve ser usado apenas para
fins indicativos. O nível de alavancagem do Fundo pode
ser, a qualquer momento, superior ou inferior a este nível
esperado, desde que o Fundo permaneça em linha com
o seu perfil de risco e esteja em conformidade com o limite
de VaR relativo. O relatório anual irá fornecer o verdadeiro
nível de alavancagem no período transato e explicações
adicionais sobre esse valor. A alavancagem é uma medida
da utilização total de derivados e, portanto, não leva em
conta outros ativos físicos diretamente detidos na carteira
dos Fundos relevantes. O Nível Esperado de Alavancagem
é medido como a Soma de Nocionais (consultar a definição
de Soma de Nocionais)
“Nota de Compra ou de Venda” consulte a subsecção
“Nota de Compra ou de Venda” na secção Informação Geral
para o Investidor
“Número da Carteira do investidor” número pessoal
atribuído a uma Carteira do Investidor após a aceitação de
um pedido
10
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“Obrigações com Cobertura” Obrigações com cobertura
são obrigações de dívida emitidas por instituições de
crédito e garantidas por um conjunto de ativos “ring-fenced”
(o “conjunto com cobertura” ou os “ativos com cobertura”) às
quais os titulares de obrigações têm recurso direto enquanto
credores preferenciais. Os titulares de obrigações têm, em
simultâneo, o direito de apresentarem uma queixa contra
a entidade emitente ou uma entidade afiliada do emitente
enquanto credores comuns face a quaisquer montantes
residuais não totalmente liquidados com a liquidação dos ativos
com cobertura, permitindo-lhes efetivamente apresentarem
uma dupla queixa ou “duplo recurso”
“OCDE” Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico
“OIC” ou “outro OIC” Organismo de Investimento Coletivo
na aceção do Artigo 1.°, alínea (2), pontos a) e b) da Diretiva
2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de
julho de 2009, incluindo alterações
“OICVM” Organismo de Investimento Coletivo em Valores
Mobiliários autorizado de acordo com a Diretiva 2009/65/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de julho de
2009, incluindo alterações
“Omnibus” uma instituição que detém ativos numa Carteira
ou participação para diversos Investidores subjacentes
“Pagamento de Terceiros” pagamentos recebidos de
terceiros ou efetuados por/a terceiros que não o Investidor
registado
“Painel Intergovernamental para as Alterações
Climáticas” o organismo das Nações Unidas criado para
realizar avaliações científicas regulares no que diz respeito
às alterações climáticas, as suas implicações e os potenciais
riscos futuros, bem como para propor opções de mitigação
e adaptação para o futuro
“País Terceiro” Estados-Membros da Organização de
Cooperação e de Desenvolvimento Económico (“OCDE”)
que cumpram os critérios de qualidade de crédito da política
de investimento dos Fundos que se qualificam como Fundos
do Mercado Monetário
“Participação” Ações detidas numa única Classe de Ações
na Carteira do Investidor
“Preço de Mercado (Mark-to-Market)” a avaliação de
posições a preços de fecho prontamente disponíveis que
são obtidas de forma independente, incluindo preços
cambiais, cotação eletrónica ou cotações de vários corretores
independentes reputados
“Principalmente” consulte a definição de “em primeiro
lugar” acima
“QFI” carteira de Investidores Estrangeiros Qualificados
(incluindo investidores institucionais estrangeiros
qualificados, “QFII”) e de investidores institucionais
estrangeiros qualificados Renminbi (“RQFII”) autorizada pela
Comissão Reguladora de Títulos (“Securities Regulatory
Commission”) da China Continental para o investimento no
mercado de títulos da China Continental
“Regulamento de taxonomia” Regulamento (UE)
2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de
franklintempleton.lu

junho de 2020, que estabelece uma estrutura para facilitar
o investimento sustentável e altera o Regulamento (UE)
2019/2088, conforme alterado ao longo do tempo ao tempo
“Regulamento relativo a Fundos do Mercado Monetário”
ou “MMFR” o Regulamento (UE) 2017/1131 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 relativo
a fundos do mercado monetário, conforme retificado ou
complementado ocasionalmente
“Responsável pela Proteção de Dados” uma pessoa
nomeada pela Sociedade Gestora como responsável pela
proteção de dados em conformidade com o Regulamento
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho
de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas
singulares no que respeita ao tratamento e à livre circulação
de dados pessoais, revogando a Diretiva 95/46/CE
“RMB” a moeda oficial da China Continental - para ser
interpretada como referência a Renminbi onshore (CNY)
e/ou Renminbi offshore (CNH) consoante o caso
“SARON” Swiss Average Rate Overnight
“SFDR” Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento
Europeu e do Conselho Europeu de 27 de novembro de 2019
sobre comunicações relacionadas com a sustentabilidade no
setor dos serviços financeiros
“SICAV” Société d’Investissement à Capital Variable
“Sociedade Gestora” a Franklin Templeton International
Services S.à r.l. ou, quando relevante, os membros do
conselho de gestores da Sociedade Gestora
“SOFR” Taxa de financiamento overnight garantida
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“Soma de Nocionais” uma medida do nível de alavancagem
calculado como a soma de valores nocionais de todos os
contratos de derivados financeiros celebrados pelo Fundo,
expressa como uma percentagem do Valor Patrimonial
Líquido do Fundo. A Exposição Global aos investimentos
subjacentes (ou seja, os 100% da Exposição Global
representados pelos ativos líquidos reais) não é incluída
no cálculo, mas apenas a Exposição Global adicional dos
contratos de derivados financeiros considerados para efeitos
do cálculo da Soma de Nocionais.
“SONIA” Taxa média interbancária overnight da
libra esterlina
“TONAR” Taxa média interbancária overnight de Tóquio
“UE” União Europeia
“Valor Patrimonial Líquido por Ação” ou “VPL” o valor
por Ação de qualquer Classe de Ações determinado em
conformidade com as disposições relevantes descritas na
secção intitulada “Determinação do Valor Patrimonial Líquido
das Ações” ou, se aplicável, na subsecção “Provisões
específicas relativas ao cálculo do Valor Patrimonial Líquido
por Ação dos Fundos qualificados como Fundos do Mercado
Monetário”, como definido no Anexo D
“Venda” ou “Vender” quando o prospeto referir “uma
venda“ de ações ou “como vender ações”, tal significa
geralmente o resgate de Ações
As palavras no singular, caso o contexto o permita,
incluem o plural e vice-versa.
Todas as referências temporais têm por base a hora da
Europa Central (CET), salvo indicação em contrário.
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Informação sobre a Administração
Conselho de Administração da Sociedade
Presidente:
Gregory E. Johnson
Presidente executivo
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
EUA
Administradores:
Mark G. Holowesko
President (Presidente)
HOLOWESKO PARTNERS LTD.
Shipston House
P.O. Box N-7776
West Bay Street, Lyford Cay
Nassau
Baamas
James J.K. Hung
President and Chief Executive Officer (Presidente
e Administrador Executivo)
ASIA SECURITIES GLOBAL LTD.
2704, Block B, Parkway Court, No. 4
Parkway Road
Hong Kong
William Lockwood
Poste restante
Avenue du Général de Gaulle
57570 Cattenom
França

Martin Dobbins
Gestor independente
Administrador
SAGE ADVISORY S.Á.R.L.
49 Rue de Luxembourg
L-3392 Roedgen
Grão-Ducado do Luxemburgo
William Jackson
Administrador
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
5 Morrison Street
Edinburgh EH3 8BH
Reino Unido
Gwen Shaneyfelt
Senior Vice President, Global Accounting and
Taxation (Vice-Presidente Sénior, Contabilidade
e Regime Fiscal Globais)
FRANKLIN TEMPLETON COMPANIES, LLC
One Franklin Parkway
San Mateo
CA 94403-1906
Estados Unidos da América
Jane Trust
Vice-Presidente Executivo
Legg Mason & Co., LLC
100 International Drive, Baltimore, MD 21202
Estados Unidos da América

Jed A. Plafker
Vice-Presidente Executivo, Alianças Globais
e Estratégias de Novos Negócios
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
EUA

Ed Venner
Diretor de Operações - Distribuição
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
Cannon Place,
78 Cannon Street,
London, EC4N 6HL
Reino Unido

Sociedade Gestora

Responsáveis da sociedade gestora:

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo

Eric Bedell
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL
SERVICES S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo

Conselho de Gestores da Sociedade Gestora
A. Craig Blair
Conducting Officer (Responsável)
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL
SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo
Bérengère Blaszczyk
Chefe de distribuição França e Benelux
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL
SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo
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A. Craig Blair
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL
SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo
John Hosie
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL
SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo
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Daniel Klingelmeier
Conducting Officer (Responsável)
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL
SERVICES S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo
Rafal Kwasny
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL
SERVICES S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED
17/F, Chater House
8 Connaught Road Central
Hong Kong
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.
200 King Street West, Suite 1500,
Toronto, Ontario M5H 3T4
Canadá
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED
The Gate, East Wing, Level 2
Dubai International Financial Centre
P.O. Box 506613, Dubai
Emirados Árabes Unidos

Maxime Lina
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL
SERVICES S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6HL
Reino Unido

José Luis Perez
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL
SERVICES S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo

K2/D&S MANAGEMENT CO., L.L.C.
300 Atlantic Street, 12th Floor
Stamford, CT 06901
EUA

Marc Stoffels
Conducting Officer (Responsável)
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL
SERVICES S.À R.L.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo
Gregory Surply
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL
SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo

Gestores de Investimento
BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT
MANAGEMENT, LLC
1735 Market Street, Suite 1800
Philadelphia, PA 19103
EUA
FRANKLIN ADVISERS, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
EUA
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
101 John F. Kennedy Parkway
Short Hills, NJ 07078-2789
EUA
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC
280 Park Avenue,
New York, NY 10017
EUA
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.
Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar,
São Paulo 04538-133,
Brasil
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MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LTD
20 Castle Terrace
Edinburgh EH1 2 ES, Midlothian
Reino Unido
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
7 Temasek Boulevard
#38-03 Suntec Tower One
Singapore 038987
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
P.O. Box N-7759
Lyford Cay
Nassau
Baamas
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC
300 S.E. 2nd Street
Fort Lauderdale, FL 33301
EUA

Administrador Central
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo

Agente Administrativo
J.P. MORGAN SE, LUXEMBOURG BRANCH
European Bank & Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grão-Ducado do Luxemburgo

Agente de Registo e Transferência
(sujeito a aprovação do CSSF e com entrada em vigor a
3 de outubro de 2022 ou assim que seja razoavelmente
praticável em diante)
VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo
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Distribuidor Principal

Depositário

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL
SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo

J.P. MORGAN SE, LUXEMBOURG BRANCH
European Bank & Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grão-Ducado do Luxemburgo

Distribuidores, Representantes e Consultores

Auditores

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l., SUCURSAL FRANCESA
55, avenue Hoche
75008 Paris
França

PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6HL
Reino Unido
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l., SUCURSAL ALEMÃ
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Alemanha
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST
MANAGEMENT CO, LTD.
3rd Floor, CCMM Building
12 Youido-Dong, Youngdungpo-Gu
Seul
Coreia 150-968
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED
17/F, Chater House
8 Connaught Road Central
Hong Kong
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.,
SUCURSAL ITALIANA
Corso Italia, 1
20122 Milão
Itália
FRANKLIN/TEMPLETON SECURITIES INVESTMENT
CONSULTING (SINOAM) INC. (CONSULTOR)
8F, #87, Sec. 4
Chung Hsiao E. Road
Taipé
Taiwan, República da China
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD.
Stockerstrasse 38
8002 Zurique
Suíça
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
7 Temasek Boulevard
#38-03 Suntec Tower One
038987 Singapura
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
P.O. Box N 7759
Lyford Cay
Nassau
Baamas
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Consultores Jurídicos
ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme
2, Place Winston Churchill
B.P 425
L-2014 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo

Agente de Cotação
J.P. MORGAN SE, LUXEMBOURG BRANCH
European Bank & Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grão-Ducado do Luxemburgo

Agentes Pagadores Locais
Na Áustria:
UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz 1
1020 Viena
Na Bélgica:
RBC Investor Services Belgium SA
20th floor, Zenith Building
Boulevard du Roi Albert II, n°37
1030 Bruxelas
No Chipre:
Bank of Cyprus Public Company Limited
4, Evrou Street,
2003 Strovolos, Nicósia
Cyprus Development Bank Public Company Ltd.
50, Arch. Makarios III Avenue,
1065 Nicósia, Chipre
Eurobank Cyprus Ltd
Banking Institution
41, Arch. Makarios III Avenue,
P.C. 1065 Nicósia, Chipre
e
Piraeus Bank (Cyprus) LTD
1 Spyrou Kyprianou
1065 Nicósia, Chipre
na República Checa:
Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2b
14078 Praga 4
Na Dinamarca:
Skandinaviska Enskilda Banken AB
GTS Custody Services
SEB Merchant Banking
Bernstorffsgade 50
1577 Copenhaga V
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Em França:
CACEIS Bank
1-3, place Valhubert
75013 Paris
Na Alemanha:
J.P. Morgan SE
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Na Grécia:
Eurobank Ergasias S.A.
10, Stadiou Street
105 64 Atenas
Piraeus Bank S.A.
4, Amerikis Street
105 64 Atenas
HSBC Bank PLC, Greek Branch
109-111 Messoghion Ave.
115 26 Atenas
National Bank of Greece
86 Eolou street
10232 Atenas
Investment Bank of Greece S.A.
32 Aigialeias street and Paradissou
151 25 Maroussi
e
Alpha Bank S.A.
40 Stadiou Street
102 52 Atenas
Em Itália:
Allfunds Bank S.p.A.
Via Bocchetto, 6
20123 Milão
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni n.3
73100 Siena
Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 Biella
BNP Paribas Securities Services S.A.
Milan Branch
Piazza Lina Bo Bardi no. 3
20124 Milão
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est
S.p.A.
Via Segantini 5
38122 Trento
CACEIS Bank, Italian Branch
Piazza Cavour 2
20121 Milão
Iccrea Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana,
41/47
00178, Roma
RBC Investor Services Bank S.A. Milan Branch
Via Vittor Pisani, 26
20124 Milão
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Societe Generale Securities Services S.p.A.
Via Benigno Crespi 19/A, MAC2
20159 Milão
e
State Street Bank GmbH - Italy Branch
Via Ferrante Aporti 10
20125 Milão
No Liechtenstein:
Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44
Postfach 384
9490 Vaduz
Na Polónia:
Citibank Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 16
00-923 Varsóvia
Em Portugal:
Banco Comercial Português SA
Praça D. João I, 28
4000-295 Porto
Na Eslovénia:
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniska Ulica 14
6502 Koper Capodistria
Na Suécia:
SE Banken
Sergels Torg 2
10640 Estocolmo
Na Suíça:
BNP Paribas Securities Services, Paris,
succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurique

Agentes de Serviços Financeiros Locais
Na Irlanda:
J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 RK57

Agente de Serviços
No Reino Unido:
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6HL
Reino Unido

Sede Social
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo

Dados de Contacto:
Tel.: +352 46 66 67 212 Fax: +352 46 66 76
E-mail: lucs@franklintempleton.com
Website: http://www.franklintempleton.lu
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Informação, Objetivos e Políticas de Investimento
dos Fundos
A Sociedade tem como objetivo oferecer aos investidores
um leque de fundos de investimento numa vasta gama
de valores mobiliários e outros ativos elegíveis cobrindo
o mundo inteiro e com um quadro extenso de objetivos
de investimento, incluindo o crescimento do capital
e rendimento. O objetivo geral da Sociedade consiste em
procurar minimizar a exposição do investimento ao risco
através de diversificação e proporcionar aos Investidores
a vantagem de uma carteira gerida por entidades da Franklin
Templeton, em conformidade com os seus métodos de
seleção de investimentos, de sucesso comprovado ao longo
dos anos.
Tal como descrito mais pormenorizadamente no Anexo D,
um Fundo será unicamente responsável pelos seus próprios
ativos e passivos.
Respeitando os limites às restrições ao investimento
da Sociedade, tal como mais detalhadamente descrito
no Anexo B, os Fundos (exceto os Fundos do Mercado
Monetário sujeitos a restrições específicas detalhadas
na secção 5 do Anexo B) podem investir em títulos
“quando-emitidos”, emprestar títulos da sua carteira e contrair
empréstimos monetários.
Para além disso, sujeita aos limites estabelecidos
nas restrições ao investimento, a Sociedade poderá,
relativamente a cada Fundo, investir em instrumentos
financeiros derivados para fins de uma gestão eficaz da
carteira (exceto para Fundos do Mercado Monetário) e/ou
para cobertura de riscos de mercado ou cambiais.
A Sociedade poderá ainda envidar esforços no sentido de
proteger e melhorar o valor patrimonial dos diferentes Fundos
através de estratégias de cobertura de risco consistentes
com os objetivos de investimento dos Fundos utilizando, por
exemplo, opções sobre divisas, contratos a prazo e contratos
de futuros.
Na extensão permitida ao abrigo das leis e regulamentos
aplicáveis, o subjacente dos instrumentos financeiros
derivados utilizados pelos Fundos para quaisquer finalidades
tem de consistir apenas de instrumentos elegíveis, índices
financeiros, taxas de juro, taxas de câmbio ou divisas,
nos quais os Fundos possam investir de acordo com
as respetivas políticas e objetivos de investimento e as
restrições ao investimento aplicáveis a estes.
Para evitar dúvidas, os Fundos do Mercado Monetário apenas
podem investir em instrumentos financeiros derivados para
cobertura dos riscos da sua taxa de juro ou taxa de câmbio.
Quando a política de investimento de um Fundo referir que
os investimentos irão ser realizados “em primeiro lugar”,
“sobretudo” ou “principalmente” num determinado tipo de título,
ou num país, região ou indústria em particular, tal significa
geralmente que pelo menos dois terços dos ativos líquidos
totais do Fundo (sem ter em conta ativos líquidos acessórios)
serão investidos nesse título, país, região ou indústria.
Cada Fundo poderá, a título acessório, deter ativos líquidos
quando o Gestor de Investimento considerar que oferecem
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oportunidades mais interessantes ou enquanto medida
defensiva temporária em resposta a condições adversas
de mercado, económicas, políticas ou de outra natureza,
ou ainda para dar resposta a necessidades de liquidez,
resgate e investimento de curto prazo. Em circunstâncias
excecionais de mercado e apenas com caráter temporário,
100% dos ativos líquidos do Fundo pode ser investido em
ativos líquidos, atendendo ao princípio de repartição do risco.
Os referidos ativos poderão revestir a forma de depósitos em
numerário ou de Instrumentos do Mercado Monetário.
Quando um Fundo estiver autorizado a investir em swaps de
retorno total ou noutros instrumentos financeiros derivados
com características semelhantes, os ativos e estratégias de
investimento subjacentes aos quais será obtida exposição
encontram-se descritos na política de investimento do
Fundo relevante.
Os objetivos e políticas de investimento descritos abaixo são
vinculativos para a Sociedade Gestora e respetivos Gestores
de Investimento dos Fundos.
Investimentos sustentáveis
A Sociedade Gestora implementou uma política no que
diz respeito à integração de riscos para a sustentabilidade
no seu processo de tomada de decisões de investimento.
A Sociedade Gestora e/ou os Gestores de Investimento
integram os riscos e oportunidades para a sustentabilidade
nos seus processos de pesquisa, análise e tomada de
decisões de investimento.
O risco para a sustentabilidade, conforme descrito em maior
pormenor na secção “Considerações sobre Riscos”, refere-se
a um evento ou condição ambiental, social ou de governação
que, se ocorrer, pode potencialmente ou efetivamente causar
um impacto negativo significativo no valor de investimento de
um fundo. Os riscos para a sustentabilidade podem representar
um risco por si só ou ter impacto noutros riscos e contribuir
significativamente para riscos como riscos de mercado, riscos
operacionais, riscos de liquidez ou riscos de contraparte.
Os riscos para a sustentabilidade são elementos importantes
para aumentar os retornos ajustados ao risco a longo prazo
para os investidores e determinar os riscos e oportunidades
específicos da estratégia do fundo. Todos os fundos da
Sociedade integram atualmente o risco para a sustentabilidade
no seu processo de tomada de decisões de investimento.
A integração do risco para a sustentabilidade pode variar,
dependendo da estratégia, dos ativos e/ou da composição da
carteira do fundo. A Sociedade Gestora e/ou os Gestores de
Investimento relevantes fazem uso de metodologias e bases
de dados específicas nas quais são incorporados dados
ambientais, sociais e de governação (ESG) de empresas de
investigação externas, bem como os próprios resultados da
investigação. A avaliação dos riscos para a sustentabilidade
é complexa e pode basear-se em dados ESG que são difíceis
de obter e são incompletos, estimados, desatualizados
ou materialmente inexatos. Mesmo quando identificados, não
há garantia de que estes dados serão corretamente avaliados.
franklintempleton.lu

Na medida em que um risco para a sustentabilidade ocorre,
ou ocorre de uma forma não prevista pela Sociedade
Gestora e/ou pelo Gestor de Investimento relevante/modelos
do Gestor de Investimento, pode haver um impacto negativo
súbito e significativo no valor de um investimento e, portanto,
no Valor Patrimonial Líquido do Fundo. Exceto quando o risco
para a sustentabilidade não é considerado relevante para um
determinado Fundo, caso em que é possível encontrar mais
explicações na secção específica do Fundo, esse impacto
negativo pode resultar numa perda total do valor do(s)
investimento(s) relevante(s) e pode ter um impacto negativo
equivalente no Valor Patrimonial Líquido do Fundo.
O Regulamento de Taxonomia está limitado na sua aplicação
inicial a apenas dois dos seis objetivos ambientais – mitigação
das mudanças climáticas e adaptação às mudanças climáticas,
conforme definido no Regulamento de Taxonomia.
Salvo disposição em contrário na subsecção de informação
específica de um Fundo abaixo, os investimentos
subjacentes a um Fundo não têm em conta os critérios da UE
para atividades económicas ambientalmente sustentáveis,
incluindo atividades facilitadoras ou transitórias, na aceção
do Regulamento de Taxonomia.
Informações mais específicas sobre a implementação do
SFDR e sobre a metodologia do ESG de cada Fundo sujeito
ao Artigo 8 ou Artigo 9 do SFDR podem ser encontradas na
respetiva “Comunicação do SFDR” para o Fundo no website
www.franklintempleton.lu/our-funds/investment-topics-infocus/sustainable-finance-disclosure-regulations.
Para cada Fundo sujeito ao Artigo 8 ou Artigo 9 do SFDR,
a Franklin Templeton está a integrar no processo de decisão
de investimento a consideração dos principais impactos
adversos (“PAI”) relativamente aos fatores ESG de cada
investimento. Informações adicionais sobre a consideração
dos PAI podem ser encontradas no documento “Sustainable
Investing”: Principles and Policies” o qual se encontra
disponível no website https://www.franklintempleton.lu/
about-us/sustainable-investing.

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo investe sobretudo em
títulos de rendimento variável de empresas na área da
biotecnologia e da investigação (incluindo pequenas a médias
empresas) situadas nos EUA e noutros países, e, em menor
grau, em títulos de dívida de qualquer tipo de emitentes de
todo o mundo.
Para efeitos de investimento do Fundo, uma empresa
de biotecnologia deve ter, pelo menos, 50% de receitas
provenientes de atividades relacionadas com a biotecnologia
ou, pelo menos, 50% dos ativos líquidos consagrados
a essas atividades com base no seu último exercício fiscal.
São exemplos de atividades da área da biotecnologia
a investigação, desenvolvimento, produção e distribuição
de vários produtos, serviços e processos biotecnológicos
e biomédicos. Isso poderá incluir empresas envolvidas na
franklintempleton.lu

investigação genómica, engenharia e terapia genética.
Inclui igualmente empresas dedicadas à aplicação
e desenvolvimento da biotecnologia em áreas como a saúde,
indústria farmacêutica e agricultura.
Uma vez que o Gestor de Investimentos considera que
os fatores Ambientais, Sociais e de Governação (ESG)
podem ter um impacto material no valor empresarial
atual e futuro de uma empresa, as considerações dos
ESG são um componente integral da sua investigação de
investimento fundamental e processo de decisões. O Gestor
de Investimentos aplica uma metodologia ESG exclusiva
vinculativa que é aplicada a pelo menos 90% da carteira
do Fundo para determinar o perfil de uma empresa quanto
às questões ambientais, sociais e de governação relevantes.
O Gestor de Investimentos avalia as empresas que podem
representar possíveis investimentos para o Fundo (“Universo
de Investimento do fundo”) e atribui uma classificação ESG
geral com base em indicadores quantitativos e qualitativos,
como acessibilidade/preço dos medicamentos, diversidade
de géneros e inclusão, satisfação dos funcionários, bem
como impacto ambiental/emissões de gases com efeito
de estufa. A classificação atribuída aos emitentes pelo
Gestor de Investimentos com base na metodologia ESG
exclusiva engloba quatro níveis: AAA (melhor na classe/
muito bom), AA (bom), A (razoável) e B (precisa de melhoria).
A abordagem ESG do Gestor de Investimentos inclui
o diálogo regular com as empresas, o acompanhamento
de questões materiais ESG e os representantes de voto.
As empresas com uma classificação “B” ou as que não são
classificadas devido ao facto de as empresas não cumprirem
os critérios fundamentais do Gestor de Investimentos são
excluídas da carteira do Fundo.
O Fundo também aplica exclusões específicas dos ESG
e não investirá em empresas que de acordo com a análise
do Gestor de Investimentos:
• Violem seriamente os Princípios do Pacto Global das
Nações Unidas (sem uma perspetiva positiva);
• Gerem mais de 10% da receita a partir da produção e/ou
distribuição de armas;
• Estejam envolvidas na produção, distribuição ou
comercialização por atacado de componentes dedicados e/
ou chave de armas proibidas1 (ou seja, minas antipessoal,
armas biológicas e químicas e munições de fragmentação);
• Fabriquem tabaco ou produtos relacionados ou que
obtenham receitas desses produtos que ultrapassem 5%;
• Gerem mais de 10% das suas receitas com origem na
extração térmica de carvão ou da geração de energia
à base de carvão.
Além disso, o Fundo não irá investir em emitentes soberanos
que tenham uma pontuação inadequada de acordo com
o Freedom House Index2.

(a) Armas de acordo com a (i) Convenção sobre a Proibição da Utilização,
Armazenagem, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre
a sua Destruição, e (ii) a Convenção sobre a Proibição de Munições de
Fragmentação e (b) armas classificadas como armas B ou C de acordo com
a Convenção das Nações Unidas de Armas Biológicas e Convenção das
Nações Unidas de Armas Químicas, respetivamente.
1

2

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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Como resultado da metodologia ESG e exclusões
supracitadas, a pontuação ESG base média ponderada da
carteira do Fundo é superior à pontuação ESG base média
do Universo de Investimento do Fundo. As pontuações ESG
para cada empresa da carteira serão revistas e atualizadas
pelo menos anualmente.
Na medida em que o Fundo investe em títulos de dívida,
compra geralmente títulos com notação investment grade
ou sem notação que considere terem qualidade comparável.
Os títulos de dívida com notação investment grade são
classificados nas quatro primeiras categorias de notação
definidas por organizações independentes de notação
financeira, como a Standard & Poor’s Corporation ou
a Moody’s Investors Service, Inc.
O Fundo espera, em condições normais, investir mais dos
seus ativos líquidos em títulos dos EUA do que em qualquer
outro país, apesar de o Fundo poder ter mais de 50% dos seus
ativos líquidos em títulos que não são provenientes dos EUA.
O Fundo também pode, de acordo com as restrições de
investimento, investir (i) até 5% dos seus ativos líquidos
emitidos por empresas privadas e Private Investments in
Public Equity (PIPE), e (ii) até 5% dos seus ativos líquidos
em Special Purpose Acquisition Companies (SPAC), desde
que os PIPE e SPAC se qualifiquem como valores mobiliários
ao abrigo dos parágrafos (1) ou (2) a) do Artigo 41.º da Lei de
17 de dezembro de 2010”.
O Gestor de Investimento poderá assumir uma posição
temporariamente defensiva de liquidez quando considerar
que os mercados de títulos mobiliários ou as economias
dos países onde o Fundo investe estão a atravessar um
período de excessiva volatilidade, um declínio prolongado ou
enfrentam outras condições adversas.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 22% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair Investidores
que procurem:

alinhados à taxonomia. Os investidores devem observar que
o princípio “não causar danos significativos” do Regulamento
de Taxonomia se aplica apenas aos investimentos subjacentes
ao Fundo que levam em consideração os critérios da UE
para atividades econômicas ambientalmente sustentáveis.
Os investimentos subjacentes ao Fundo que não se enquadrem
em atividades ecologicamente sustentáveis alinhadas com
a taxonomia não têm em conta os critérios da UE para
atividades económicas ambientalmente sustentáveis ao abrigo
do Regulamento de Taxonomia.
Considerações de risco Principais riscos da estratégia
de investimento do Fundo:
• Risco de Concentração
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
• Risco de Empréstimo de Títulos
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco Inerente às Ações
• Risco de Liquidez
• Risco de PIPE
• Risco de Empresas Privadas
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
• Risco de SPAC
• Risco de sustentabilidade
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND

• investir num Fundo de acordo com o Artigo 8.º do SFDR

Classe de Ativos Fundo de Participações

• atingir a valorização do capital investindo em títulos de
rendimento variável

Moeda Base Dólar americano (USD)

• investir no setor da biotecnologia nos EUA e em todo
o mundo
• investir a médio e longo prazo
Regulamentação de taxonomia Em linha com sua
metodologia ESG, o Fundo promove características
ambientais, sociais e de governança. Embora o Fundo
não se comprometa a fazer investimentos em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia que
contribuam para a mitigação das mudanças climáticas e os
objetivos de adaptação às mudanças climáticas, não se pode
excluir que os investimentos subjacentes do Fundo possam
incluir incidentalmente investimentos que visem ter um impacto
positivo no meio ambiente por meio de seu foco na mitigação
das mudanças climáticas e na adaptação às mudanças
climáticas e que podem ser, mas não necessariamente,
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Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo investe principalmente
em títulos de participações que são relevantes para o tema
de investimento do Fundo, que é o comércio perturbador.
Em geral, os títulos de rendimento variável dão ao titular
o direito de participar nos resultados operacionais das
empresas. Embora o Fundo invista predominantemente
em ações ordinárias, poderia também investir em ações
ordinárias, títulos convertíveis e warrants sobre títulos.
As empresas relevantes para o tema de investimento do Fundo
em comércio disruptivo são aquelas em que o Gestor de
Investimentos acredita estarem substancialmente concentradas
e/ou espera-se que beneficiem substancialmente do comércio
eletrónico (ou “e-commerce”), leilões, economia de partilha,
capacidades de pagamento eletrónico (“e-payments”), envio
franklintempleton.lu

de drop shipping, marketing direto ou reduções significativas
nos custos de transporte e entrega, tudo isto proporcionando
ao cliente um processo de compra mais personalizado, seguro
e eficiente em termos de tempo. Estas empresas podem incluir
retalhistas, empresas de pagamento, empresas de logística
e entrega e empresas de software que se concentram em
capacidades multicanal, bem como empresas que utilizam
métodos de marketing inovadores.
Na prossecução do tema de investimento do Fundo, o Gestor
de Investimentos pode investir em empresas de qualquer
setor económico ou de qualquer capitalização bolsista e pode
investir em empresas tanto dentro como fora dos Estados
Unidos, incluindo as dos mercados em desenvolvimento ou
emergentes. Embora o Fundo possa investir em todos os
setores económicos, o Fundo concentra os seus investimentos
em indústrias relacionadas com o consumo discricionário.
O Fundo é um fundo “não diversificado”, o que significa que
geralmente investe uma maior proporção dos seus ativos
em valores mobiliários de um ou mais emitentes e investe
mundialmente num menor número de emitentes do que um
fundo diversificado.
Embora o Fundo invista, em condições normais de mercado,
pelo menos 80% do seu património líquido em títulos de
participações, pode procurar oportunidades de investimento
noutros tipos de títulos, incluindo, entre outros, títulos de
dívida e de rendimento fixo (que podem incluir todas as
variedades de títulos de rendimento fixo e de rendimento
variável de qualquer maturidade ou qualidade de emitentes
empresariais de todo o mundo), bem como até 10% do seu
património líquido em OIC abertos e fechados (incluindo
fundos negociados em bolsa). O Gestor de Investimento
poderá assumir uma posição temporariamente defensiva
de liquidez quando considerar que os mercados de títulos
mobiliários ou as economias dos países onde o Fundo investe
estão a atravessar um período de excessiva volatilidade, um
declínio prolongado ou enfrentam outras condições adversas.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• obter valorização do capital investindo em títulos de
participações de empresas, proporcionando aos clientes
um processo de compra mais personalizado, seguro
e eficiente em termos de tempo
• investir a médio e longo prazo
Considerações sobre Riscos Os riscos abaixo enumerados
são os principais riscos do Fundo. Os Investidores devem
saber que outros riscos podem também, ocasionalmente,
ser relevantes para este Fundo. Consulte a secção
“Considerações sobre Riscos” para uma descrição completa
destes riscos.
Principais riscos para a estratégia de investimento do Fundo:
• Risco de Concentração
• Risco de Mercado
• Risco de Investimento Temático
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
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• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Inerente às Ações
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
• Risco de Warrants
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND
Classe de Ativos Fundo Multi-Asset
Moeda Base Euro (EUR)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é alcançar uma combinação de rendimento
e valorização do capital a longo prazo, tendo como meta um
retorno médio anual de 3,5% (líquido de comissões) superior
à Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) durante um
período de sucessão de três anos. O Fundo pretende atingir
o seu objetivo com uma volatilidade anualizada variando, em
condições de mercado normais, entre 5% e 8%. Não existe
garantia de que o Fundo irá atingir o seu objetivo de retorno
ou de que se irá manter no intervalo de volatilidade pretendido.
Política de Investimento O Fundo pretende atingir o seu
objetivo gerindo ativamente a exposição direta e indireta
a ações, títulos de rendimento fixo, organismos de investimento
coletivo, disponibilidades ou equivalentes, assim como
a exposição indireta a “investimentos alternativos”.
O Fundo investe, direta ou indiretamente (através de
organismos de investimento coletivo, instrumentos financeiros
derivados e produtos estruturados) em títulos de emitentes de
qualquer capitalização de mercado, localizados em qualquer
parte do mundo, incluindo Mercados Emergentes. O Fundo
pode ter até 75% de exposição longa líquida, direta ou
indiretamente, a ações e títulos conexos. Os restantes ativos
líquidos são normalmente investidos, direta ou indiretamente,
em títulos de dívida (incluindo títulos com baixa notação ou sem
notação investment grade, títulos de dívida em incumprimento
e títulos convertíveis ou títulos convertíveis contingentes,
bem como em títulos em dificuldades), assim como até 10%
em classes de ativos “alternativas” como bens imobiliários,
infraestruturas e produtos de base. Os investimentos em
títulos convertíveis contingentes estão limitados a 5% dos
ativos líquidos do Fundo.
A exposição a essas classes de ativos, como ações, será
determinada numa base líquida, considerando o valor
combinado de exposições longas e curtas em todos os
mercados de ações. A exposição absoluta global bruta
a ações poderá, desta forma, ultrapassar 75%.
Franklin Templeton Investment Funds

19

O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco, gestão eficiente da
carteira e/ou de investimento. Estes instrumentos financeiros
derivados incluem, entre outros, swaps (swaps associados
a eventos de crédito ou swaps de retorno total sobre ações,
rendimento fixo, moeda ou índices relacionados com produtos
de base), contratos a prazo e de futuros (incluindo futuros
sobre índices de ações e sobre títulos governamentais), bem
como opções (incluindo opções de compra cobertas). Neste
contexto, o Fundo poderá procurar exposição a, entre outros,
produtos de base ou bens imobiliários através da utilização
de instrumentos financeiros derivados sobre índices
financeiros elegíveis. O Fundo poderá também investir em
títulos, produtos estruturados liquidados em dinheiro ou
notas negociadas em bolsa em que o título está associado
a ou deriva o seu valor de outro título, índice ou moedas de
qualquer país.
Os organismos de investimento coletivo em que o Fundo
poderá investir (limitado a 10% dos ativos líquidos do Fundo)
podem ser geridos pela Franklin Templeton ou por outros
gestores de ativos.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Exposição a swaps de retorno total O nível de exposição
esperado que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) é de 70% do patrimônio líquido do Fundo,
sujeito a um máximo de 120%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital e do rendimento a médio/longo
prazo, com volatilidade moderada
• uma abordagem relativamente cautelosa a oportunidades
de crescimento oferecidas através do investimento em
ações, títulos de dívida e numerário
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Exposição Relacionado com Produtos de Base
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• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco de Títulos em Dificuldades
• Risco da Política de Dividendos
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco de Liquidez
• Risco de Ativos Reais
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Titularização
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
• Risco de Fundos de Investimento Subjacente
Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco (VaR
absoluto) é usada para calcular a Exposição Global do Fundo.
O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 300%. O Nível Esperado de Alavancagem
é apenas uma estimativa e pode estar sujeito a níveis
de alavancagem mais elevados. O método de cálculo
da alavancagem usado é a Soma de Nocionais. Inclui
a exposição nocional associada a instrumentos financeiros
derivados, mas não inclui os investimentos subjacentes do
Fundo, que constituem até 100% dos ativos líquidos totais.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton International
Services S.à r.l. e Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND
Classe de Ativos Fundo Multi-Asset
Moeda Base Euro (EUR)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é alcançar uma combinação de rendimento
e valorização do capital a longo prazo, tendo como meta um
retorno médio anual de 2% (líquido de comissões) superior
à Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) durante um
período de sucessão de três anos. O Fundo pretende atingir
o seu objetivo com uma volatilidade anualizada variando, em
condições de mercado normais, entre 3% e 5%. Não existe
garantia de que o Fundo irá atingir o seu objetivo de retorno
ou de que se irá manter no intervalo de volatilidade pretendido.
Política de Investimento O Fundo pretende atingir
o seu objetivo gerindo ativamente a exposição direta
e indireta a ações, títulos de rendimento fixo, organismos de
investimento coletivo, disponibilidades ou equivalentes, assim
como a exposição indireta a “investimentos alternativos”.
O Fundo investe, direta ou indiretamente (através de
organismos de investimento coletivo, instrumentos
financeiros derivados e produtos estruturados) em títulos
de emitentes de qualquer capitalização de mercado,
localizados em qualquer parte do mundo, incluindo Mercados
Emergentes. O Fundo pode ter até 40% de exposição longa
líquida, direta ou indiretamente, a ações e títulos conexos.
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Os restantes ativos líquidos são normalmente investidos,
direta ou indiretamente, em títulos de dívida (incluindo
títulos com baixa notação ou sem notação investment grade,
títulos de dívida em incumprimento e títulos convertíveis
ou títulos convertíveis contingentes, bem como em títulos
em dificuldades), assim como até 10% em classes de
ativos “alternativas” como bens imobiliários, infraestruturas
e produtos de base. Os investimentos em títulos convertíveis
contingentes estão limitados a 5% dos ativos líquidos
do Fundo. A exposição a essas classes de ativos, como
ações, será determinada numa base líquida, considerando
o valor combinado de exposições longas e curtas em todos
os mercados de ações. A exposição absoluta global bruta
a ações poderá, desta forma, ultrapassar 40%.

• Risco de Crédito

O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco, gestão eficiente da
carteira e/ou de investimento. Estes instrumentos financeiros
derivados incluem, entre outros, swaps (swaps associados
a eventos de crédito ou swaps de retorno total sobre ações,
rendimento fixo, moeda ou índices relacionados com produtos
de base), contratos a prazo e de futuros (incluindo futuros
sobre índices de ações e sobre títulos governamentais), bem
como opções (incluindo opções de compra cobertas). Neste
contexto, o Fundo poderá procurar exposição a, entre outros,
produtos de base ou bens imobiliários através da utilização
de instrumentos financeiros derivados sobre índices
financeiros elegíveis. O Fundo poderá também investir em
títulos, produtos estruturados liquidados em dinheiro ou
notas negociadas em bolsa em que o título está associado
a ou deriva o seu valor de outro título, índice ou moedas de
qualquer país.

• Risco de Títulos em Dificuldades

Os organismos de investimento coletivo em que o Fundo
poderá investir (limitado a 10% dos ativos líquidos do Fundo)
podem ser geridos pela Franklin Templeton ou por outros
gestores de ativos.

O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 300%. O Nível Esperado de Alavancagem
é apenas uma estimativa e pode estar sujeito a níveis
de alavancagem mais elevados. O método de cálculo
da alavancagem usado é a Soma de Nocionais. Inclui
a exposição nocional associada a instrumentos financeiros
derivados, mas não inclui os investimentos subjacentes do
Fundo, que constituem até 100% dos ativos líquidos totais.

O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.

• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Exposição Relacionado com Produtos de Base
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco da Política de Dividendos
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco de Liquidez
• Risco de Ativos Reais
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Titularização
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
• Risco de Fundos de Investimento Subjacente
Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco (VaR
absoluto) é usada para calcular a Exposição Global do Fundo.

Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited e Franklin Advisers, Inc.

Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.

Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 70% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 120%.

Classe de Ativos Fundo Multi-Asset

Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital e do rendimento a médio prazo, com
baixa volatilidade
• exposição limitada a oportunidades de crescimento
oferecidas através do investimento em ações
Considerações de risco Principais riscos da estratégia
de investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
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FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC FUND
Moeda Base Euro (EUR)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é alcançar uma valorização do capital a longo prazo,
tendo como meta um retorno médio anual de 5% (líquido
de comissões) superior à Euro Interbank Offered Rate
(EURIBOR) durante um período de sucessão de três anos.
O Fundo pretende atingir o seu objetivo com uma volatilidade
anualizada variando, em condições de mercado normais,
entre 8% e 11%. Não existe garantia de que o Fundo irá
atingir o seu objetivo de retorno ou de que se irá manter no
intervalo de volatilidade pretendido.
Política de Investimento O Fundo pretende atingir o seu
objetivo gerindo ativamente a exposição direta e indireta
a ações, títulos de rendimento fixo, organismos de investimento
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coletivo, disponibilidades ou equivalentes, assim como
a exposição indireta a “investimentos alternativos”.

Considerações de risco Principais riscos da estratégia
de investimento do Fundo:

O Fundo investe, direta ou indiretamente (através de
organismos de investimento coletivo, instrumentos financeiros
derivados e produtos estruturados) em títulos de emitentes de
qualquer capitalização de mercado, localizados em qualquer
parte do mundo, incluindo Mercados Emergentes. O Fundo
pode ter até 100% de exposição longa líquida, direta ou
indiretamente, a ações e títulos conexos. Os restantes ativos
líquidos são normalmente investidos, direta ou indiretamente,
em títulos de dívida (incluindo títulos com baixa notação
ou sem notação investment grade, títulos de dívida em
incumprimento e títulos convertíveis ou títulos convertíveis
contingentes, bem como em títulos em dificuldades), assim
como até 10% em classes de ativos “alternativas” como
bens imobiliários, infraestruturas e produtos de base. Os
investimentos em títulos convertíveis contingentes estão
limitados a 5% dos ativos líquidos do Fundo. A exposição
a essas classes de ativos, como ações, será determinada
numa base líquida, considerando o valor combinado de
exposições longas e curtas em todos os mercados de ações.
A exposição absoluta global bruta a ações poderá, desta
forma, ultrapassar 100%.

• Risco de Contraparte

O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco, gestão eficiente da
carteira e/ou de investimento. Estes instrumentos financeiros
derivados incluem, entre outros, swaps (swaps associados
a eventos de crédito ou swaps de retorno total sobre ações,
rendimento fixo, moeda ou índices relacionados com produtos
de base), contratos a prazo e de futuros (incluindo futuros
sobre índices de ações e sobre títulos governamentais), bem
como opções (incluindo opções de compra cobertas). Neste
contexto, o Fundo poderá procurar exposição a, entre outros,
produtos de base ou bens imobiliários através da utilização
de instrumentos financeiros derivados sobre índices
financeiros elegíveis. O Fundo poderá também investir em
títulos, produtos estruturados liquidados em dinheiro ou
notas negociadas em bolsa em que o título está associado
a ou deriva o seu valor de outro título, índice ou moedas de
qualquer país.

• Risco dos Mercados Emergentes

Os organismos de investimento coletivo em que o Fundo
poderá investir (limitado a 10% dos ativos líquidos do Fundo)
podem ser geridos pela Franklin Templeton ou por outros
gestores de ativos.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 70% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 120%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital a longo prazo
• um nível de volatilidade mais elevado para maximizar
retornos a longo prazo
22

Franklin Templeton Investment Funds

• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Exposição Relacionado com Produtos de Base
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco de Títulos em Dificuldades
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Liquidez
• Risco de Ativos Reais
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Titularização
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
• Risco de Fundos de Investimento Subjacente
Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco (VaR
absoluto) é usada para calcular a Exposição Global do Fundo.
O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 300%. O Nível Esperado de Alavancagem
é apenas uma estimativa e pode estar sujeito a níveis
de alavancagem mais elevados. O método de cálculo
da alavancagem usado é a Soma de Nocionais. Inclui
a exposição nocional associada a instrumentos financeiros
derivados, mas não inclui os investimentos subjacentes do
Fundo, que constituem até 100% dos ativos líquidos totais.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited e Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE
DEBT FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo do Fundo é alcançar
rendimento e valorização do capital a longo prazo.
Política de Investimento O Fundo procura alcançar o seu
objetivo investindo, em primeiro lugar, numa carteira de
títulos e obrigações de dívida de taxa fixa e variável de
qualquer maturidade ou qualidade de crédito (que podem
franklintempleton.lu

incluir predominantemente ou até mesmo exclusivamente
títulos sem grau de investimento, títulos com baixa notação
e/ou títulos sem notação) de (i) emitentes empresariais
e (ii) emitentes relacionados com governos (incluindo, sem
limitação, sociedades maioritariamente detidas por governos
nacionais ou locais ou organizações internacionais apoiadas
por vários governos, incluindo Development Banks nacionais
e internacionais), sediados em países de mercados
emergentes e/ou cuja proporção significativa da sua atividade
económica deriva de países em desenvolvimento ou
emergentes. O Fundo também pode investir em Instrumentos
do Mercado Monetário.
O Fundo pode, para efeitos de cobertura e/ou gestão
eficiente da carteira, utiliza instrumentos financeiros
derivados. O Fundo também pode, a título acessório, utilizar
instrumentos financeiros derivados para fins de investimento.
Estes instrumentos financeiros derivados podem ser
negociados em Mercados Regulamentados ou mercados
de balcão e neles se incluem, inter alia, swaps (tais como
swaps associados a eventos de crédito), contratos a prazo
e contratos cambiais a prazo cruzados, contratos de futuros,
bem como opções. O Fundo também pode, de acordo com as
restrições de investimento, investir em valores mobiliários ou
produtos estruturados onde o título esteja vinculado ou derive
o seu valor de outro título, vinculado a ativos ou moedas de
qualquer país em desenvolvimento ou emergente.
O Fundo também pode investir até 20% dos seus ativos
líquidos em títulos de dívida em dificuldades (ou seja, (i) com
uma notação igual ou inferior a CCC de pelo menos duas
agências de notação de crédito ou, se não apresentarem
notação, em títulos equivalentes, e (ii) com um diferencial de
crédito superior a 1000 bps). Contudo, na maioria das vezes,
tal exposição resultaria de uma situação passiva em que
os títulos estão em dificuldades, devido, por exemplo, a um
declínio geral ou outras condições de mercado, económicas,
políticas ou outras condições adversas. Para efeitos da
política de investimento do Fundo, os títulos em dificuldades
devem ser interpretados como (i) incluindo títulos de dívida
em incumprimento e (ii) títulos de sociedades que estão,
ou estão prestes a estar, envolvidas em reorganizações,
restruturações financeiras ou falência. Os investimentos em
títulos de dívida em incumprimento não excederiam 15% dos
ativos líquidos do Fundo. O Fundo poderá adquirir títulos
de rendimento fixo e obrigações de dívida denominadas em
qualquer moeda e poderá deter títulos de rendimento variável,
incluindo warrants, desde que esses títulos resultem da
conversão ou da troca de uma ação preferencial ou obrigação
de dívida. O Fundo também pode, de forma acessória, investir
em títulos convertíveis e títulos convertíveis contingentes
(os investimentos em títulos convertíveis contingentes não
excederão 5% dos ativos líquidos do Fundo). O Fundo poderá
investir até 20% dos seus ativos líquidos na China Continental
através do Bond Connect ou diretamente (também referido
como CIBM direto).
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• rendimento e valorização do capital a longo prazo investindo
em obrigações de dívida de mercados emergentes de
qualquer tipo
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• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia
de investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco de Títulos em Dificuldades
• Risco de Empresas em Reestruturação
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
• Risco de Warrants
Alavancagem A Abordagem de Compromisso é usada para
calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited e Franklin Templeton Investments (ME)
Limited.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN EMERGING MARKET SOVEREIGN DEBT
HARD CURRENCY FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base USD
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
é alcançar rendimento e valorização do capital a longo prazo.
Política de investimento O Fundo investe pelo menos
80% dos seus ativos líquidos, excluindo disponibilidades
ou equivalentes, nas componentes do Índice J. P. Morgan
Emerging Market Bond Index Global Diversified Index
(o “Índice de Referência”) e visará oportunidades para títulos
de dívida restringidos de referência e obrigações de dívida
de emitentes soberanos e quase-soberanos de mercados
emergentes. O Fundo investe principalmente em títulos de
dívida de taxa fixa e variável e em obrigações de dívida de
emitentes governamentais e relacionados com o governo,
bem como de entidades supranacionais organizadas ou
apoiadas por vários governos nacionais que se refletem
no índice de referência. O Fundo também pode investir em
sociedades emitentes localizadas em países de mercados
emergentes e que exerçam uma parte significativa da sua
atividade económica em países em desenvolvimento ou em
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mercados emergentes, incluindo a China Continental através
da Bond Connect ou diretamente (também denominada
CIBM direct). Os investimentos na China Continental não
excederão 10% do total de ativos líquidos do Fundo. Estes
títulos serão denominados em moedas fortes (ou seja,
moedas de economias desenvolvidas incluindo, entre outras,
EUR, GBP, USD, JPY e CHF).

• Risco de Títulos de Dívida

O Fundo poderá também utilizar instrumentos financeiros
derivados para fins de cobertura de risco, gestão eficiente
da carteira e de investimento. Estes instrumentos
financeiros derivados podem ser negociados em Mercados
Regulamentados ou mercados de balcão e neles se incluem,
entre outros, swaps (tais como swaps associados a eventos
de crédito, swaps de taxa de juro e swaps de divisas),
contratos a prazo e contratos cambiais a prazo cruzados
e contratos de futuros, bem como opções.

• Risco de Mercado

O Fundo poderá igualmente investir em títulos indexados
a crédito ou a índices (incluindo indexados à inflação)
e produtos estruturados (tais como obrigações de dívida
garantidas) em que o título esteja indexado a ou que obtenha
o seu valor a partir de outro título, ou que esteja indexado
a ativos ou a uma das moedas fortes acima mencionadas.
O Fundo pode deter, numa base complementar, títulos de
participações, incluindo warrants (como resultado de uma
transação de refinanciamento ou na medida em que esses
mesmos títulos resultem da conversão de obrigações de
dívida que representem o produto de uma reestruturação
ou falência), bem como títulos convertíveis contingentes (os
investimentos em títulos convertíveis contingentes não irão
ultrapassar 5% dos ativos líquidos do Fundo). O Fundo também pode investir em Instrumentos do Mercado Monetário.
O Fundo poderá igualmente investir até 10% dos seus ativos
líquidos em unidades de OICVM e outros OIC (incluindo ETF).
O Fundo é administrado ativamente e o índice de referência
é utilizado como um universo para selecionar investimentos.
Embora o Gestor de Investimentos esteja limitado pelo Índice
de Referência em termos de posicionamento/composição
da carteira, o Fundo não é obrigado a deter qualquer um
dos componentes do Índice de Referência e pode investir
até 20% dos seus ativos líquidos, excluindo disponibilidades
ou equivalentes, fora do Índice de Referência. O Gestor
de Investimentos tem total autonomia para se desviar das
ponderações do Índice de Referência.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• rendimento e valorização do capital a longo prazo através
do investimento em componentes de títulos do J. P. Morgan
Emerging Market Bond Index Global Diversified Index
(principalmente títulos de dívida e obrigações de dívida
de emitentes soberanos e quase-soberanos de mercados
emergentes).
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia
de investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
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• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Titularização
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco dos Mercados Fronteira
• Risco Político e Económico
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
• Risco de Warrants
Alavancagem A Abordagem de Compromisso é usada para
calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN EMERGING MARKETS DEBT
OPPORTUNITIES HARD CURRENCY FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base USD
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
é alcançar rendimento e valorização do capital a longo prazo.
Política de Investimento O Fundo visa atingir o seu objetivo
de investimento ao investir principalmente numa carteira
diversificada de títulos de dívida de taxa fixa e variável
e obrigações de dívida emitidos por governos e emitentes
ligados a governos, bem como por entidades supranacionais
organizadas ou apoiadas por vários governos nacionais e/ou
emitentes empresariais localizados em países de Mercados
Emergentes e/ou que derivam uma parte significativa da sua
atividade económica de países em desenvolvimento ou de
Mercados Emergentes, incluindo a China Continental. Estes
títulos serão denominados em moedas fortes (ou seja,
moedas de economias desenvolvidas incluindo, entre outras,
EUR, GBP, USD, JPY e CHF).
Todos os investimentos em títulos de dívida terão, no momento
da aquisição, uma classificação de B menos ou superior
atribuída pela Standard & Poor’s e/ou uma classificação
equivalente, caso seja atribuída por outras agências de
classificação. Neste âmbito, se forem utilizadas duas notações
diferentes, será considerada apenas a mais baixa, e se forem
utilizadas três notações diferentes, então será considerada
franklintempleton.lu

a mais baixa das duas melhores notações. Caso os títulos
não tenham notação, têm de ser declarados como sendo de
qualidade comparável pelo Gestor de Investimento.
O Fundo pode ainda utilizar instrumentos financeiros
derivados para cobertura de risco e/ou gestão eficiente da
carteira. Estes instrumentos financeiros derivados podem ser
negociados em Mercados Regulamentados ou mercados de
balcão e neles se incluem, entre outros, swaps (tais como
swaps associados a eventos de crédito, swaps de taxa de juro
e swaps de divisas), contratos a prazo e contratos cambiais
a prazo cruzados e contratos de futuros, bem como opções.
O Fundo poderá igualmente investir em notas indexadas
a crédito ou produtos estruturados (tais como obrigações
de dívida garantidas) em que o título esteja indexado a ou
que obtenha o seu valor a partir de outro título, ou que
esteja indexado a ativos ou a uma das moedas fortes
acima mencionadas.
O Fundo pode deter, numa base complementar, títulos de
participações, incluindo warrants (como resultado de uma
transação de refinanciamento ou na medida em que esses
mesmos títulos resultem da conversão de obrigações de dívida
que representem o produto de uma reestruturação ou falência),
bem como títulos convertíveis contingentes (os investimentos
em títulos convertíveis contingentes não irão ultrapassar 5%
dos ativos líquidos do Fundo). O Fundo também pode investir
em Instrumentos do Mercado Monetário.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• rendimento e valorização do capital a longo prazo
investindo em obrigações de dívida de mercados
emergentes, excluindo títulos com uma notação inferior
a B menos
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia
de investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
• Risco de Titularização
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco dos Mercados Fronteira
• Risco Político e Económico
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• Risco de Notas Estruturadas
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
• Risco de Warrants
Alavancagem A Abordagem de Compromisso é usada para
calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Euro (EUR)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é o de maximizar, de forma consistente com uma
gestão de investimento prudente, o retorno do investimento
total, consistindo numa combinação de rendimento de juros
e valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo investe sobretudo
em obrigações com uma notação investment grade de
emitentes governamentais e ligados a governos, bem como
de entidades supranacionais de todos os países da União
Monetária Europeia (países da Zona Euro).
Para além disso, em conformidade com as restrições ao
investimento, o Fundo pode investir em obrigações de
dívida pública de emitentes governamentais, supranacionais
e ligados a governos de todo o mundo (incluindo títulos
sem notação investment grade), com um limite combinado
máximo de 15% para investimentos em títulos emitidos por
(i) emitentes de estados não pertencentes à União Monetária
Europeia e (ii) emitentes com notações BB+ ou inferiores
e Ba1 ou inferiores.
“O Fundo poderá, igualmente, investir em títulos indexados
a crédito ou outros produtos estruturados (tais como títulos
garantidos por hipotecas e títulos garantidos por ativos,
incluindo obrigações de dívida garantidas) cujo valor seja
calculado com base num índice, título ou moeda.”
O Fundo utiliza uma metodologia proprietária de
classificação ambiental, social e de governação (ESG) com
o objetivo de evitar o investimento em emitentes que estão
atrasados na transição para apoiar uma economia de baixo
carbono. A metodologia de classificação ESG é aplicada
a pelo menos 90% da carteira do Fundo.
Em relação aos emitentes de obrigações do Estado,
aos emitentes quase governamentais e às agências
governamentais, o Fundo utiliza uma combinação de
dados introduzidos para determinar o “desempenho da
transição climática” (ou seja, a medida em que um emissor
responde à ameaça das alterações climáticas, por exemplo,
envolvendo-se numa combinação de descarbonização
de produtos e serviços, estabelecendo infraestruturas de
emissões reduzidas ou inexistentes e reduzindo ou eliminando
a dependência dos combustíveis fósseis, incluindo as receitas
geradas pelos combustíveis fósseis), incluindo mas não se
limitando à trajetória das emissões diretas em relação aos
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pares, estado de transição com baixas emissões de carbono,
gestão dos riscos relacionados com o clima, pontuação
ambiental global, gestão dos recursos energéticos, gestão das
externalidades ambientais e risco de segurança energética.
A equipa de gestão de investimentos utiliza estes dados para
determinar o “desempenho da transição climática” para cada
emitente, e o Fundo está proibido de investir nos emitentes
considerados como tendo um desempenho fraco nesta
métrica. Trata-se de uma restrição vinculativa, implementada
utilizando restrições de conformidade sobre os emitentes
que são vistos como retardatários, bem como um processo
contínuo que inclui uma avaliação trimestral para quaisquer
alterações de estatuto. Por conseguinte, o Fundo exclui da
sua carteira emitentes que pontuam nos 20% mais baixos do
seu universo investido.

das mudanças climáticas e na adaptação às mudanças
climáticas e que podem ser, mas não necessariamente,
alinhados à taxonomia. Os investidores devem observar que
o princípio “não causar danos significativos” do Regulamento
de Taxonomia se aplica apenas aos investimentos subjacentes
ao Fundo que levam em consideração os critérios da UE
para atividades econômicas ambientalmente sustentáveis.
Os investimentos subjacentes ao Fundo que não se
enquadrem em atividades ecologicamente sustentáveis
alinhadas com a taxonomia não têm em conta os critérios da
UE para atividades económicas ambientalmente sustentáveis
ao abrigo do Regulamento de Taxonomia.
Considerações de risco Principais riscos da estratégia
de investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte

Além disso, o Fundo não está autorizado a investir em títulos
soberanos emitidos por países com pontuação insuficiente
de acordo com o Freedom House Index, ou países com uma
classificação ESG de CCC de acordo com o MSCI.

• Risco de Crédito

O Fundo pode ainda utilizar instrumentos financeiros
derivados para fins de cobertura de risco e de gestão eficiente
da carteira. Estes instrumentos financeiros derivados podem
ser negociados em (i) Mercados Regulamentados, como
contratos de futuros (incluindo sobre títulos do Tesouro), bem
como opções, ou (ii) em mercados de balcão, como swaps
e contratos a prazo relacionados com moedas, taxas de
câmbio e taxas de juro.

• Risco de Mercado

Essas obrigações de dívida serão denominadas em euros
ou terão cobertura em euros. O Fundo poderá também
efetuar distribuições a partir do capital, mais-valias líquidas
realizadas e não realizadas, bem como de rendimento
bruto de despesa. Embora esta situação possa permitir
a distribuição de mais rendimento, poderá também ter
o efeito de reduzir o capital.

• Risco de sustentabilidade

Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• investir num Fundo de acordo com o Artigo 8.º do SFDR
• maximizar o retorno total do investimento, consistindo de
rendimento de juros e valorização do capital, investindo em
títulos de dívida de emitentes governamentais e ligados
a governos de Estados-Membros da União Monetária
Europeia
• investir a médio e longo prazo
Regulamentação de taxonomia Em linha com sua
metodologia ESG, o Fundo promove características
ambientais, sociais e de governança. Embora o Fundo
não se comprometa a fazer investimentos em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia que
contribuam para a mitigação das mudanças climáticas e os
objetivos de adaptação às mudanças climáticas, não se pode
excluir que os investimentos subjacentes do Fundo possam
incluir incidentalmente investimentos que visem ter um impacto
positivo no meio ambiente por meio de seu foco na mitigação
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• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Liquidez
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Titularização
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited e Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Euro (EUR)
Objetivos de Investimento O principal objetivo de
investimento do Fundo é obter um elevado nível de
rendimento corrente. Como objetivo secundário, o Fundo
procura a valorização do capital, mas apenas quando
consistente com o seu objetivo principal.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar estes
objetivos investindo sobretudo, quer de forma direta ou
através da utilização de instrumentos financeiros derivados,
em títulos de dívida de rendimento fixo de emitentes europeus
ou estrangeiros. O Fundo terá uma dotação para títulos de
rendimento fixo de pelo menos 75%. Estes instrumentos
financeiros derivados (aos quais a metodologia de pontuação
ESG exclusiva, detalhada abaixo, não se aplica) poderão
incluir, entre outros, swaps associados a eventos de crédito
ou swaps de retorno total relacionados com rendimento
fixo, contratos a prazo, contratos de futuros, bem como
opções sobre esses contratos, negociados em Mercados
Regulamentados ou mercados de balcão. O Fundo poderá
utilizar instrumentos financeiros derivados para efeitos de
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cobertura de risco, gestão eficiente da carteira e investimento.
O Fundo investe sobretudo em títulos de dívida de rendimento
fixo denominados em euros, ou não denominados em euros
mas com cobertura em euros, com notações inferiores
a investment grade ou, se não possuírem notação de risco,
em títulos equivalentes. Os Gestores de Investimento
tentam evitar um risco excessivo procedendo a análises
de crédito independentes dos emitentes e diversificando os
investimentos do Fundo por vários emitentes.

• Fabriquem armas convencionais; ou que obtenham
receitas desses produtos que ultrapassem os limites dos
Gestores de Investimento (5%);

O Fundo aplica uma metodologia de classificação de fatores
ambientais, sociais e de governação (ESG) exclusiva para
avaliar os títulos que podem ser potenciais investimentos
para o Fundo (o “Universo de Investimento” do Fundo)
e aplica certas restrições, conforme detalhado abaixo.
A metodologia de classificação ESG é aplicada a 100% dos
emitentes presentes na carteira do Fundo e é vinculativa
para a construção da carteira.

• Tenham mais de 5% das suas receitas com origem na
extração térmica de carvão;

Os fatores ESG são um componente importante do processo
de análise de crédito empresarial do Fundo, combinando
a análise fundamental de crédito ascendente com uma
revisão de qualquer fator ESG material para chegar a uma
avaliação holística dos pontos fortes, fracos e potenciais
riscos do crédito. Os analistas dos Gestores de Investimento
podem trabalhar com emitentes que apresentem problemas
específicos de emissões de carbono para melhorar a gestão
dos riscos que aplicam nestas áreas.
Em toda a carteira3, o Fundo não deve investir em emitentes
que:
• Infrinjam de forma repetida e grave os princípios do Pacto
Global das Nações Unidas, tais como
• Proteção de direitos humanos internacionais
• Nenhuma cumplicidade com violações de direitos
humanos
• Respeito pela liberdade de associação e direito
de negociação coletiva
• Eliminação do trabalho forçado
• Abolição do trabalho infantil
• Eliminação da discriminação em matéria de emprego
e de profissão.
• Princípio de precaução ao lidar com problemas
ambientais/abordagem a desafios ambientais
• Promoção de maior consciência/responsabilidade
ambiental
• Desenvolvimento e disseminação/difusão de tecnologias
não prejudiciais para o ambiente
• Combate/luta contra a corrupção em todas as
suas formas
• Fabriquem armas nucleares ou armas controversas
definidas como minas antipessoal, armamento biológico
e químico; ou que fabriquem componentes destinados
a serem utilizados nessas;

• Fabriquem tabaco ou produtos relacionados ou que
obtenham receitas desses produtos que ultrapassem os
limites dos Gestores de Investimento (5%);
• Adiram à lista individualizada de empresas de apostas, que
é definida de acordo com a política de jogo individualizada;

• Tenham uma classificação ESG de CCC de acordo com
o MSCI;
• Sejam assinaladas com o nível de alerta vermelho
quanto a Controvérsia Social. O nível de alerta deriva
do subpilar de pontuação mais baixo (Clientes, Direitos
Humanos e Comunidade, e Direitos do Trabalho e Cadeia
de Abastecimento) no pilar Social.
Como resultado da metodologia ESG e exclusões
supracitadas, a pontuação ESG base média ponderada da
carteira do Fundo é superior à pontuação ESG base média
do Universo de Investimento do Fundo. As pontuações ESG
para cada empresa da carteira serão revistas e atualizadas
pelo menos anualmente.
Dado que o principal objetivo do investimento será mais
facilmente atingido se a sua estratégia for flexível e adaptável,
o Fundo também pode, de uma forma temporária ou acessória,
procurar oportunidades de investimento em quaisquer outros
tipos de títulos denominados em euros, tais como títulos do
Tesouro, ações preferenciais, ações ordinárias e outros títulos
indexados a participações, warrants, títulos e obrigações
convertíveis em ações ordinárias. O Fundo poderá investir
até 10% dos seus ativos líquidos em títulos indexados
a crédito, que os Gestores de Investimento podem utilizar
como um meio para investir mais rápida e eficazmente em
determinados segmentos de elevado rendimento, mercados
de crédito bancário e de dívida com notação investment
grade. O Fundo poderá igualmente investir até 10% dos
seus ativos líquidos em títulos em incumprimento. Além
disso, o Fundo também pode investir, de forma acessória,
em títulos convertíveis e títulos convertíveis contingentes
(os investimentos em títulos convertíveis contingentes não
excederão 5% dos ativos líquidos do Fundo).
O nome do Fundo reflete o facto de a sua moeda base ser
o euro e não implica necessariamente que uma proporção
específica dos seus ativos líquidos investidos esteja em euros.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir
do capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.

Onde seja permitida uma reserva 5% para investimentos em empresas
que não cumpram estes critérios.
3
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Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• investir num Fundo de acordo com o Artigo 8.º do SFDR

Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited e Franklin Advisers, Inc.

• obter um elevado nível de rendimento e, em menor grau,
alguma valorização do capital num Fundo com o euro como
a sua moeda base e investindo em títulos de rendimento
fixo de elevado rendimento denominados em euros

Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

• investir a médio e longo prazo

Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo

Regulamentação de taxonomia Em linha com sua
metodologia ESG, o Fundo promove características
ambientais, sociais e de governança. Embora o Fundo
não se comprometa a fazer investimentos em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia que
contribuam para a mitigação das mudanças climáticas e os
objetivos de adaptação às mudanças climáticas, não se pode
excluir que os investimentos subjacentes do Fundo possam
incluir incidentalmente investimentos que visem ter um impacto
positivo no meio ambiente por meio de seu foco na mitigação
das mudanças climáticas e na adaptação às mudanças
climáticas e que podem ser, mas não necessariamente,
alinhados à taxonomia. Os investidores devem observar que
o princípio “não causar danos significativos” do Regulamento
de Taxonomia se aplica apenas aos investimentos subjacentes
ao Fundo que levam em consideração os critérios da UE
para atividades econômicas ambientalmente sustentáveis.
Os investimentos subjacentes ao Fundo que não se
enquadrem em atividades ecologicamente sustentáveis
alinhadas com a taxonomia não têm em conta os critérios da
UE para atividades económicas ambientalmente sustentáveis
ao abrigo do Regulamento de Taxonomia.
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Concentração
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Investimento Empresarial de Taxa Variável
• Risco Cambial
• Risco de Empresas em Reestruturação
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Titularização
• Risco de sustentabilidade
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
• Risco de Warrants
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FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND
Moeda Base Euro (EUR)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é manter um grau de preservação do capital e liquidez,
maximizando os retornos totais e o rendimento.
Política de Investimento O Fundo visa atingir o seu
objetivo investindo principalmente em títulos de dívida de
taxa fixa e variável de curto prazo e obrigações de dívida
de emitentes soberanos e empresariais europeus bem como
de dívida denominada em euros de emitentes empresariais
não europeus que são classificados como sendo grau
de investimento ou, se não classificados, de qualidade
comparável. O Fundo poderá deter um máximo de 10% de
títulos de dívida com baixa notação, sem notação investment
grade e em incumprimento, ou quando sem notação,
de qualidade comparável.
O Fundo poderá igualmente, em conformidade com
as restrições ao investimento, investir em títulos indexados
a crédito ou outros produtos estruturados (tais como títulos
garantidos por hipotecas e títulos garantidos por ativos,
incluindo obrigações de dívida garantidas, bem como
obrigações de empréstimo garantidas) cujo valor seja
calculado com base num índice, título ou moeda.
O Fundo utiliza uma metodologia proprietária de classificação
ambiental, social e de governação (ESG) com o objetivo de
evitar o investimento em emitentes que estão atrasados
na transição para apoiar uma economia de baixo carbono.
A metodologia de classificação ESG é aplicada a pelo
menos 90% dos emitentes presentes na carteira do Fundo
e é vinculativa para a construção da carteira.
Em relação aos emitentes empresariais, o Fundo utiliza
uma combinação de dados introduzidos externos e internos
para determinar o “desempenho da transição climática” (ou
seja, a medida em que um emissor responde à ameaça das
alterações climáticas, por exemplo, envolvendo-se numa
combinação de descarbonização de produtos e serviços,
estabelecendo infraestruturas de emissões reduzidas ou
inexistentes e reduzindo ou eliminando a dependência
dos combustíveis fósseis, incluindo as receitas geradas
pelos combustíveis fósseis), incluindo mas não se limitando
à trajetória das emissões diretas dos emitentes em relação
aos pares, descarbonização da carteira de produtos e serviços
e avaliação de oportunidades em tecnologia e energia limpas.
Em relação aos emitentes de obrigações do Estado, o Fundo
utiliza uma combinação de dados para determinar o “desempenho
da transição climática”, incluindo mas não se limitando
à exposição ao risco ambiental dos emitentes e à gestão
do risco ambiental. Estes incluem dados relacionados com
a gestão de recursos energéticos, conservação de recursos,
franklintempleton.lu

gestão de recursos hídricos, desempenho ambiental, gestão de
externalidades ambientais, risco para a segurança energética,
terras produtivas e recursos minerais, vulnerabilidade a eventos
ambientais e externalidades ambientais. O Fundo não está
autorizado a investir em títulos soberanos emitidos por países
com pontuação insuficiente de acordo com o Freedom House
Index, ou países com uma classificação ESG de CCC de
acordo com o MSCI.
Os fatores ESG são um componente importante do processo
de análise de crédito empresarial do Fundo, combinando
a análise fundamental de crédito ascendente com uma
revisão de qualquer fator ESG material para chegar a uma
avaliação holística dos pontos fortes, fracos e potenciais
riscos do crédito. Os analistas dos Gestores de Investimento
podem trabalhar com emitentes que apresentem problemas
específicos de emissões de carbono, água e efluentes para
melhorar a gestão dos riscos que aplicam nestas áreas.
Em toda a carteira4, o Fundo não deve investir em empresas que:
• Infrinjam de forma repetida e grave os princípios do Pacto
Global das Nações Unidas, tais como
• Proteção de direitos humanos internacionais
• Nenhuma cumplicidade com violações
de direitos humanos
• Respeito pela liberdade de associação e direito
de negociação coletiva
• Eliminação do trabalho forçado
• Abolição do trabalho infantil
• Eliminação da discriminação em matéria de emprego
e de profissão.
• Princípio de precaução ao lidar com problemas
ambientais/abordagem a desafios ambientais
• Promoção de maior consciência/responsabilidade
ambiental
• Desenvolvimento e disseminação/difusão de
tecnologias não prejudiciais para o ambiente
• Combate/luta contra a corrupção em todas
as suas formas
• Pontuação insuficiente de acordo com o Freedom House
Index para emitentes soberanos (https://freedomhouse.
org/countries/freedom-world/scores)
• Fabriquem equipamento militar e/ou armas controversas
– aquelas que são definidas como indiscriminadas ou que
fabriquem componentes destinados a serem utilizados
nessas armas.
• Fabriquem tabaco ou produtos relacionados ou que
obtenham receitas desses produtos que ultrapassem os
limites dos Gestores de Investimento (5%).
• Obtenham níveis inaceitáveis de receitas com os
combustíveis fósseis mais poluentes.
Onde seja permitida uma reserva 5% para investimentos em empresas
que não cumpram estes critérios.
4
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• Fiquem aquém do limite para utilização de combustíveis
fósseis de baixo carbono dos Gestores de Investimento.
• Excedam os nossos níveis de tolerância de combustíveis
fósseis utilizados para gerar eletricidade.
• Tenham uma classificação ESG de CCC.
Por conseguinte, o Fundo utiliza uma abordagem de seletividade para excluir da sua carteira emitentes que pontuam
nos 20% mais baixos do respetivo universo de investimento.
O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros
derivados para efeitos de cobertura de risco, gestão
eficiente da carteira e investimento. Estes instrumentos
financeiros derivados podem ser negociados em Mercados
Regulamentados ou de balcão e neles se incluem, entre
outros, swaps (tais como swaps de taxa de juro, swaps de
divisas, swaps associados a eventos de crédito e swaps
de retorno total relacionados com rendimento fixo, incluindo
índices de empréstimos), contratos a prazo e contratos
cambiais a prazo cruzados, contratos de futuros, bem como
opções sobre esses instrumentos.
O Fundo também pode, de forma acessória, investir em
títulos convertíveis e títulos convertíveis contingentes
(os investimentos em títulos convertíveis contingentes não
excederão 5% dos ativos líquidos do Fundo).
O Fundo pretende comprar títulos de taxa fixa e variável com
obrigações de dívida denominados em euros e um máximo
de 10% em moedas que não o euro.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 5% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 10%.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de investimento indicados acima, o Fundo pode atrair Investidores que
procurem:
• investir num Fundo de acordo com o Artigo 8.º do SFDR
• manter a liquidez, maximizar os retornos totais e o rendimento
• investir a médio e longo prazo
Regulamentação de taxonomia Em linha com sua
metodologia ESG, o Fundo promove características
ambientais, sociais e de governança. Embora o Fundo
não se comprometa a fazer investimentos em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia que
contribuam para a mitigação das mudanças climáticas
e os objetivos de adaptação às mudanças climáticas,
não se pode excluir que os investimentos subjacentes
do Fundo possam incluir incidentalmente investimentos
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que visem ter um impacto positivo no meio ambiente por
meio de seu foco na mitigação das mudanças climáticas
e na adaptação às mudanças climáticas e que podem
ser, mas não necessariamente, alinhados à taxonomia.
Os investidores devem observar que o princípio “não
causar danos significativos” do Regulamento de Taxonomia
se aplica apenas aos investimentos subjacentes ao Fundo
que levam em consideração os critérios da UE para
atividades econômicas ambientalmente sustentáveis. Os
investimentos subjacentes ao Fundo que não se enquadrem
em atividades ecologicamente sustentáveis alinhadas com
a taxonomia não têm em conta os critérios da UE para
atividades económicas ambientalmente sustentáveis ao
abrigo do Regulamento de Taxonomia.
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco da Política de Dividendos
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Titularização
• Risco de sustentabilidade
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited e Franklin Advisers, Inc.

O Fundo utiliza uma metodologia proprietária de classificação
ambiental, social e de governação (ESG) com o objetivo de
evitar o investimento em emitentes que estão atrasados
na transição para apoiar uma economia de baixo carbono.
A metodologia de classificação ESG é aplicada a toda
a carteira e é vinculativa para a construção da carteira.
O Fundo utiliza uma combinação de dados introduzidos
externos e internos para determinar o “desempenho da transição
climática” para cada emitente (ou seja, a medida em que um
emitente responde à ameaça das alterações climáticas, por
exemplo, envolvendo-se numa combinação de descarbonização
de produtos e serviços, estabelecendo infraestruturas de
emissões reduzidas ou inexistentes e reduzindo ou eliminando
a dependência dos combustíveis fósseis, incluindo as receitas
geradas pelos combustíveis fósseis). Isto pode incluir, mas
sem limitação, a trajetória das emissões diretas em relação
aos pares, estado de transição para baixo carbono, gestão dos
riscos associados ao clima, pontuação ambiental geral, gestão
dos recursos energéticos, gestão de externalidades ambientais
e risco de segurança energética.
O Fundo está proibido de investir nos emissores que são
considerados os que têm o pior desempenho nos termos
desta métrica. Esta é uma restrição vinculativa, implementada
utilizando restrições de conformidade aos emitentes que são
considerados retardatários. Por conseguinte, o Fundo exclui
da sua carteira emitentes que pontuam nos 20% mais baixos
do seu universo investido.
Os fatores ESG são um componente importante do processo
de análise de crédito empresarial do Fundo, combinando
a análise fundamental de crédito ascendente com uma
revisão de qualquer fator ESG material para chegar a uma
avaliação holística dos pontos fortes, fracos e potenciais
riscos do crédito. Os analistas dos Gestores de Investimento
podem trabalhar com emitentes que apresentem problemas
específicos de emissões de carbono, água e efluentes para
melhorar a gestão dos riscos que aplicam nestas áreas.
Em toda a carteira 5, o Fundo não deve investir em
emitentes que:
• Infrinjam de forma repetida e grave os princípios do Pacto
Global das Nações Unidas, tais como
• Proteção de direitos humanos internacionais

Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

• Nenhuma cumplicidade com violações de direitos
humanos

FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND

• Respeito pela liberdade de associação e direito de
negociação coletiva

Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo

• Eliminação do trabalho forçado

Moeda Base Euro (EUR)

• Abolição do trabalho infantil

Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é o de maximizar, de forma consistente com uma
gestão de investimento prudente, o retorno do investimento
total, através de uma combinação de obtenção de rendimento
de juros, valorização do capital e ganhos cambiais.
Política de Investimento O Fundo visa atingir o seu objetivo
investindo principalmente em títulos de dívida de taxa fixa ou
variável de grau de investimento de emitentes empresariais
europeus e títulos de dívida denominados em euros de
emitentes empresariais não europeus.
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• Eliminação da discriminação em matéria de emprego
e de profissão.
• Princípio de precaução ao lidar com problemas
ambientais/abordagem a desafios ambientais
• Promoção de maior consciência/responsabilidade
ambiental
Onde seja permitida uma reserva 5% para investimentos em empresas
que não cumpram estes critérios.
5
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• Desenvolvimento e disseminação/difusão de
tecnologias não prejudiciais para o ambiente
• Combate/luta contra a corrupção em todas as
suas formas
• Fabriquem equipamento militar e/ou armas controversas
– aquelas que são definidas como indiscriminadas ou que
fabriquem componentes destinados a serem utilizados
nessas armas;
• Fabriquem armas convencionais; ou que obtenham
receitas desses produtos que ultrapassem os limites dos
Gestores de Investimento (5%);
• Fabriquem tabaco ou produtos relacionados ou que
obtenham receitas desses produtos que ultrapassem
os limites dos Gestores de Investimento (5%);
• Obtenham mais de 5% das suas receitas de jogos ou
entretenimento para adultos;
• Obtenham níveis inaceitáveis de receitas com os combustíveis
fósseis mais poluentes;
• Tenham mais de 5% das suas receitas com origem na
extração térmica de carvão;
• Não utilizem fontes energéticas de baixo carbono
suficientes;
• Excedam os nossos níveis de tolerância de combustíveis
fósseis utilizados para gerar eletricidade;

outros, títulos de dívida governamentais, títulos de entidades
supranacionais organizadas ou apoiadas por vários governos
nacionais, títulos de dívida sem notação investment grade,
obrigações convertíveis em ações ordinárias, ações
preferenciais e warrants. Além disso, o Fundo também pode
investir, de forma acessória, em títulos convertíveis e títulos
convertíveis contingentes (os investimentos em títulos
convertíveis contingentes não excederão 5% dos ativos
líquidos do Fundo).
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 5% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 10%.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição a que pode estar sujeito a transações
de empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos
líquidos do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• investir num Fundo de acordo com o Artigo 8.º do SFDR

• Tenham uma classificação ESG de CCC de acordo com
o MSCI.

• retorno total do investimento através de uma combinação
de rendimento de juros e valorização do capital

As pontuações ESG para cada empresa da carteira serão
revistas e atualizadas pelo menos anualmente.

• investir a médio e longo prazo

O Fundo poderá também utilizar determinados instrumentos
financeiros derivados para efeitos de cobertura de risco,
gestão eficiente da carteira e investimento. Estes instrumentos
financeiros derivados (aos quais a metodologia de pontuação
ESG exclusiva, detalhada abaixo, não se aplica) podem ser
negociados em Mercados Regulamentados ou mercados de
balcão e neles se incluem, entre outros, swaps (tais como
swaps associados a eventos de crédito ou swaps de retorno
total relacionados com rendimento fixo, incluindo índices
de empréstimos), contratos a prazo e contratos a prazo
cruzados, contratos de futuros, bem como opções. A utilização
destes instrumentos financeiros derivados pode resultar em
exposições negativas numa curva de rendimentos/duração
ou moeda específica. O Fundo poderá igualmente, em
conformidade com as restrições ao investimento, investir em
títulos indexados a crédito ou outros produtos estruturados
(como títulos garantidos por hipotecas ou outros títulos
garantidos por ativos e obrigações de dívida garantidas, bem
como obrigações de empréstimo garantidas) cujo valor seja
calculado com base noutro índice, título ou moeda europeus.
O Fundo investe sobretudo em títulos de dívida de rendimento
fixo denominados em euros ou, se estiverem denominados
noutra moeda, com cobertura em euros.
Dado que existem maiores probabilidades de atingir o objetivo
de investimento através de uma política de investimento
flexível e adaptável, o Fundo pode também, para fins
defensivos e a título acessório, procurar oportunidades
de investimento noutros tipos de títulos, incluindo, entre
franklintempleton.lu

Regulamentação de taxonomia Em linha com sua
metodologia ESG, o Fundo promove características
ambientais, sociais e de governança. Embora o Fundo
não se comprometa a fazer investimentos em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia que
contribuam para a mitigação das mudanças climáticas e os
objetivos de adaptação às mudanças climáticas, não se pode
excluir que os investimentos subjacentes do Fundo possam
incluir incidentalmente investimentos que visem ter um impacto
positivo no meio ambiente por meio de seu foco na mitigação
das mudanças climáticas e na adaptação às mudanças
climáticas e que podem ser, mas não necessariamente,
alinhados à taxonomia. Os investidores devem observar que
o princípio “não causar danos significativos” do Regulamento
de Taxonomia se aplica apenas aos investimentos subjacentes
ao Fundo que levam em consideração os critérios da UE
para atividades econômicas ambientalmente sustentáveis.
Os investimentos subjacentes ao Fundo que não se
enquadrem em atividades ecologicamente sustentáveis
alinhadas com a taxonomia não têm em conta os critérios da
UE para atividades económicas ambientalmente sustentáveis
ao abrigo do Regulamento de Taxonomia.
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
Franklin Templeton Investment Funds
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• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Titularização
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco para a sustentabilidade
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited e Franklin Templeton Institutional, LLC.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN EUROPEAN SOCIAL LEADERS
BOND FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Euro (EUR)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é o de providenciar resultados sociais positivos,
promovendo a igualdade social, e obter um retorno total do
rendimento e crescimento do capital predominantemente
numa carteira de obrigações de investimento social.
Política de Investimento O Fundo procura alcançar o
seu objetivo de investimento investindo, pelo menos, 75%
dos seus ativos líquidos em obrigações identificadas como
“sociais”, conforme estipulado abaixo, com até 25% dos seus
ativos líquidos em obrigações consideradas pelo Gestor
de Investimento como sendo favoráveis à obtenção de
resultados sociais positivos referido abaixo como “Campeões
Sociais”. A estratégia emprega uma análise de investigação
fundamental, ascendente, com ênfase nas obrigações
“sociais” elegíveis que tenham recebido aprovação de crédito
por parte do Gestor de Investimentos.
As obrigações “sociais” são instrumentos de dívida cujas
receitas são utilizadas para financiar parcial ou totalmente ou
pré-financiar projetos novos e ou existentes que proporcionam
benefícios sociais claros, tais como contribuir positivamente
para reduzir as desigualdades sociais relacionadas com
a pobreza, género, raça e/ou emprego. O Gestor de
Investimentos emprega uma metodologia ambiental, social e
de governação (“ESG”) exclusiva para avaliar se as receitas
da(s) obrigação(ões) social(ais) apoiam a atenuação de
questões sociais específicas e/ou proporcionam benefícios
sociais claros e identificáveis. A metodologia utiliza uma
combinação de dados externos e internos para determinar a
elegibilidade das obrigações sociais, revendo, entre outros,
as categorias de projetos sociais aos quais os princípios
32
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de obrigações sociais estão associados, a população-alvo
que beneficia dos resultados socioeconómicos positivos,
bem como a adesão do emitente a princípios desenvolvidos
por certos quadros de avaliação de obrigações sociais, tais
como, a International Capital Market Association (ICMA www.icmagroup.org).
As obrigações que não são identificadas como “sociais”
mas, não obstante, são emitidas por entidades que estão
principalmente envolvidas em atividades socialmente
sustentáveis, incluindo as associadas aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (“ODS”)
são consideradas elegíveis para investimento pelo Fundo,
se tais emitentes cumprirem os critérios internos de
“Campeões Sociais”. Os Campeões Sociais são emitentes
que demonstram um alinhamento robusto com mais do que
dois ODS ou, no caso de emitentes soberanos, os melhores
25% dos países de acordo com o sistema de pontuação
social exclusivo do Gestor de Investimento.
O Fundo emprega ainda a sua metodologia de classificação
ESG com o objetivo de evitar o investimento em emitentes
que estão desfasados na transição para apoiar uma economia
de baixo carbono, excluindo os 20% de fundo do universo
de investimento do Fundo. O Fundo utiliza uma combinação
de dados introduzidos externos e internos para determinar
o “desempenho da transição climática” para cada emitente
(ou seja, a medida em que um emitente responde à ameaça
das alterações climáticas, por exemplo, envolvendo-se numa
combinação de descarbonização de produtos e serviços,
estabelecendo infraestruturas de emissões reduzidas ou
inexistentes e reduzindo ou eliminando a dependência dos
combustíveis fósseis, incluindo as receitas geradas pelos
combustíveis fósseis).
O Fundo também aplica exclusões específicas dos ESG e
não investirá em emitentes que de acordo com a análise do
Gestor de Investimentos:
• Violem seriamente os Princípios do Pacto Global das
Nações Unidas (sem uma perspetiva positiva);
• Gerem mais de 5% da receita a partir da produção e/ou
distribuição de armas;
• Estejam envolvidas na produção, distribuição ou
comercialização por atacado de componentes dedicados e/
ou chave de armas proibidas6 (ou seja, minas antipessoal,
armas biológicas e químicas e munições de fragmentação);
• Fabriquem tabaco ou produtos relacionados ou que
obtenham receitas desses produtos que ultrapassem 5%;
e
• Gerem mais de 5% das suas receitas com origem na
extração térmica de carvão ou 10 % da geração de energia
à base de carvão.
A metodologia de ESG acima, que é aplicada a pelo menos
90% da carteira do Fundo, é vinculativa para a construção
da carteira.
(a) Armas de acordo com a (i) Convenção sobre a Proibição da Utilização,
Armazenagem, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre
a sua Destruição, e (ii) a Convenção sobre a Proibição de Munições de
Fragmentação e (b) armas classificadas como armas B ou C de acordo com
a Convenção das Nações Unidas de Armas Biológicas e Convenção das
Nações Unidas de Armas Químicas, respetivamente.
6
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As obrigações nas quais o Fundo vai investir podem ser
emitidas com qualquer duração, têm taxas fixas e variáveis
e são emitidas por emitentes empresariais e governamentais
a nível mundial, incluindo mercados emergentes, ou por
REITs. O Fundo não pretende investir mais de 10% dos
seus ativos líquido em títulos de dívida classificados abaixo
da categoria de investimento. Os emitentes governamentais
incluem agências governamentais e quase-soberanos.
Qualquer exposição noutra moeda que não o euro no Fundo
será novamente coberta em EUR.
O Gestor de Investimento pode adicionar ou reduzir
seletivamente a duração da exposição em países específicos
consoante os fundamentos económicos, panorama das
taxas de juro, política monetária, tendências geopolíticas,
bem como a política fiscal.
O Fundo pode investir em obrigações de dívida garantidas
(“CDO”) e obrigações garantidas por empréstimos (“CLO”),
assim como outros títulos garantidos por hipotecas e ativos,
títulos híbridos e convertíveis, incluindo títulos indexados a crédito
(como, por exemplo, notas e opções indexadas a créditos),
obrigações perpétuas e títulos convertíveis contingentes, cada
um sujeito a um máximo de 5% dos respetivos ativos líquidos
e a um limite máximo agregado de 20% dos ativos líquidos
do Fundo. Os CDO, CLO, títulos garantidos por hipoteca
e ativos e obrigações perpétuas não irão integrar derivados
ou gerar alavancagem. Os títulos híbridos e convertíveis,
incluindo títulos indexados a crédito poderão integrar derivados
e, consequentemente, gerar alavancagem.
O Fundo poderá também utilizar instrumentos financeiros
derivados para fins de cobertura de risco, gestão eficiente
da carteira e de investimento. Estes instrumentos
financeiros derivados podem ser negociados em Mercados
Regulamentados ou mercados de balcão e neles se incluem,
entre outros, swaps (tais como swaps de taxa de juros, swaps
associados a eventos de crédito e swaps de retorno total
relacionados com rendimento fixo), futuros sobre taxas de
juro e contratos cambiais e de divisas a prazo (tanto exigíveis
como não exigíveis) e opções (opções de futuros de taxa,
opções de swaps de taxa e opções de swaps associados
a eventos de crédito).
O Fundo poderá igualmente investir até 10% dos seus ativos
líquidos em unidades de OICVM e outros OIC (incluindo ETF).
O Fundo poderá deter, a título acessório, valores disponíveis
(ou seja, depósitos bancários à vista, tal como saldo de
tesouraria detido em contas atuais com um banco acessível
em qualquer altura) até 20% dos seus ativos líquidos em
resposta a condições do mercado, económicas ou políticas
adversas ou outras ou para satisfazer necessidades de
liquidez, resgate e de investimento a curto prazo. Numa
base temporária e quando as condições do mercado
excecionalmente desfavoráveis assim o justifiquem, o Fundo
pode, por forma a tomar medidas para mitigar os riscos
relativos a tais condições do mercado excecionais no melhor
interesse dos seus acionistas, deter, a título acessório,
valores disponíveis até 100% dos seus ativos líquidos.
Por forma a alcançar os seus objetivos de investimento
e para fins de tesouraria, o Fundo pode também investir em
depósitos bancários, instrumentos do mercado monetário ou
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fundos do mercado monetário, de acordo com as restrições
aplicáveis ao investimento. Para fins defensivos, o Fundo
poderá investir até 100% dos seus ativos líquidos nestes
instrumentos numa base temporária.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 5% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 10%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• investir num Fundo de acordo com o Artigo 9.º do SFDR
• obter uma contribuição positiva social através do
investimento em obrigações sociais europeias ao mesmo
tempo que se maximiza os retornos totais
• investir a médio e longo prazo
Regulamento de Taxonomia Em linha com a sua metodologia
ESG e o objetivo de investimentos sustentáveis, o Fundo
promove a igualdade social e não se compromete a fazer
investimentos ambientalmente sustentáveis conforme definido
no Regulamento de Taxonomia. Por essa razão, o Gestor de
Investimento espera que a proporção dos investimentos do
Fundo em atividades ambientalmente sustentáveis alinhadas a
taxonomia (incluindo investimentos em atividades facilitadoras
e transitórias) ascenda a 0%.
Considerações de Risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco de Mercado
• Risco para a sustentabilidade
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco da Política de Dividendos
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Titularização
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
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FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND

Em toda a carteira7, o Fundo não deve investir em emitentes que:

Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo

• Infrinjam de forma repetida e grave os princípios do Pacto
Global das Nações Unidas, tais como

Moeda Base Euro (EUR)

• Proteção de direitos humanos internacionais

Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é o de maximizar, de forma consistente com uma gestão
de investimento prudente, o retorno do investimento total,
consistindo numa combinação de obtenção de rendimento de
juros, valorização do capital e ganhos cambiais.

• Nenhuma cumplicidade com violações
de direitos humanos
• Respeito pela liberdade de associação e direito de
negociação coletiva

Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo investindo numa carteira de títulos de dívida de taxa
fixa e variável e obrigações de dívida emitidos por entidades
governamentais, ligadas a governos ou empresariais com
sede social na Europa e em títulos denominados em euros
de emitentes não europeus.

• Eliminação do trabalho forçado
• Abolição do trabalho infantil
• Eliminação da discriminação em matéria de emprego
e de profissão.
• Princípio de precaução ao lidar com problemas
ambientais/abordagem a desafios ambientais

O Fundo utiliza uma metodologia proprietária de classificação
ambiental, social e de governação (ESG) com o objetivo de
evitar o investimento em emitentes que estão atrasados
na transição para apoiar uma economia de baixo carbono.
A metodologia de classificação ESG é aplicada a pelo
menos 90% dos emitentes presentes na carteira do Fundo
e é vinculativa para a construção da carteira.
Em relação aos emitentes empresariais, o Fundo utiliza
uma combinação de dados introduzidos externos e internos
para determinar o “desempenho da transição climática” (ou
seja, a medida em que um emissor responde à ameaça das
alterações climáticas, por exemplo, envolvendo-se numa
combinação de descarbonização de produtos e serviços,
estabelecendo infraestruturas de emissões reduzidas ou
inexistentes e reduzindo ou eliminando a dependência
dos combustíveis fósseis, incluindo as receitas geradas
pelos combustíveis fósseis), incluindo mas não se limitando
à trajetória das emissões diretas dos emitentes em relação
aos pares, descarbonização da carteira de produtos e serviços
e avaliação de oportunidades em tecnologia e energia limpas.
Em relação aos emitentes governamentais e ligados
a governos, o Fundo utiliza uma combinação de dados
para determinar o “desempenho da transição climática”,
incluindo mas não se limitando à exposição ao risco
ambiental dos emitentes e à gestão do risco ambiental.
Estes incluem dados relacionados com a gestão de recursos
energéticos, conservação de recursos, gestão de recursos
hídricos, desempenho ambiental, gestão de externalidades
ambientais, risco para a segurança energética, terras
produtivas e recursos minerais, vulnerabilidade a eventos
ambientais e externalidades ambientais. O Fundo não está
autorizado a investir em títulos soberanos emitidos por
países com pontuação insuficiente de acordo com o Freedom
House Index, ou países com uma classificação ESG de CCC
de acordo com o MSCI.
Os fatores ESG são um componente importante do processo
de análise de crédito empresarial do Fundo, combinando
a análise fundamental de crédito ascendente com uma
revisão de qualquer fator ESG material para chegar a uma
avaliação holística dos pontos fortes, fracos e potenciais
riscos do crédito. Os analistas dos Gestores de Investimento
podem trabalhar com emitentes que apresentem problemas
específicos de emissões de carbono, água e efluentes para
melhorar a gestão dos riscos que aplicam nestas áreas.
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• Promoção de maior consciência/responsabilidade
ambiental
• Desenvolvimento e disseminação/difusão de tecnologias
não prejudiciais para o ambiente
•Combate/luta contra a corrupção em todas as suas formas
• Pontuação insuficiente de acordo com o Freedom House
Index para emitentes soberanos (https://freedomhouse.org/
countries/freedom-world/scores)
• Fabriquem equipamento militar e/ou armas controversas
– aquelas que são definidas como indiscriminadas ou que
fabriquem componentes destinados a serem utilizados
nessas armas.
• Fabriquem tabaco ou produtos relacionados ou que
obtenham receitas desses produtos que ultrapassem os
limites dos Gestores de Investimento (5%).
• Obtenham mais de 5% das suas receitas de jogos ou
entretenimento para adultos;
• Obtenham níveis inaceitáveis de receitas com os
combustíveis fósseis mais poluentes.
• Fiquem aquém do limite para utilização de combustíveis
fósseis de baixo carbono dos Gestores de Investimento.
• Excedam os nossos níveis de tolerância de combustíveis
fósseis utilizados para gerar eletricidade.
• Tenham uma classificação ESG de CCC.
Por conseguinte, o Fundo utiliza uma abordagem de
seletividade para excluir da sua carteira emitentes que
pontuam nos 20% mais baixos do respetivo universo
de investimento.
O Fundo também pode, de acordo com as restrições de
investimento, investir em valores mobiliários ou produtos
estruturados (como obrigações de dívida garantidas,
bem como obrigações de empréstimo garantidas) onde
o título esteja vinculado ou derive o seu valor de outro título,
vinculado a ativos ou moedas de qualquer país europeu.
Mais especificamente, o Fundo pode comprar obrigações

7

	Onde seja permitida uma reserva de 5% para investimentos em empresas
que não cumpram estes critérios.
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de dívida emitidas por governos e entidades supranacionais
organizadas ou apoiadas por vários governos nacionais.
O Fundo também pode comprar títulos e ativos associados
a hipotecas e obrigações conversíveis. O Fundo também
pode utilizar determinados instrumentos financeiros
derivados para fins de cobertura de risco e gestão eficiente
da carteira. Estes instrumentos financeiros derivados podem
ser negociados em Mercados Regulados ou em mercado
de balcão, e podem incluir derivados financeiros baseados
em índices, swaps associados a eventos de crédito e swaps
de retorno total relacionados com rendimento fixo, incluindo
índices de empréstimos, contratos a prazo ou futuros ou
opções desses contratos, incluindo aqueles em obrigações
públicas europeias. Os ativos líquidos do Fundo serão
principalmente (por exemplo, pelo menos dois terços dos
ativos líquidos sem ter em consideração ativos líquidos
acessórios) investidos em títulos ou instrumentos financeiros
derivados baseados em títulos de emitentes europeus e em
títulos denominados em euros de emitentes não europeus.
O Fundo poderá investir em títulos de dívida com e sem
notação investment grade, incluindo dívida de empresas
de elevado rendimento, colocações privadas, obrigações
globais e moedas de países com Mercados Emergentes,
podendo o Fundo deter até 10% dos seus ativos líquidos
em títulos em incumprimento. O Fundo também pode, de
forma acessória, investir em títulos convertíveis e títulos
convertíveis contingentes (os investimentos em títulos
convertíveis contingentes não excederão 5% dos ativos
líquidos do Fundo).
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 5% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 20%.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• investir num Fundo de acordo com o Artigo 8.º do SFDR
• elevado nível de rendimento e preservação do capital e, em
menor grau, crescimento do capital investindo em títulos
de rendimento fixo e instrumentos derivados de emitentes
governamentais ou empresariais europeus
• investir a médio e longo prazo
Regulamentação de taxonomia Em linha com sua
metodologia ESG, o Fundo promove características
ambientais, sociais e de governança. Embora o Fundo
não se comprometa a fazer investimentos em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia que
contribuam para a mitigação das mudanças climáticas e os
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objetivos de adaptação às mudanças climáticas, não se pode
excluir que os investimentos subjacentes do Fundo possam
incluir incidentalmente investimentos que visem ter um impacto
positivo no meio ambiente por meio de seu foco na mitigação
das mudanças climáticas e na adaptação às mudanças
climáticas e que podem ser, mas não necessariamente,
alinhados à taxonomia. Os investidores devem observar que
o princípio “não causar danos significativos” do Regulamento
de Taxonomia se aplica apenas aos investimentos subjacentes
ao Fundo que levam em consideração os critérios da UE
para atividades econômicas ambientalmente sustentáveis.
Os investimentos subjacentes ao Fundo que não se
enquadrem em atividades ecologicamente sustentáveis
alinhadas com a taxonomia não têm em conta os critérios da
UE para atividades económicas ambientalmente sustentáveis
ao abrigo do Regulamento de Taxonomia.
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco da Política de Dividendos
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco para a sustentabilidade
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited e Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O principal objetivo de
investimento do Fundo é buscar o retorno total por meio de
uma combinação de renda atual e valorização do capital
superior ao FTSE 3-Month US Treasury Bill Index durante um
ciclo de mercado completo (sendo um período de tempo que
abrange um ciclo completo de negócios e econômico , que
pode incluir períodos de subida e descida das taxas de juro).
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Política de Investimento O Fundo visa alcançar estes
objetivos fornecendo retornos ajustados ao risco atrativos
durante um ciclo de mercado completo através da alocação
da sua carteira a uma ampla gama de títulos de dívida de
taxa fixa ou flutuante e de obrigações de dívida de qualquer
maturidade ou com qualquer notação de crédito (incluindo
investment grade, sem investment grade, notação baixa,
títulos sem notação e títulos em incumprimento) de emitentes
empresariais e soberanos de todo o mundo.
No âmbito da gestão do Fundo, os Gestores de Investimento
visam gerar retornos através de várias fontes, para além de
exclusivamente taxas de juro, através da alocação da carteira
do Fundo a vários riscos (como risco de crédito, cambial,
municipal e duração) e a uma extensa área de títulos de dívida
em termos de país, setor, qualidade, maturidade ou duração
(sem referência a um índice de referência tal como acontece
na maioria dos fundos tradicionais de rendimento fixo).
A carteira do Fundo poderá, desta forma, incluir obrigações
de rendimento elevado (“especulativas”), títulos preferenciais
e produtos estruturados com títulos garantidos por hipotecas
(incluindo hipotecas comerciais e residenciais, bem como
obrigações hipotecárias colaterizadas), títulos garantidos
por ativos (garantidos por empréstimos, leasings ou valores
a receber), obrigações de dívida garantidas (incluindo
obrigações garantidas por empréstimos) e títulos indexados
a crédito ou a índices (incluindo indexados à inflação), que
obtêm o seu valor de um ativo ou índice subjacente. O Fundo
poderá participar em transações hipotecárias de venda com
acordo de recompra (“mortgage dollar roll transactions”).
O Fundo pode realizar negociação ativa e frequente como
parte das suas estratégias de investimento e, a qualquer
momento, pode ter um montante substancial dos seus
ativos investido em qualquer classe de títulos de dívida.
A duração média ponderada da carteira do Fundo pode
variar entre -2 e +5 anos, conforme calculada pelos Gestores
de Investimento, dependendo da previsão das taxas de juro
e da avaliação do risco do mercado geral pelos Gestores
de Investimento. O Fundo investe regularmente em moedas
e transações relacionadas com moedas envolvendo
instrumentos financeiros derivados. O Fundo pode manter
posições significativas em moedas e instrumentos financeiros
derivados relacionados com moedas como técnica de
cobertura de risco ou para implementar uma estratégia
de investimento cambial, que poderia expor um montante
considerável dos ativos líquidos do Fundo a obrigações ao
abrigo destes instrumentos.
O Fundo utiliza vários instrumentos financeiros derivados para
efeitos de cobertura de risco, gestão eficiente da carteira e de
investimento. Estes instrumentos financeiros derivados podem
ser negociados em Mercados Regulamentados ou mercados
de balcão e podem incluir, entre outros, swaps (tais como
swaps associados a eventos de crédito, swaps de taxa de juro
ou swaps de retorno total relacionados com rendimento fixo),
contratos a prazo e contratos a prazo cruzados, contratos de
futuros (incluindo sobre títulos do tesouro), bem como opções.
A utilização de instrumentos financeiros derivados pode
resultar em exposições negativas numa curva de rendimentos/
duração, moeda ou crédito específicos.
O Fundo pode assumir posições curtas sintéticas e longas
em relação a rendimento fixo e moedas. As posições longas
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beneficiam com um aumento do preço do instrumento ou
classe de ativos subjacente, enquanto as posições curtas
beneficiam com uma diminuição desse preço.
O Fundo poderá também, temporariamente e numa base
acessória, investir em títulos de dívida em dificuldades
(títulos de empresas que se encontram ou estão próximas
de estar envolvidas em reorganizações, reestruturações
financeiras ou falência), títulos convertíveis ou títulos
convertíveis contingentes (os investimentos em títulos
convertíveis contingentes não irão exceder 5% dos ativos
líquidos do Fundo). Os investimentos em títulos de dívida
em incumprimento não representariam, em circunstâncias
de mercado normais, mais do que 10% dos ativos líquidos
do Fundo. O Fundo poderá também investir (i) até 10% dos
seus ativos líquidos em unidades de OICVM outros OIC
e (ii) até 10% dos seus ativos líquidos na China Continental
através do Bond Connect ou diretamente (também referido
como CIBM direto).
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 11% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital e rendimento investindo numa
ampla gama de títulos de rendimento fixo e instrumentos
financeiros derivados
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia
de investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Titularização
• Risco de Mercado
• Risco de Liquidez
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco de Títulos em Dificuldades
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Investimento Empresarial de Taxa Variável
• Risco de Títulos Indexados à Inflação
• Risco de Empresas em Reestruturação
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• Risco de Notas Estruturadas
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco (VaR
absoluto) é usada para calcular a Exposição Global do Fundo.
O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 200%. O Nível Esperado de Alavancagem
é apenas uma estimativa e pode estar sujeito a níveis
de alavancagem mais elevados. O método de cálculo
da alavancagem usado é a Soma de Nocionais. Inclui
a exposição nocional associada a instrumentos financeiros
derivados, mas não inclui os investimentos subjacentes do
Fundo, que constituem até 100% dos ativos líquidos totais.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é o de maximizar, de forma consistente com uma
gestão de investimento prudente, o retorno do investimento
total, consistindo numa combinação de obtenção de
rendimento de juros, valorização do capital e ganhos
cambiais a longo prazo.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu objetivo
investindo, em primeiro lugar, em títulos de dívida de taxa fixa ou
variável e obrigações emitidos por governos, entidades ligadas
a governos ou empresas localizadas nos países membros do
Conselho de Cooperação do Golfo (CCG). O fundo pode também
adquirir títulos de dívida de taxa fixa ou variável e obrigações
emitidas por entidades com sede em toda a região do Médio
Oriente e Norte da África, assim como por entidades supranacionais organizadas por diversos governos nacionais, como o
Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento.
O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco, gestão eficiente da carteira
e investimento. Estes instrumentos financeiros derivados
podem ser negociados em Mercados Regulamentados
ou mercados de balcão e neles se incluem, entre outros,
swaps (tais como swaps associados a eventos de crédito ou
swaps de retorno total relacionados com rendimento fixo),
contratos a prazo e contratos a prazo cruzados, contratos
de futuros (incluindo sobre títulos do Tesouro), bem como
opções. A utilização de instrumentos financeiros derivados
pode resultar em exposições negativas numa curva de
rendimentos/duração, moeda ou crédito específicos.
De acordo com as restrições de investimento, o Fundo pode
investir em valores mobiliários ou produtos estruturados onde
o título esteja vinculado ou derive o seu valor de outro título,
vinculado a ativos ou moedas de qualquer país. Os produtos
estruturados incluem Sukuk, como Ijara, Wakala, Murabaha,
Mudharaba, Musharaka ou uma combinação de duas dessas
estruturas (Sukuk híbridos) que, em condições de mercado
normais, podem representar 10% a 30% dos ativos líquidos
do fundo. O Fundo também pode comprar títulos e ativos
associados a hipotecas e obrigações conversíveis.
franklintempleton.lu

O Fundo poderá investir em títulos de dívida com e sem
notação investment grade emitidos por emitentes nos países
do CCG, incluindo títulos em incumprimento. Os títulos
de rendimento fixo e obrigações de dívida adquiridos
pelo Fundo podem ser denominados em qualquer moeda
e o Fundo poderá deter títulos de rendimento variável, desde
que esses títulos resultem da conversão ou da troca de uma
ação preferencial ou obrigação de dívida.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 20% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 40%.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• retorno total do investimento constituído, por rendimento de
juros, valorização do capital e ganhos cambiais, investindo
em títulos de dívida de emitentes localizados nos países
do CCG, Médio Oriente, Norte de África e
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Contraparte
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco da Política de Dividendos
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Titularização
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco de Investimento em Sukuk
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
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Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investments
(ME) Limited.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo investe principalmente
em títulos de participação que são relevantes para o tema
de investimento do Fundo de avanços genómicos. Em geral,
os títulos de rendimento variável dão ao titular o direito
de participar nos resultados operacionais das empresas.
Embora o Fundo invista predominantemente em ações
ordinárias, poderia também investir em ações ordinárias,
títulos convertíveis e warrants sobre títulos.
As empresas relevantes para o tema de investimento do
Fundo em avanços genómicos são aquelas em que o Gestor
de Investimentos acredita estarem substancialmente concentradas e/ou espera-se que beneficiem substancialmente do
alargamento e melhoria da qualidade de vida humana e de
outras vidas (por exemplo, animais) através da incorporação
de desenvolvimentos tecnológicos e científicos, melhorias
e avanços no campo da genómica nos seus negócios, tais
como a oferta de novos produtos ou serviços que dependam
da engenharia genética, terapia genética, análise de genomas, sequenciação de ADN, síntese ou instrumentação.
Essas mesmas empresas podem incluir as que investigam,
desenvolvem, produzem, fabricam ou confiam significativamente ou capacitam dispositivos biónicos, computação
de inspiração biológica, bioinformática, medicina molecular
e diagnósticos, produtos farmacêuticos e aplicações agrícolas de genómica e equipamentos, técnicas e processos
relacionados.
Na prossecução do tema de investimento do Fundo,
o Gestor de Investimentos pode investir em empresas de
qualquer setor económico ou de qualquer capitalização
bolsista e pode investir em empresas tanto dentro como
fora dos Estados Unidos, incluindo as dos mercados em
desenvolvimento ou emergentes. Embora o Fundo possa
investir em todos os setores económicos, o Fundo concentra
os seus investimentos em indústrias relacionadas com a área
da saúde.
O Fundo é um fundo “não diversificado”, o que significa que
geralmente investe uma maior proporção dos seus ativos
em valores mobiliários de um ou mais emitentes e investe
mundialmente num menor número de emitentes do que um
fundo diversificado.
Embora o Fundo invista, em condições normais de mercado,
pelo menos 80% do seu património líquido em títulos de
participações, pode procurar oportunidades de investimento
noutros tipos de títulos, incluindo, entre outros, títulos de
dívida e de rendimento fixo (que podem incluir todas as
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variedades de títulos de rendimento fixo e de rendimento
variável de qualquer maturidade ou qualidade de emitentes
empresariais de todo o mundo), bem como até 10% do seu
património líquido em OIC abertos e fechados (incluindo
fundos negociados em bolsa). O Gestor de Investimento
poderá assumir uma posição temporariamente defensiva
de liquidez quando considerar que os mercados de títulos
mobiliários ou as economias dos países onde o Fundo investe
estão a atravessar um período de excessiva volatilidade, um
declínio prolongado ou enfrentam outras condições adversas.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• obter valorização de capital investindo em títulos de
participações de empresas que funcionam em indústrias
relacionadas com a área da saúde
• investir a médio e longo prazo
Considerações sobre Riscos Os riscos abaixo enumerados
são os principais riscos do Fundo. Os Investidores devem
saber que outros riscos podem também, ocasionalmente,
ser relevantes para este Fundo. Consulte a secção
“Considerações sobre Riscos” para uma descrição completa
destes riscos.
Principais riscos para a estratégia de investimento do Fundo:
• Risco de Concentração
• Risco de Mercado
• Risco de Investimento Temático
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Inerente às Ações
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
• Risco de Warrants
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O principal objetivo
de investimento do Fundo é o de maximizar, de forma
consistente com uma gestão de investimento prudente,
franklintempleton.lu

o retorno do investimento total, consistindo numa combinação
de obtenção de rendimento de juros, valorização do capital
e ganhos cambiais.

• Proteção de direitos humanos internacionais

Política de Investimento O Fundo visa atingir o seu objetivo
investindo sobretudo em títulos de dívida de taxa fixa ou
variável emitidos por governos, entidades ligadas a governos
(incluindo organizações supranacionais apoiadas por
diversos governos nacionais) e empresas a nível mundial.
O Fundo investe principalmente em títulos com notação
investment grade, mas pode investir até 30% em títulos sem
notação investment grade e pode também investir em títulos
de dívida de Mercados Emergentes.

• Respeito pela liberdade de associação e direito de
negociação coletiva

O Fundo utiliza uma metodologia proprietária de classificação
ambiental, social e de governação (ESG) com o objetivo de
evitar o investimento em emitentes que estão atrasados
na transição para apoiar uma economia de baixo carbono.
A metodologia de classificação ESG é aplicada a toda
a carteira e é vinculativa para a construção da carteira.
O Fundo utiliza uma combinação de dados introduzidos
externos e internos para determinar o “desempenho
da transição climática” para cada governo, emitente relacionado
com o governo e empresarial (ou seja, a medida em que um
emitente responde à ameaça das alterações climáticas, por
exemplo, envolvendo-se numa combinação de descarbonização
de produtos e serviços, estabelecendo infraestruturas de
emissões reduzidas ou inexistentes e reduzindo ou eliminando
a dependência dos combustíveis fósseis, incluindo as receitas
geradas pelos combustíveis fósseis). Isto pode incluir, mas
sem limitação, a trajetória das emissões diretas em relação
aos pares, estado de transição para baixo carbono, gestão dos
riscos associados ao clima, pontuação ambiental geral, gestão
dos recursos energéticos, gestão de externalidades ambientais
e risco de segurança energética.
O Fundo está proibido de investir nos emissores que são
considerados os que têm o pior desempenho nos termos
desta métrica. Esta é uma restrição vinculativa, implementada
utilizando restrições de conformidade aos emitentes que são
considerados retardatários. Por conseguinte, o Fundo exclui
da sua carteira emitentes que pontuam nos 20% mais baixos
do seu universo investido.
Além disso, o Fundo não está autorizado a investir em títulos
soberanos emitidos por países com pontuação insuficiente
de acordo com o Freedom House Index.
Os fatores ESG são um componente importante do processo
de análise do Fundo, combinando a análise fundamental de
crédito ascendente com uma revisão de qualquer fator ESG
material para chegar a uma avaliação holística dos pontos
fortes, fracos e potenciais riscos do crédito. Os analistas dos
Gestores de Investimento podem trabalhar com emitentes
que apresentem problemas específicos de emissões de
carbono, água e efluentes para melhorar a gestão dos riscos
que aplicam nestas áreas.
Em toda a carteira8, o Fundo não deve investir em emitentes que:
• Infrinjam de forma repetida e grave os princípios do Pacto
Global das Nações Unidas, tais como
Onde seja permitida uma reserva 5% para investimentos em empresas
que não cumpram estes critérios.
8
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• Nenhuma cumplicidade com violações
de direitos humanos

• Eliminação do trabalho forçado
• Abolição do trabalho infantil
• Eliminação da discriminação em matéria de emprego
e de profissão.
• Princípio de precaução ao lidar com problemas
ambientais/abordagem a desafios ambientais
• Promoção de maior consciência/responsabilidade
ambiental
• Desenvolvimento e disseminação/difusão
de tecnologias não prejudiciais para o ambiente
• Combate/luta contra a corrupção em todas
as suas formas
• Pontuação insuficiente de acordo com o Freedom House
Index para emitentes soberanos (https://freedomhouse.
org/countries/freedom-world/scores);
• Fabriquem equipamento militar e/ou armas controversas
– aquelas que são definidas como indiscriminadas ou que
fabriquem componentes destinados a serem utilizados
nessas armas;
• Fabriquem armas convencionais; ou que obtenham
receitas desses produtos que ultrapassem os limites dos
Gestores de Investimento (5%);
• Fabriquem tabaco ou produtos relacionados ou que
obtenham receitas desses produtos que ultrapassem os
limites dos Gestores de Investimento (5%);
• Tenham mais de 5% das suas receitas com origem na
extração térmica de carvão;
• Obtenham mais de 5% das suas receitas de jogos ou
entretenimento para adultos;
• Obtenham níveis inaceitáveis de receitas com
os combustíveis fósseis mais poluentes;
• Fiquem aquém do limite para utilização de combustíveis
fósseis de baixo carbono dos Gestores de Investimento;
• Excedam os nossos níveis de tolerância de combustíveis
fósseis utilizados para gerar eletricidade;
• Tenham uma classificação ESG de CCC de acordo com
o MSCI.
As pontuações ESG para cada emitente da carteira serão
revistas e atualizadas pelo menos anualmente.
O Fundo poderá igualmente, em conformidade com as
restrições ao investimento, investir em títulos indexados
a crédito ou outros produtos estruturados (como títulos
garantidos por hipotecas e outros títulos garantidos por
ativos, incluindo obrigações de dívida garantidas, bem
como obrigações de empréstimo garantidas) cujo valor seja
calculado com base noutro índice, título ou moeda. O Fundo
também poderá participar em transações hipotecárias
Franklin Templeton Investment Funds
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de venda com acordo de recompra (“mortgage dollar roll
transactions”). O Fundo poderá investir até 10% dos seus
ativos líquidos na China Continental através do Bond Connect
ou diretamente (também referido como CIBM direto).
O Fundo poderá também utilizar determinados instrumentos
financeiros derivados para efeitos de cobertura de risco,
gestão eficiente da carteira e investimento. Estes instrumentos
financeiros derivados (aos quais a metodologia de pontuação
ESG exclusiva, detalhada abaixo, não se aplica) podem ser
negociados em Mercados Regulamentados ou mercados
de balcão e neles se incluem, entre outros, swaps (tais
como swaps associados a eventos de crédito ou swaps de
retorno total relacionados com rendimento fixo, incluindo
índices de empréstimos), contratos a prazo e contratos
a prazo cruzados, contratos de futuros, bem como opções.
A utilização de instrumentos financeiros derivados não
excederá 75% dos ativos líquidos do Fundo.
Dado que existem maiores probabilidades de atingir
o objetivo de investimento através de uma política de
investimento flexível e adaptável, o Fundo pode também
procurar oportunidades de investimento noutros tipos de
títulos, incluindo, entre outros, OIC, obrigações convertíveis
em ações ordinárias, ações preferenciais e warrants.

UE para atividades económicas ambientalmente sustentáveis
ao abrigo do Regulamento de Taxonomia.
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco de Liquidez

Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 5% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 20%.

• Risco de Empréstimo de Títulos

Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.

• Risco para a sustentabilidade

Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:

Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco
(VaR absoluto) é usada para calcular a Exposição Global
do Fundo.

• investir num Fundo de acordo com o Artigo 8.º do SFDR

O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 50%. O Nível Esperado de Alavancagem é apenas
uma estimativa e pode estar sujeito a níveis de alavancagem
mais elevados. O método de cálculo da alavancagem usado
é a Soma de Nocionais. Inclui a exposição nocional associada
a instrumentos financeiros derivados, mas não inclui os
investimentos subjacentes do Fundo, que constituem até
100% dos ativos líquidos totais.

• rendimento de juros e valorização do capital investindo
num produto de rendimento fixo global diversificado
• investir a médio e longo prazo
Regulamentação de taxonomia Em linha com sua
metodologia ESG, o Fundo promove características
ambientais, sociais e de governança. Embora o Fundo
não se comprometa a fazer investimentos em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia que
contribuam para a mitigação das mudanças climáticas e os
objetivos de adaptação às mudanças climáticas, não se pode
excluir que os investimentos subjacentes do Fundo possam
incluir incidentalmente investimentos que visem ter um impacto
positivo no meio ambiente por meio de seu foco na mitigação
das mudanças climáticas e na adaptação às mudanças
climáticas e que podem ser, mas não necessariamente,
alinhados à taxonomia. Os investidores devem observar que
o princípio “não causar danos significativos” do Regulamento
de Taxonomia se aplica apenas aos investimentos subjacentes
ao Fundo que levam em consideração os critérios da UE
para atividades econômicas ambientalmente sustentáveis.
Os investimentos subjacentes ao Fundo que não se
enquadrem em atividades ecologicamente sustentáveis
alinhadas com a taxonomia não têm em conta os critérios da
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• Risco de Titularização
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
• Risco de Warrants

Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited e Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE
SECURITIES FUND9
Classe de Ativos Fundo Misto
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é maximizar, de forma consistente com uma gestão de
Este Fundo tem estado encerrado a subscrições recebidas de novos
investidores e investidores existentes desde 9 de dezembro de 2020 e até
nova decisão do Conselho de Administração.
9
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investimento prudente, o retorno total, procurando otimizar
a valorização do capital e o rendimento corrente em diversas
condições de mercado.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo de investimento investindo, em primeiro lugar,
em títulos convertíveis (incluindo títulos com classificação
investment grade, sem classificação investment grade, com
baixa notação e/ou títulos sem classificação) de emitentes
empresariais mundialmente. O Fundo também pode investir
noutros títulos, como ações ordinárias ou preferenciais e títulos
de dívida não convertíveis (incluindo títulos com classificação
investment grade, sem classificação investment grade, com
baixa classificação e/ou títulos sem classificação). O Fundo
pode continuar a deter títulos após incumprimento do emitente.
Um título convertível é geralmente um título de dívida ou
ações preferenciais que podem ser convertidos dentro de um
período de tempo especificado em ações ordinárias do mesmo
emitente ou de um emitente diferente. Ao investir em títulos
convertíveis, o Fundo procura a oportunidade de participar
na valorização do capital de ações subjacentes, ao mesmo
tempo contando com o aspeto de rendimento fixo de títulos
convertíveis para proporcionar rendimento corrente e reduzida
volatilidade dos preços. O Fundo poderá utilizar determinados
instrumentos financeiros derivados para fins de cobertura de
risco cambial, gestão eficiente da carteira e investimento. Estes
instrumentos financeiros derivados podem ser negociados em
Mercados Regulamentados ou mercados de balcão e neles
se incluem, entre outros, contratos a prazo e contratos a prazo
cruzados, bem como opções. O Fundo poderá, através
da utilização de instrumentos financeiros derivados, deter
posições curtas cobertas desde que as posições longas
detidas pelo Fundo sejam suficientemente líquidas para cobrir,
em qualquer altura, as suas obrigações resultantes das suas
posições curtas.
O Fundo poderá igualmente investir em títulos ou produtos
estruturados (tais como títulos indexados a ações) que
estejam indexados a ou que obtenham o seu valor a partir de
outro título ou estejam indexados aos ativos ou moedas de
qualquer país. O Fundo pode também investir até 10% dos
seus ativos líquidos em títulos em incumprimento e até 10%
dos seus ativos líquidos em unidades de OICVM e outros OIC.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital e rendimento corrente investindo
em títulos convertíveis de emitentes empresariais em todo
o mundo
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia
de investimento do Fundo:
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
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• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Contraparte
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Notas Estruturadas
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN GLOBAL CORPORATE INVESTMENT
GRADE BOND FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O principal objetivo de
investimento do Fundo é o de maximizar o retorno total do
investimento, consistindo numa combinação de obtenção de
rendimento de juros e valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo visa atingir o seu objetivo
investindo sobretudo numa carteira diversificada de títulos de
dívida de taxa fixa e variável de emitentes empresariais globais.
Para o objetivo deste Fundo, os títulos de dívida poderão
incluir obrigações, notas, papel comercial, títulos
preferenciais (incluindo títulos fiduciários preferenciais),
obrigações híbridas, títulos de colocações privadas, bem
como Obrigações Cobertas. O Fundo investe principalmente
em títulos com notação investment grade, mas pode investir
até 20% em títulos sem notação investment grade.
O Fundo poderá igualmente investir no total até 20% dos
seus ativos líquidos em produtos estruturados, tais como
títulos garantidos por hipotecas, títulos garantidos por ativos,
títulos garantidos por hipotecas comerciais e residenciais,
obrigações de dívida garantidas, bem como obrigações
garantidas por empréstimos.
O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco, gestão eficiente da carteira
e investimento. Estes instrumentos financeiros derivados
podem ser negociados em Mercados Regulamentados ou
mercados de balcão e neles se incluem, entre outros, swaps
(tais como swaps associados a eventos de crédito, swaps
de taxa de juro e swaps de retorno total sobre empréstimos
e índices relacionados com rendimento fixo), contratos
cambiais a prazo e contratos a prazo cruzados, futuros de taxa
de juro e contratos de futuros, bem como opções. A utilização
de instrumentos financeiros derivados pode resultar em
retornos negativos relativamente numa curva de rendimentos/
duração, moeda ou crédito específicos, uma vez que, entre
Franklin Templeton Investment Funds
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outras situações, o preço dos instrumentos financeiros
derivados depende do preço dos respetivos instrumentos
subjacentes e estes preços poderão subir ou diminuir.
Dado que existem maiores probabilidades de se atingir
o objetivo de investimento através de uma política de
investimento flexível e adaptável, o Fundo pode também
procurar oportunidades de investimento noutros tipos de
títulos, tais como títulos indexados a crédito, títulos de dívida
de emitentes não empresariais (incluindo organizações
soberanas e supranacionais apoiadas por vários governos
nacionais), obrigações governamentais e municipais, títulos
convertíveis contingentes, obrigações convertíveis em ações
ordinárias, ações preferenciais, ações ordinárias e outros
títulos indexados a participações. O Fundo também pode
investir em depósitos a prazo, numerário e Instrumentos do
Mercado Monetário, bem como até 10% dos seus activos
líquidos em OIC abertos e fechados (incluindo fundos
negociados em bolsa).
O Fundo poderá efetuar distribuições a partir do capital,
mais-valias líquidas realizadas e não realizadas, bem como
de rendimento bruto de despesa. Embora esta situação
possa permitir a distribuição de mais rendimento, poderá
também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 10% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• rendimento de juros e valorização do capital investindo
em títulos de dívida com notação investment grade de
emitentes empresariais globais
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco de Investimento Empresarial de Taxa Variável
• Risco dos Mercados Fronteira
• Risco Político e Económico
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• Risco de Titularização
• Risco de Notas Estruturadas
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited e Franklin Templeton Institutional, LLC.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL
STRATEGIES FUND
Classe de Ativos Fundo Misto
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é alcançar valorização do capital através de
uma abordagem diversificada. O seu objetivo secundário
é a obtenção de rendimento.
Política de Investimento Em geral, o Fundo investe em
títulos de participação de empresas de qualquer capitalização
bolsista localizadas em qualquer parte do mundo, incluindo
em Mercados Emergentes, bem como em títulos e obrigações
de dívida de taxa fixa e variável emitidos por governos,
entidades públicas e entidades empresariais a nível mundial,
bem como em obrigações de dívida emitidas por entidades
supranacionais organizadas ou apoiadas por diversos
governos nacionais, tais como o Banco Internacional para
a Reconstrução e Desenvolvimento ou o Banco Europeu de
Investimento. O Fundo pode também investir em títulos com
notação baixa e sem categoria de investimento de vários
emitentes, em títulos de taxa fixa ou variável, quer diretamente,
quer através de fundos de investimento regulamentados
(sujeitos aos limites abaixo indicados). O Fundo também pode
utilizar instrumentos financeiros derivados para cobertura
(hedging), gestão eficiente da carteira e investimento. Estes
instrumentos financeiros derivados podem ser negociados em
Mercados Regulamentados ou mercados de balcão e neles
se incluem, entre outros, swaps (tais como swaps associados
a eventos de crédito ou swaps de retorno total relacionados
com rendimento fixo e participações), contratos a prazo
e contratos a prazo cruzados, contratos de futuros (incluindo
sobre títulos do Tesouro), bem como opções. A utilização
de instrumentos financeiros derivados pode resultar em
exposições negativas numa curva de rendimentos/duração,
moeda ou crédito específicos. O Fundo poderá igualmente
investir em títulos indexados aos ativos ou moedas de
qualquer país. O Fundo poderá investir até 10% dos seus
ativos líquidos em unidades de OICVM e outros OIC. O Fundo
não irá investir mais de 10% dos seus ativos líquidos em
títulos garantidos por hipotecas e ativos.
O Fundo faz uma alocação dos seus ativos líquidos entre
quatro estratégias de investimento diferentes, seguidas
por grupos de gestão de investimento independentes na
ou afiliados com a Franklin Templeton, com o objetivo de
manter uma igual ênfase em (i) duas estratégias acionistas
globais (representando aproximadamente 60% da carteira,
no total) e (ii) duas estratégias de rendimento fixo globais
(representando aproximadamente 40% da carteira, no total),
sujeitas a monitorização e reequilíbrio apropriados. Tais
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estratégias de investimento já são amplamente seguidas
pela Franklin Templeton no que diz respeito a alguns dos
seus fundos registados.
Em relação às estratégias acionistas, o Fundo centra-se em
títulos de empresas que sejam líderes em inovação, tirem
partido de novas tecnologias, tenham uma gestão superior
e beneficiem de condições de novas indústrias na dinâmica
de mudança da economia global, bem como em títulos de
participação de empresas localizadas em qualquer parte do
mundo, incluindo Mercados Emergentes.
Em relação às estratégias de rendimento fixo, o Fundo
centra-se em títulos de dívida de taxa fixa e variável de
emitentes governamentais, relacionados com o governo
ou empresariais de todo o mundo, bem como em títulos
de dívida convertíveis ou títulos convertíveis contingentes
(os investimentos em títulos convertíveis contingentes
não excederão 5% do património líquido do Fundo),
e instrumentos financeiros derivados que proporcionam
exposição a títulos de dívida, taxas de juro, moedas e índices
(incluindo índices de rendimento fixo e de commodities).
O Fundo pode investir até 30% dos respetivos ativos líquidos
na China Continental através do Bond Connect ou diretamente
(também referido como CIBM direto) e até 10% dos respetivos
ativos líquidos em Ações de classe A da China (através do
Shanghai-Hong Kong Stock Connect ou do Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect) e em Ações de classe B da China.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição a que pode estar sujeito a transações
de empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos
líquidos do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 20%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital e rendimento corrente investindo
numa carteira diversificada de títulos de rendimento
variável e de dívida a nível mundial e beneficiando
de 4 estratégias de investimento
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
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• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Liquidez
• Risco de Multigestor
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton International
Services S.à r.l.
O Gestor de Investimento delegou, sob sua responsabilidade,
total ou parcialmente, a condução das responsabilidades
correntes de gestão de investimentos e os serviços
de consultoria de investimentos em relação a parte ou
à totalidade dos ativos do Fundo à Franklin Advisers, Inc.,
Templeton Global Advisors Limited e Brandywine Global
Investment Management, LLC., que atuam como subgestores
de investimento.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN GLOBAL GREEN BOND FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Euro (EUR)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é contribuir para mitigar e adaptar os impactos
adversos das alterações climáticas e obter um retorno
total do rendimento e crescimento do capital, investindo
predominantemente na carteira de obrigações verdes.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo de investimento investindo sobretudo em obrigações
que foram identificadas como “verdes”. O Fundo procurará
investir, pelo menos, 75% dos seus ativos líquidos em
obrigações identificadas como “verdes”, conforme estipulado
abaixo, com até 25% dos seus ativos líquidos investidos
em obrigações que são consideradas pelos Gestores
de Investimento como sendo favoráveis a um futuro
hipocarbónico ou ao Acordo de Paris sobre o Clima utilizando
os critérios ESG definidos em seguida. Ao investir desta
forma, o Fundo visa providenciar a liquidez para projetos
novos e existentes alinhadas do ponto de vista ambiental
com benefícios ambientais.
A estratégia emprega uma análise de pesquisa fundamental
ascendente para selecionar todos os emitentes e, embora
o foco seja as obrigações “verdes” elegíveis, cada
investimento estará sujeito a aprovação de crédito pelos
Gestores de Investimento.
As obrigações “verdes” são instrumentos de dívida
cujo produto será utilizado para o financiamento ou
pré-financiamento parcial ou total de projetos novos e/ou
existentes que têm um impacto benéfico a nível ambiental.
Para efeitos de aplicação desta política de investimento
e identificação de obrigações “verdes” apropriadas,
o Fundo irá selecionar obrigações que estão identificadas
como obrigações “verdes”, de acordo com um quadro de
avaliação de obrigações verdes reconhecido como, por
Franklin Templeton Investment Funds
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exemplo, mas não se limitando, a International Capital
Market Association (ICMA), estando disponíveis mais
informações em www.icmagroup.org.

O Fundo também aplica exclusões específicas dos ESG
e não investirá em empresas que de acordo com a análise
do Gestor de Investimento:

Além disso, aquando da seleção dos investimentos,
os Gestores de Investimento irão basear-se numa Opinião
por uma Segunda Parte (SPO) ou aplicar a sua metodologia
ESG exclusiva para avaliar a conformidade com os critérios
abaixo definidos e, em particular, se a entidade financiada
pela emissão das obrigações que o Fundo poderá comprar
irá contribuir para a transição para um futuro hipocarbónico
ou atuará em linha com o Acordo de Paris sobre o Clima.

• Violem seriamente os Princípios do Pacto Global das
Nações Unidas (sem uma perspetiva positiva);

O Fundo irá investir em títulos que são emitidos por emitentes
que, ou no âmbito de projetos que:
1) apoiam a transição para um futuro hipocarbónico;
2) são apoiados por uma estrutura de governação apropriada e
3) apresentam uma boa gestão ambiental operacional.
Satisfazendo os critérios de avaliação ESG acima, as
obrigações que poderão não ser identificadas como verdes
mas, não obstante, são soluções de financiamento que
contribuem para um futuro hipocarbónico ou em linha
com o Acordo de Paris sobre o Clima e que, ao mesmo
tempo, reduzem a sua própria intensidade carbónica serão
consideradas elegíveis para investimento pelo Fundo para
até 25% da carteira do Fundo.
A metodologia de ESG acima, que é aplicada a pelo menos
90% da carteira do Fundo, é vinculativa para a construção
da carteira.
As obrigações nas quais o Fundo vai investir podem ser
emitidas com qualquer duração, têm taxas fixas e variáveis
e são emitidas por emitentes empresariais e governamentais
a nível mundial, incluindo mercados emergentes, ou por
REITs. O Fundo poderá investir até 10% dos seus ativos
líquidos na China Continental através do Bond Connect ou
diretamente (também referido como CIBM direto). O Fundo
não pretende investir mais de 30% dos seus ativos líquido
em títulos de dívida classificados abaixo da categoria
de investimento. Os emitentes governamentais incluem
agências governamentais e quase-soberanos. A maioria
da exposição noutra moeda que não o euro do Fundo será
novamente coberta em EUR.
Os Gestores de Investimento poderão adicionar ou reduzir
seletivamente a duração da exposição em países específicos
consoante os fundamentos económicos, panorama das
taxas de juro, política monetária, tendências geopolíticas,
bem como a política fiscal.
Independentemente de uma obrigação ser identificada como
verde ou não, os Gestores de Investimento irão trabalhar
com os emitentes para estabelecer um nível de base de
relatórios de pós-emissão dos emitentes para permitir aos
Gestores de Investimento acompanhar o progresso do
projeto. Tais relatórios pós-emissão incluem principalmente
relatórios sobre o impacto ambiental, para além de relatórios
financeiros mais padronizados e avaliações qualitativas em
práticas ambientais As métricas padronizadas que facilitam
estes relatórios incluem poupanças de energia anuais,
reduções das emissões de gases de efeito estufa, energia
renovável produzida ou capacidade adicionada.
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• Gerem mais de 5% da receita a partir da produção e/ou
distribuição de armas;
• Estejam envolvidas na produção, distribuição ou
comercialização por atacado de componentes dedicados e/
ou chave de armas proibidas10 (ou seja, minas antipessoal,
armas biológicas e químicas e munições de fragmentação);
• Fabriquem tabaco ou produtos relacionados ou que
obtenham receitas desses produtos que ultrapassem 5%;
• Gerem mais de 5% das suas receitas com origem na
extração térmica de carvão ou 10% da geração de energia
à base de carvão.
Além disso, o Fundo não irá investir em emitentes soberanos
que tenham uma pontuação inadequada de acordo com
o Freedom House Index11.
O Fundo pode investir em obrigações de dívida garantidas
(“CDO”) e obrigações garantidas por empréstimos (“CLO”),
assim como outros títulos garantidos por hipotecas e ativos,
títulos híbridos e convertíveis, incluindo títulos indexados
a crédito (como, por exemplo, notas e opções indexadas
a créditos), obrigações perpétuas e títulos convertíveis
contingentes, cada um sujeito a um máximo de 5% dos
respetivos ativos líquidos e a um limite máximo agregado
de 20% dos ativos líquidos do Fundo. Os CDO, CLO, títulos
garantidos por hipoteca e ativos e obrigações perpétuas não
irão integrar derivados ou gerar alavancagem. Os títulos
híbridos e convertíveis, assim como os títulos indexados
a crédito poderão integrar derivados e, consequentemente,
gerar alavancagem.
O Fundo poderá também utilizar instrumentos financeiros
derivados para fins de cobertura de risco, gestão eficiente
da carteira e de investimento. Estes instrumentos
financeiros derivados podem ser negociados em Mercados
Regulamentados ou mercados de balcão e neles se incluem,
entre outros, swaps (tais como swaps de taxa de juros, swaps
associados a eventos de crédito e swaps de retorno total
relacionados com rendimento fixo), futuros sobre taxas de
juro e contratos cambiais e de divisas a prazo (tanto exigíveis
como não exigíveis) e opções (opções de futuros de taxa,
opções de swaps de taxa e opções de swaps associados
a eventos de crédito).
O Fundo poderá igualmente investir até 10% dos seus ativos
líquidos em unidades de OICVM e outros OIC (incluindo ETF).
O Fundo poderá deter, a título acessório, valores disponíveis
(ou seja, depósitos bancários à vista, tal como saldo de
tesouraria detido em contas atuais com um banco acessível
em qualquer altura) até 20% dos seus ativos líquidos em
(a) Armas de acordo com a (i) Convenção sobre a Proibição da Utilização,
Armazenagem, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre
a sua Destruição, e (ii) a Convenção sobre a Proibição de Munições de
Fragmentação e (b) armas classificadas como armas B ou C de acordo com
a Convenção das Nações Unidas de Armas Biológicas e Convenção das
Nações Unidas de Armas Químicas, respetivamente.
10

11

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018
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resposta a condições do mercado, económicas ou políticas
adversas ou outras ou para satisfazer necessidades de
liquidez, resgate e de investimento a curto prazo. Numa
base temporária e quando as condições do mercado
excecionalmente desfavoráveis assim o justifiquem, o Fundo
pode, por forma a tomar medidas para mitigar os riscos
relativos a tais condições do mercado excecionais no melhor
interesse dos seus acionistas, deter, a título acessório,
valores disponíveis até 100% dos seus ativos líquidos.

ascender a 0%. Uma vez que as informações ainda não estão
prontamente disponíveis nas divulgações públicas das empresas
investidas, a proporção é calculada utilizando uma combinação
de informações sobre o alinhamento pela taxonomia obtidas a
partir das empresas investidas e prestadores terceiros. Assim
que os dados se tornem mais exatos e disponíveis, espera-se
que a proporção de investimentos nas atividades facilitadoras
e transitórias cresça e que o cálculo do alinhamento com o
Regulamento de Taxonomia seja alterado.

Por forma a alcançar os seus objetivos de investimento
e para fins de tesouraria, o Fundo pode também investir em
depósitos bancários, instrumentos do mercado monetário ou
fundos do mercado monetário, de acordo com as restrições
aplicáveis ao investimento. Para fins defensivos, o Fundo
poderá investir até 100% dos seus ativos líquidos nestes
instrumentos numa base temporária.

Também de acordo com a sua metodologia ESG, o Fundo
pode realizar investimentos sustentáveis que devem contribuir
para outros objetivos ambientais, como uso sustentável e
proteção de recursos hídricos e marinhos e transição para
uma economia circular. No futuro, espera-se que sejam
estabelecidos critérios técnicos de triagem ao abrigo do
Regulamento de Taxonomia para determinar as condições em
que uma atividade económica se qualifica como contribuindo
substancialmente para estes objetivos. Nenhum desses
critérios está disponível no momento, portanto, embora
esses investimentos se qualifiquem como “investimentos
sustentáveis” sob o SFDR, não podem ser qualificados
como investimentos ambientalmente sustentáveis, conforme
definido nos termos atuais do Regulamento de Taxonomia.

Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 10%.
Regulamento de Taxonomia Em linha com a sua
metodologia ESG e objetivo de investimento sustentável,
o Fundo pretende investir na atividade económica que, entre
outros aspetos, contribua para a mitigação e adaptação às
mudanças climáticas.
Conforme descrito na política de investimento do Fundo, as
obrigações do Fundo são avaliadas e medidas em relação
à sua capacidade de contribuir para soluções de ação
climática. Esta avaliação é realizada ao nível dos Gestores
de Investimento, utilizando uma seleção positiva para
garantir que o compromisso de 75% dos ativos líquidos do
Fundo é identificado como “verde” de acordo com um quadro
de avaliação de obrigações verdes reconhecido.

Perfil do Investidor Considerando os objetivos de investimento indicados acima, o Fundo pode atrair Investidores que
procurem:
• Investir num Fundo de acordo com o Artigo 9.º do SFDR
• Contribuir para a mitigação das alterações climáticas
e adaptação às alterações climáticas providenciando
a exposição ao mercado de obrigações verdes global
aliada à maximização do retorno total do investimento.
• Investir a médio e longo prazo

Além disso, os Gestores de Investimento complementam
esta avaliação com o seguinte:

Considerações de Risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:

• Avalie os critérios de “não causar danos significativos”
usando dados disponíveis de provedores de dados ESG
selecionados.

• Risco de Crédito

• Aproveite a pesquisa disponível de fornecedores de dados
ESG selecionados para ajudar a avaliar a conformidade
do Pacto Global da ONU e a conformidade com os direitos
humanos e trabalhistas cobertos pelas salvaguardas
sociais mínimas.
• Tenha em consideração os principais indicadores adversos
sobre o fator de sustentabilidade e características descritas
na estratégia de investimento.
A partir da data deste Prospeto, o Regulamento de Taxonomia
aplica-se apenas aos objetivos da mitigação das alterações
climáticas e adaptação às alterações climáticas e espera-se
que a proporção dos ativos do Fundo investidos em atividades
alinhadas com a taxonomia aumentem. Os Gestores
de Investimento irão procurar a exposição a atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas com a taxonomia, mas
não se comprometem com qualquer percentagem específica
da carteira do Fundo nestas atividades. Como resultado,
a proporção dos investimentos do Fundo em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia (incluindo
investimentos em atividades facilitadoras e transitórias) pode
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• Risco de Contraparte
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco de Mercado
• Risco para a sustentabilidade
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco da Política de Dividendos
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Titularização
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Franklin Templeton Investment Funds
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Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton
Investments (ME) Limited e Franklin Templeton Investment
Management Limited
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo procura atingir o seu
objetivo investindo em valores mobiliários de rendimento
variável e afins (incluindo notas indexadas a ações, como
notas participatórias) de todo o mundo. A exposição do Fundo
a várias indústrias, regiões e mercados poderá variar de
tempos a tempos em conformidade com a opinião do Gestor
de Investimento relativamente às condições vigentes e às
perspetivas existentes para esses mercados. O Fundo poderá
também investir em instrumentos financeiros derivados para
fins de cobertura de risco e/ou gestão eficiente da carteira, que
poderão incluir, entre outros, swaps, tais como swaps associados a eventos de crédito, contratos a prazo, contratos de
futuros, bem como opções sobre esses contratos, negociados
em Mercados Regulamentados ou mercados de balcão.
O Gestor de Investimentos do Fundo emprega uma
abordagem de investimento disciplinada e ascendente para
identificar oportunidades de investimento atrativas que tenham
um crescimento esperado de receitas e ganhos superior aos
dos seus pares. O Gestor de Investimentos utiliza um estilo
de investimento de crescimento e uma pesquisa profunda
e fundamental para identificar empresas de alta qualidade,
em todos os grupos da indústria, com modelos de negócios
sustentáveis que oferecem a combinação mais atraente de
crescimento, qualidade e valorização. O Fundo investe em
títulos de capital em Mercados desenvolvidos e Emergentes,
geralmente em empresas com uma capitalização de
mercado igual ou superior a USD 2 mil milhões. O Fundo
poderá igualmente investir até 10% dos seus ativos líquidos
em unidades de OICVM e outros OIC.
O Fundo poderá investir até 10% dos seus ativos líquidos, no
total, em Ações A da China (através do Shanghai-Hong Kong
Stock Connect ou do Shenzhen-Hong Kong Stock Connect)
e em Ações B da China.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
de exposição esperado que pode estar sujeito a transações
de empréstimo de títulos é de 5% do patrimônio líquido
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital investindo em títulos de vários
setores ou com diferentes capitalizações bolsistas
e capacidade para apresentarem um desempenho superior
ao dos mercados ao longo dos ciclos económicos, em
todos os mercados mundiais onde seja possível investir.
• investir a médio e longo prazo
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Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Contraparte
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Inerente às Ações
• Risco de Mercados Não Regulamentados
• Risco de Notas Participatórias
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Institutional,
LLC
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FUNDO DE RENDIMENTOS GLOBAL FRANKLIN
Classe de Ativos Fundo Misto
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é a maximização do rendimento, mantendo
simultaneamente a possibilidade de valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo investe sobretudo em
títulos de dívida a nível mundial, incluindo de Mercados
Emergentes. O Fundo pode mudar os seus investimentos
de uma classe de ativos para outra com base na análise do
Gestor de Investimento das melhores oportunidades num
determinado mercado ou setor, tendo em conta a análise
de segurança fundamental ascendente e considerações
descendentes, como taxas de juros, inflação, preços dos
produtos, ciclo de crédito e outros fatores macroeconómicos.
Em geral, os títulos de rendimento variável dão ao titular
o direito de participar nos resultados operacionais das
empresas. Na procura de oportunidades de crescimento,
o Fundo investe em ações ordinárias de empresas de uma
série de indústrias como, por exemplo, serviços de utilidade
pública, petróleo, gás, imobiliário e bens de consumo mas,
de vez em quando, com base nas condições económicas,
o Fundo pode ter investimentos em setores específicos.
Títulos de participação no capital também incluem ações
preferenciais, fundos de investimento imobiliário (“REITs”),
notas indexadas a ações e títulos de participação no capital
resultantes da conversão de títulos de dívida.
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Os títulos de dívida representam a obrigação do emitente
em amortizar um empréstimo em dinheiro e, normalmente,
implicam o pagamento de juros. Estes incluem títulos
de dívida de taxa fixa e variável de longo e curto prazo,
obrigações com e sem garantia, hipoteca e outros títulos
garantidos por ativos (limitados a 10% dos ativos líquidos
do Fundo, assim como títulos garantidos por hipotecas
residenciais e comerciais), obrigações convertíveis em ações
ordinárias, notas e títulos de dívida.
O Fundo visa obter rendimentos selecionando investimentos
como, por exemplo, obrigações de empresas ou obrigações
do tesouro dos EUA e não pertencentes ao governo dos
EUA, bem como ações com rendimentos de dividendos
atrativos. O Fundo poderá investir até 100% dos seus ativos
líquidos em títulos de dívida abaixo do grau de investimento
(também conhecidos por “obrigações especulativas”).
O Fundo também pode investir até 20% dos seus ativos
líquidos em títulos de dívida em dificuldades (ou seja, (i) com
uma notação igual ou inferior a CCC de pelo menos duas
agências de notação de crédito ou, se não apresentarem
notação, em títulos equivalentes, e (ii) com um diferencial
de crédito superior a 1000 bps). Para efeitos da política de
investimento do Fundo, os títulos em dificuldades devem
ser interpretados como (i) incluindo títulos de dívida em
incumprimento e (ii) títulos de sociedades que estão, ou
estão prestes a estar, envolvidas em reorganizações,
restruturações financeiras ou falência. Os investimentos em
títulos de dívida em incumprimento não excederiam 10%
dos ativos líquidos do Fundo. Geralmente, títulos com uma
notação inferior oferecem rendimentos superiores do que
aqueles com uma notação mais elevada para compensar
os investidores pelo maior risco. A secção “Considerações
sobre Riscos” inclui mais informações.
O Gestor de Investimento procura títulos que estejam
subavaliados ou sejam pouco populares que possam oferecer
oportunidades de rendimento no presente, bem como um
crescimento significativo no futuro. Realiza uma análise
independente dos títulos para a carteira do Fundo, ao invés
de confiar sobretudo nas notações atribuídas pelas agências
de notação. Nessa análise, o Gestor de Investimento tem em
consideração diferentes fatores, incluindo:

participações e/ou títulos relacionados com participações
e/ou indícios do mesmo, swaps associados a eventos
de crédito e swaps de taxa de juro), contratos a prazo
e contratos de futuros, bem como opções. Neste contexto,
o Fundo poderá procurar exposição a, inter alia, produtos
de base, índices financeiros e outros instrumentos elegíveis
através da utilização de instrumentos financeiros derivados,
produtos estruturados liquidados em dinheiro (incluindo
notas participatórias) ou títulos de rendimento fixo em que
o título está associado a, ou deriva o seu valor de, um outro
ativo de referência.
O Fundo poderá igualmente investir até 10% dos seus ativos
líquidos em unidades de OICVM e outros OIC (incluindo
ETF). O Gestor de Investimento poderá assumir uma posição
defensiva temporária, quando acredita que os mercados ou
a economia estão a sofrer uma volatilidade excessiva, um
declínio geral prolongado ou quando possam existir outras
condições adversas. Nestas circunstâncias, o Fundo poderá
ser incapaz de concretizar o seu objetivo de investimento.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 5% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 10%.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• elevado nível de rendimento e perspetivas de alguma
valorização do capital acedendo a uma carteira de títulos
de participação no capital e fixo a nível mundial através de
um único fundo

• a experiência e capacidade de gestão da empresa;

• investir a médio e longo prazo

• a capacidade de resposta a mudanças nos interesses
e nas condições de negócio;

Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:

• planos de maturidade da dívida e necessidades de crédito;

• Risco de Contraparte

• a relação preço/resultados da empresa, margens de lucro
e valor de liquidação;

• Risco de Crédito

• mudanças na situação financeira da empresa e reconhecimento dessas mudanças pelo mercado; e
• o valor relativo de um título com base em fatores como
fluxo de caixa previsto, cobertura de juros ou dividendos,
cobertura de ativos e perspetivas de resultados.
O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco, gestão eficiente da
carteira e/ou de investimento. Estes instrumentos financeiros
derivados podem incluir, mas não estão limitados a, swaps
(como swaps de retorno total sobre rendimento fixo,
franklintempleton.lu

• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco de Títulos em Dificuldades
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
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• Risco da Política de Dividendos
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco de Liquidez
• Risco de Ativos Reais
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN GLOBAL MANAGED INCOME FUND
Classe de Ativos Fundo Multi-Asset
Moeda Base Euro (EUR)
Objetivos de Investimento O Fundo visa gerar um
rendimento sustentável e acima da média mantendo
simultaneamente a possibilidade de valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo pretende atingir o seu
objetivo gerindo ativamente a exposição direta e indireta a ações,
títulos de rendimento fixo, disponibilidades ou equivalentes,
organismos de investimento coletivo e a exposição indireta
a investimentos alternativos (incluindo, entre outros, produtos
de base e propriedade).
O Fundo investe, direta e indiretamente, em títulos de
participação de empresas de qualquer capitalização de
mercado, localizadas em qualquer parte do mundo, incluindo
Mercados Emergentes. Em condições normais de mercado,
o Fundo esperaria deter entre 40% e 65% de exposição
longa líquida a participações ou títulos relacionados com
participações. A exposição a essas classes de ativos, como
ações, será determinada numa base líquida, considerando
o valor combinado de exposições longas e curtas em todos
os mercados de ações.
O Fundo também investe em títulos de dívida de taxa fixa
e variável emitidos por governos, entidades relacionadas com
o governo e/ou entidades empresariais (incluindo entidades
financeiras) a nível mundial, bem como em obrigações de
dívida emitidas por entidades supranacionais organizadas ou
apoiadas por diversos governos nacionais.
O Fundo poderá ainda adquirir títulos garantidos por hipotecas
e ativos, incluindo obrigações de dívida garantidas. Pode
investir em títulos de dívida com baixa classificação e sem
classificação investment grade e em dificuldades de vários
emitentes, em títulos de taxa fixa ou variável, diretamente ou
através de fundos de investimento regulamentados (sujeitos
aos limites indicados abaixo). Em condições normais de
mercado, o Fundo não pretende investir mais de 20% dos
seus ativos líquido em títulos de dívida classificados abaixo
da categoria de investimento, incluindo títulos empresariais
e títulos do Tesouro. No entanto, devido, por exemplo,
à redução geral prolongada ou a outras condições de
mercado adversas, o Fundo também pode investir até 20%
dos seus ativos líquidos em títulos de dívida em dificuldades
(ou seja, (i) com uma classificação igual ou inferior a CCC
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de pelo menos duas agências de classificação de crédito
ou, se não apresentarem notação, em títulos equivalentes,
e (ii) com um diferencial de crédito superior a 1000
bps). Para efeitos da política de investimento do Fundo,
os títulos em dificuldades devem ser interpretados como (i)
incluindo títulos de dívida em incumprimento e (ii) títulos de
sociedades que estão, ou estão prestes a estar, envolvidas
em reorganizações, restruturações financeiras ou falência.
Os investimentos em títulos de dívida em incumprimento
não excederiam 5% dos ativos líquidos do Fundo. O Fundo
também pode investir até 10% de exposição líquida longa,
em classes de ativos “alternativos”, tais como bens imóveis,
infraestruturas e mercadorias.
A exposição a determinadas classes de ativos, como produtos
de base, infraestrutura e propriedade, poderá ser obtida
através de instrumentos derivados elegíveis associados
a um índice adequado.
O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco, gestão eficiente da
carteira, bem como de investimento. Estes instrumentos
financeiros derivados incluem, entre outros, swaps
(incluindo, entre outros, swaps associados a eventos de
crédito ou swaps de retorno total sobre ações, rendimento
fixo, moeda ou índices relacionados com produtos de base),
contratos a prazo e de futuros (incluindo futuros sobre
índices de ações e sobre títulos governamentais), bem como
opções, transacionadas em bolsa e/ou em mercado de
balcão (incluindo, entre outras, opções de compra cobertas).
O Fundo poderá também investir em títulos ou produtos
estruturados (tais como Sukuk, warrants, títulos indexados
a participações, obrigações de dívida garantidas, incluindo
obrigações de empréstimos garantidas) em que o título está
associado a ou deriva o seu valor de outro título, índice ou
moedas de qualquer país.
Os organismos de investimento coletivo em que o Fundo
poderá investir podem ser geridos por entidades da Franklin
Templeton Investments, bem como por outros gestores
de ativos. O Fundo poderá investir apenas até 10% dos
seus ativos líquidos em unidades de OICVM e outros OIC
(incluindo ETFs) e até 15% dos seus ativos líquidos em
títulos garantidos por hipotecas e ativos.
O Fundo pretende ser gerido com metade da volatilidade dos
mercados acionistas globais (com base no MSCI All Country
World Index) durante um período de sucessão de cinco
anos. O Fundo é gerido ativamente. Embora o Gestor de
Investimentos esteja limitado pelo Índice de Referência para
efeitos de medição da volatilidade, o Fundo não é obrigado
a deter nenhum dos componentes do Índice de Referência
e pode efetivamente investir até 100% dos seus ativos
líquidos fora do Índice de Referência.
O Fundo pretende que, no mínimo, 50% da sua distribuição
anual tenha origem em rendimento gerado pela sua carteira.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
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(não financiados) corresponde a 70% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 150%.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• gerar rendimento investindo numa carteira diversificada de
títulos de participações e de dívida a nível mundial
• investir numa carteira gerida pelo risco que mantenha as
perspetivas de valorização do capital

a instrumentos financeiros derivados, mas não inclui os
investimentos subjacentes do Fundo, que constituem até
100% dos ativos líquidos totais.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton International
Services S.à r.l.
O Gestor de Investimento delegou, sob sua responsabilidade,
total ou parcialmente, a condução das responsabilidades
correntes de gestão de investimentos e os serviços
de consultoria de investimentos em relação a parte ou
à totalidade dos ativos do Fundo à Franklin Advisers, Inc.,
que atua como subgestor de investimento.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:

FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND

• Risco de Contraparte

Moeda Base Euro (EUR)

• Risco de Crédito

Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é alcançar um nível de retorno total consistindo de
rendimento e valorização do capital, permitindo-lhe apoiar
um nível estável de distribuição anual. Não existe garantia
de que o Fundo irá atingir o seu objetivo.

• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Cambial
• Risco de Multigestor
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Exposição Relacionado com Produtos de Base
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco de Títulos em Dificuldades
• Risco da Política de Dividendos
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco de Liquidez
• Risco de Notas Participatórias
• Risco de Ativos Reais
• Risco de Empresas em Reestruturação
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Titularização
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco (VaR
absoluto) é usada para calcular a Exposição Global do Fundo.
O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 50%. O Nível Esperado de Alavancagem é apenas
uma estimativa e pode estar sujeito a níveis de alavancagem
mais elevados. O método de cálculo da alavancagem usado
é a Soma de Nocionais. Inclui a exposição nocional associada
franklintempleton.lu

Classe de Ativos Fundo Multi-Asset

Política de Investimento O Fundo pretende atingir o seu
objetivo gerindo ativamente a exposição direta e indireta a ações,
títulos de rendimento fixo, disponibilidades ou equivalentes,
organismos de investimento coletivo e a exposição indireta
a investimentos alternativos (incluindo, entre outros, produtos
de base e propriedade).
O Fundo investe, direta e indiretamente, em títulos
de participação de empresas de qualquer capitalização de
mercado, localizadas em qualquer parte do mundo, incluindo
Mercados Emergentes.
O Fundo também investe em títulos de dívida de taxa fixa
e variável emitidos por governos, entidades relacionadas
com o governo e entidades empresariais a nível mundial,
bem como em obrigações de dívida emitidas por entidades
supranacionais organizadas ou apoiadas por diversos
governos nacionais.
O Fundo poderá ainda adquirir títulos garantidos por hipotecas
e ativos, incluindo obrigações de dívida garantidas. Pode
igualmente investir em títulos de dívida com baixa notação
e sem notação investment grade, em incumprimento e em
dificuldades de vários emitentes, de taxa fixa ou variável,
incluindo títulos convertíveis ou até 5% dos seus ativos
líquidos em títulos convertíveis contingentes, diretamente ou
através de fundos de investimento regulamentados (sujeitos
aos limites indicados abaixo).
O Fundo poderá também investir em títulos de empresas
envolvidas em fusões, consolidações, liquidações
e reorganizações ou relativamente às quais existem propostas
ou ofertas de troca e poderá participar nessas transações.
A exposição a determinadas classes de ativos, como
produtos de base e propriedade, poderá ser obtida através
de instrumentos derivados elegíveis associados a um
índice adequado.
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O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados para
efeitos de cobertura de risco, gestão eficiente da carteira, bem
como de investimento. Estes instrumentos financeiros derivados incluem, entre outros, swaps (incluindo, entre outros, swaps
associados a eventos de crédito ou swaps de retorno total sobre
participações, rendimento fixo, moeda ou índices relacionados
com produtos de base), contratos a prazo e de futuros (incluindo
futuros sobre índices de participações e sobre títulos governamentais), bem como opções, transacionadas em bolsa e em
mercado de balcão (incluindo, entre outras, opções de compra
cobertas). O Fundo poderá também investir em títulos ou produtos estruturados (tais como Sukuk, títulos indexados a ações,
obrigações de dívida garantidas, incluindo obrigações garantidas por empréstimos) em que o título está associado a ou deriva
o seu valor de outro título, índice ou moedas de qualquer país.
Os organismos de investimento coletivo em que o Fundo
poderá investir podem ser geridos por entidades da Franklin
Templeton bem como por outros gestores de ativos.
O Fundo poderá investir apenas até 10% dos seus ativos
líquidos em unidades de OICVM e outros OIC.
O Fundo pretende ser gerido com metade da volatilidade dos
mercados acionistas globais (com base no MSCI All Country
World Index, na moeda base do Fundo).
O Fundo pretende que, no mínimo, 50% da sua distribuição
anual tenha origem em rendimento gerado pela sua carteira.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 70% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 120%.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital e rendimento investindo numa
carteira diversificada de títulos de rendimento variável
e títulos de dívida a nível mundial
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia
de investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Cambial
• Risco de Multigestor
• Risco de Mercado
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Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Exposição Relacionado com Produtos de Base
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco da Política de Dividendos
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco de Investimento Empresarial de Taxa Variável
• Risco de Liquidez
• Risco de Notas Participatórias
• Risco de Ativos Reais
• Risco de Empresas em Reestruturação
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Titularização
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco (VaR
absoluto) é usada para calcular a Exposição Global do Fundo.
O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 300%. O Nível Esperado de Alavancagem
é apenas uma estimativa e pode estar sujeito a níveis
de alavancagem mais elevados. O método de cálculo
da alavancagem usado é a Soma de Nocionais. Inclui
a exposição nocional associada a instrumentos financeiros
derivados, mas não inclui os investimentos subjacentes do
Fundo, que constituem até 100% dos ativos líquidos totais.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton International
Services S.à r.l.
O Fundo visa atingir os seus objetivos de investimento
através da seleção criteriosa de um ou mais cogestores
de investimento (o(s) “Cogestor(es) de Investimento”) pelo
Gestor de Investimento (Franklin Templeton International
Services S.à r.l.). Esse(s) Cogestor(es) de Investimento
integrará(ão) a Franklin Templeton. O Gestor de Investimento
participará também na gestão dos ativos do Fundo para além
de selecionar e alocar ao(s) Cogestor(es) de Investimento.
O Gestor de Investimento será responsável pela
seleção e nomeação de um ou mais Cogestores de
Investimento no que respeita ao Fundo, a fim de delegar
total ou parcialmente a condução das responsabilidades
correntes de gestão de investimentos e os serviços de
consultoria em relação a parte ou à totalidade dos ativos
do Fundo. O Gestor de Investimento é responsável pela
monitorização do desempenho de investimento geral do
Fundo e por reponderar a alocação da carteira do Fundo.
O Gestor de Investimento fará uma alocação dos ativos do
Fundo, distribuindo-o entre o(s) Cogestor(es) de Investimento
nas partes que, por sua iniciativa, considerar adequadas
à consecução do objetivo do Fundo, cuja alocação poderá
mudar ao longo do tempo.
franklintempleton.lu

O Gestor de Investimento acompanhará o desempenho dos
Cogestores de Investimento no que respeita ao Fundo, a fim
de avaliar a eventual necessidade de efetuar alterações/
substituições. O Gestor de Investimento pode designar
ou substituir Cogestores de Investimento no que respeita
ao Fundo em qualquer altura, em conformidade com os
regulamentos aplicáveis e os períodos de pré-aviso.
O Gestor de Investimento é responsável pela seleção
e acompanhamento do desempenho dos Cogestores de
Investimento e pela supervisão da estrutura de gestão
de riscos implementada ao nível de cada Cogestor de
Investimento. Os Cogestores de Investimento podem ser
substituídos sem aviso prévio aos Acionistas. A lista de
Co-gestor(es) de Investimento ao serviço do Fundo durante
o período em análise está disponível na Internet: www.
franklintempleton.lu e/ou nos relatórios semestrais e anuais
da Sociedade. A lista dos Cogestores de Investimento que
efetivamente gerem o Fundo será disponibilizada mediante
pedido e gratuitamente na sede social da Sociedade.
Os Cogestores de Investimento podem obter aconselhamento
de outras sociedades de consultoria de investimentos
associadas à Franklin Templeton. O(s) Gestor(es)
de Investimento será/serão remunerado(s) pelo Gestor de
Investimento a partir da comissão de gestão de investimentos
recebida da Sociedade Gestora.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é a maximização do retorno total do investimento,
consistindo em obtenção de rendimento e valorização
do capital.

situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição a que pode estar sujeito a transações
de empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos
líquidos do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• rendimento de dividendos e valorização do capital
investindo em empresas de uma ampla gama de setores
imobiliários e países
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco Cambial
• Risco de Concentração
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
• Risco de Ativos Reais
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Contraparte
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco da Política de Dividendos
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Inerente às Ações
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão

Política de Investimento O Gestor de Investimento visa
alcançar o seu objetivo através do investimento em fundos
de investimento imobiliário (“Real Estate Investment Trusts”
ou “REITs”) e noutras empresas do setor imobiliário ou
relacionadas com o setor imobiliário (incluindo pequenas
a médias empresas) cuja atividade principal é o financiamento,
negociação, participação, desenvolvimento e gestão
imobiliária, localizadas em todo o mundo, incluindo em
Mercados Emergentes. Os “REITs” são empresas cujas
ações estão cotadas numa bolsa de valores, que investem
uma parte significativa dos seus ativos líquidos diretamente no
setor imobiliário e que beneficiam de um regime fiscal especial
e favorável. Estes investimentos do Fundo qualificar-se-ão
como valores mobiliários. O Fundo visa investir em empresas
numa ampla gama de setores imobiliários e de países.

Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.

O Fundo pode ainda utilizar vários instrumentos financeiros
derivados para cobertura cambial e gestão eficiente da
carteira (como, entre outros, contratos cambiais a prazo
e contratos a prazo cruzados, futuros de taxa de juro e swaps,
bem como opções).

Política de Investimento Em condições de mercado
normais, o Fundo investe sobretudo os seus ativos líquidos
em títulos emitidos por empresas do setor do ouro e dos
metais preciosos. Por empresas do setor do ouro e dos metais
preciosos entendem-se empresas que extraiam, processem
ou transacionem ouro ou outros metais preciosos, como
prata, platina e paládio, incluindo empresas de financiamento

O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
franklintempleton.lu

Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton
Institutional, LLC
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é a valorização do capital. O objetivo secundário
é a obtenção de rendimentos.
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e exploração mineira, bem como empresas operadoras com
minas de longa, média e curta duração.
O Fundo investe sobretudo em participações e títulos relacionados com participações, como ações ordinárias, ações preferenciais, warrants e títulos convertíveis emitidos por empresas
do setor do ouro e dos metais preciosos localizadas em qualquer parte do mundo (incluindo Mercados Emergentes) e em
todo o espetro de capitalização bolsista, incluindo empresas de
pequena e média capitalização, assim como em Certificados
de Depósitos Europeus, Globais e Americanos.
O Fundo também pode, de acordo com as restrições de
investimento, investir (i) até 10% dos seus ativos líquidos
emitidos por empresas privadas e Private Investments in
Public Equity (PIPE), e (ii) até 5% dos seus ativos líquidos
em Special Purpose Acquisition Companies (SPAC), desde
que os PIPE e SPAC se qualifiquem como valores mobiliários
ao abrigo dos parágrafos (1) ou (2) a) do Artigo 41.º da Lei de
17 de dezembro de 2010”.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição a que pode estar sujeito a transações
de empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos
líquidos do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital investindo em títulos de empresas
do setor do ouro e dos metais preciosos em todo o mundo
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Exposição Relacionado com Produtos de Base
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Contraparte
• Risco Inerente às Ações
• Risco de PIPE
• Risco de Empresas Privadas
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
• Risco de SPAC
• Risco de Warrants
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.

FRANKLIN HIGH YIELD FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O principal objetivo de
investimento do Fundo é obter um elevado nível de
rendimento corrente. Como objetivo secundário, o Fundo
procura a valorização do capital, mas apenas quando
consistente com o seu objetivo principal.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar estes
objetivos investindo sobretudo, quer de forma direta ou
através da utilização de instrumentos financeiros derivados,
em títulos de dívida de rendimento fixo de emitentes
dos EUA ou estrangeiros. O Fundo terá uma dotação
para títulos de rendimento fixo de pelo menos 75%.
O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco, gestão eficiente da
carteira e investimento. Estes instrumentos financeiros
derivados poderão incluir, entre outros, swaps associados
a eventos de crédito ou swaps de retorno total relacionados
com rendimento fixo, contratos a prazo, contratos de futuros,
bem como opções sobre esses contratos, negociados em
Mercados Regulamentados ou mercados de balcão. O Fundo
investe normalmente em títulos de dívida de rendimento
fixo com qualquer notação de crédito (incluindo títulos sem
notação investment grade), se emitidos por emitentes dos
EUA, ou, no caso de emitidos por emitentes estrangeiros ou
sem notação, em títulos equivalentes.
O Gestor de Investimento tenta evitar um risco excessivo
procedendo a análises de crédito independentes dos emitentes
e diversificando os investimentos por vários emitentes.
Dado que existem maiores probabilidades de atingir o objetivo
de investimento através de uma política de investimento
flexível e adaptável, o Fundo também pode, de uma forma
temporária ou acessória, procurar oportunidades de
investimento em quaisquer outros tipos de títulos, tais como
títulos do Tesouro, ações preferenciais, ações ordinárias
e outros títulos indexados a ações, warrants e títulos
e obrigações convertíveis em ações ordinárias. O Fundo pode
investir até 10% dos seus ativos líquidos em títulos indexados
a crédito, que o Gestor de Investimento pode utilizar como um
meio para investir mais rápida e eficazmente em determinados
segmentos de elevado rendimento, mercados de crédito
bancário e de dívida com notação investment grade. O Fundo
poderá igualmente investir até 10% dos seus ativos líquidos
em títulos em incumprimento.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição a que pode estar sujeito a transações
de empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos
líquidos do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.

Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
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Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• obter um elevado nível de rendimento e, em menor grau,
alguma valorização do capital investindo em títulos de
rendimento fixo de elevado rendimento de emitentes dos
EUA e estrangeiros
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Investimento Empresarial de Taxa Variável
• Risco Cambial
• Risco de Empresas em Reestruturação
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
• Risco de Warrants
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN INCOME FUND
Classe de Ativos Fundo Misto
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é a maximização do rendimento, mantendo
simultaneamente a possibilidade de valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo investe numa carteira
diversificada de valores mobiliários consistindo de títulos
de rendimento variável e títulos de dívida de curto e longo
prazo. Em geral, os títulos de rendimento variável dão ao
titular o direito de participar nos resultados operacionais das
empresas. Estes incluem ações ordinárias, preferenciais,
títulos convertíveis e títulos indexados a ações. Os títulos
de dívida representam uma obrigação do emitente de
amortizar um empréstimo em dinheiro e, em geral, preveem
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o pagamento de juros. Estes títulos incluem obrigações,
notas e títulos de dívida.
Na procura de oportunidades de crescimento, o Fundo
investe em ações ordinárias de empresas de uma série de
indústrias como, por exemplo, serviços de utilidade pública,
petróleo, gás, imobiliário e bens de consumo. O Fundo visa
obter rendimentos selecionando investimentos como, por
exemplo, obrigações de empresas ou obrigações do tesouro
dos EUA e estrangeiras, bem como ações com rendimentos
de dividendos atrativos. O Fundo pode investir em títulos de
dívida com uma notação inferior a investment grade. Os títulos
de dívida com notação investment grade são incluídos nas
quatro categorias principais de notação de organizações
de notação financeira independentes como, por exemplo,
a Standard & Poor’s Corporation (“S&P”) e a Moody’s
Investors Service, Inc. (“Moody’s”). O Fundo normalmente
investe em títulos com uma notação mínima de CAA da
Moody’s ou CCC da S&P ou em títulos sem notação que
o Gestor de Investimento determine serem de qualidade
comparável. Geralmente, títulos com uma notação inferior
oferecem rendimentos superiores do que aqueles com uma
notação mais elevada para compensar os investidores pelo
maior risco. A secção “Considerações sobre Riscos” inclui
mais informações.
O Fundo pode investir até 25% dos seus ativos líquidos em
títulos emitidos fora dos EUA. Normalmente, o Fundo compra
títulos emitidos fora dos EUA que são negociados nos EUA ou
American Depositary Receipts, que são certificados geralmente
emitidos por um banco ou por uma sociedade fiduciária e que
concedem aos seus titulares o direito de receberem títulos
emitidos por uma empresa dos EUA ou estrangeira.
O Gestor de Investimento procura títulos que estejam
subavaliados ou sejam pouco populares que possam oferecer
oportunidades de rendimento no presente, bem como um
crescimento significativo no futuro. Realiza uma análise
independente dos títulos para a carteira do Fundo, ao invés
de confiar sobretudo nas notações atribuídas pelas agências
de notação. Nessa análise, o Gestor de Investimento tem em
consideração diferentes fatores, incluindo:
• a experiência e capacidade de gestão da empresa;
• a capacidade de resposta a mudanças nos interesses
e nas condições de negócio;
• planos de maturidade da dívida e necessidades de crédito;
• mudanças na situação financeira da empresa
e reconhecimento dessas mudanças pelo mercado; e
• o valor relativo de um título com base em fatores como
fluxo de caixa previsto, cobertura de juros ou dividendos,
cobertura de ativos e perspetivas de resultados.
O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco, gestão eficiente da
carteira e/ou de investimento. Estes instrumentos financeiros
derivados poderão incluir, entre outros, swaps (tais como
swaps de retorno total relacionados com rendimento fixo
e com ações), contratos a prazo e de futuros, bem como
opções. Neste contexto, o Fundo poderá procurar exposição
a, entre outros, produtos de base ou ETF através da utilização
de instrumentos financeiros derivados, produtos estruturados
liquidados em dinheiro ou títulos de rendimento fixo em que
Franklin Templeton Investment Funds
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o título está associado a, ou deriva o seu valor de, um outro
ativo de referência.

FRANKLIN INDIA FUND

O Gestor de Investimento poderá assumir uma posição
defensiva temporária, quando acredita que os mercados ou
a economia estão a sofrer uma volatilidade excessiva, um
declínio geral prolongado ou quando possam existir outras
condições adversas. Nestas circunstâncias, o Fundo poderá
ser incapaz de concretizar o seu objetivo de investimento.

Moeda Base Dólar americano (USD)

O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 5% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 10%.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de investimento indicados acima, o Fundo pode atrair Investidores
que procurem:
• elevado nível de rendimento e perspetivas de alguma
valorização do capital acedendo a uma carteira de títulos
de rendimento variável e fixo através de um único fundo
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:

Classe de Ativos Fundo de Ações
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo investe sobretudo em
títulos de rendimento variável, incluindo ações ordinárias,
ações preferenciais e valores mobiliários convertíveis,
bem como em warrants, notas participatórias e recibos
de depositário de (i) sociedades registadas na Índia, (ii)
sociedades que desempenham uma parte predominante da
sua atividade na Índia e (iii) sociedades de participação que
possuem uma parte predominante das suas participações
em sociedades referidas em (i) e (ii), todas elas em todo
o espectro da capitalização bolsista, desde empresas de
pequena a grande capitalização.
Para além disso, o Fundo poderá procurar oportunidades
de investimento em títulos de rendimento fixo de qualquer
uma das entidades acima mencionadas, bem como em
Instrumentos do Mercado Monetário.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de investimento indicados acima, o Fundo pode atrair Investidores
que procurem:
• valorização do capital investindo em títulos de rendimento
variável de sociedades localizadas na Índia
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Concentração

• Risco de Contraparte

• Risco dos Mercados Emergentes

• Risco de Crédito

• Risco Cambial

• Risco de Títulos de Dívida

• Risco de Liquidez

• Risco de Instrumentos Derivados

Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:

• Risco de Mercado

• Risco de Cobertura da Classe

Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:

• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos

• Risco de Cobertura da Classe

• Risco de Contraparte

• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos

• Risco Inerente às Ações

• Risco da Política de Dividendos

• Risco de Notas Participatórias

• Risco Cambial

• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão

• Risco de Liquidez

• Risco de Warrants

• Risco de Empréstimo de Títulos

Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.

• Risco de Titularização
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.

Gestor(es) de Investimento Templeton Asset Management Ltd.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
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FRANKLIN INNOVATION FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo investe principalmente
em ações de empresas que sejam líderes em inovação, tirem
partido de novas tecnologias, tenham uma gestão superior
e beneficiem de condições de novas indústrias na dinâmica
de mudança da economia global. Em geral, os títulos de
rendimento variável dão ao titular o direito de participar
nos resultados operacionais das empresas. Incluem ações
ordinárias, títulos convertíveis e warrants sobre títulos.
Os investimentos em títulos conversíveis não excedem 10%
do total de ativos líquidos do Fundo. O Fundo pode investir
em empresas localizadas em qualquer parte do mundo,
mas poderá ter uma parte substancial da respetiva carteira
investida em empresas localizadas ou negociadas nos EUA,
bem como em títulos estrangeiros que sejam negociados nos
EUA e American Depository Receipts.
O Fundo investe em empresas de qualquer setor económico
e de qualquer capitalização de mercado. Na seleção dos
investimentos em ações, o Gestor de Investimento utiliza
uma pesquisa fundamental, da base para o topo, para
encontrar empresas que satisfaçam os seus critérios de
crescimento sustentável impulsionado pela inovação. Uma
vez que o Gestor de Investimentos considera que os fatores
Ambientais, Sociais e de Governação (ESG) podem ter um
impacto material no valor empresarial atual e futuro de uma
empresa, as considerações dos ESG são um componente
integral da sua pesquisa fundamental ascendente.
O Gestor de Investimentos aplica uma metodologia ESG
exclusiva vinculativa que é aplicada a pelo menos 90% da
carteira do Fundo para determinar o perfil de uma empresa
quanto às questões ambientais, sociais e de governação
relevantes. O Gestor de Investimentos avalia as empresas
que podem representar possíveis investimentos para
o Fundo (“Universo de Investimento do Fundo”) e atribui
uma classificação ESG geral com base em fatores
quantitativos e qualitativos, como segurança dos dados,
diversidade de géneros e inclusão, bem como o risco do
clima/emissões de gases com efeito de estufa/pegada de
carbono. A classificação atribuída aos emitentes pelo Gestor
de Investimentos com base na metodologia ESG exclusiva
engloba quatro níveis: AAA (melhor na classe/muito bom), AA
(bom), A (razoável) e B (precisa de melhoria). A abordagem
ESG do Gestor de Investimentos inclui o diálogo regular
com as empresas, o acompanhamento de questões
materiais ESG e os representantes de voto. As empresas
com uma classificação “B” ou as que não são classificadas
devido ao facto de as empresas não cumprirem os critérios
fundamentais do Gestor de Investimentos são excluídas da
carteira do Fundo.
O Fundo também aplica exclusões específicas dos ESG
e não investirá em empresas que de acordo com a análise
do Gestor de Investimentos:
• Violem seriamente os Princípios do Pacto Global das
Nações Unidas (sem uma perspetiva positiva);
franklintempleton.lu

• Gerem mais de 10% da receita a partir da produção e/ou
distribuição de armas;
• Estejam envolvidas na produção, distribuição ou
comercialização por atacado de componentes dedicados e/
ou chave de armas proibidas12 (ou seja, minas antipessoal,
armas biológicas e químicas e munições de fragmentação);
• Fabriquem tabaco ou produtos relacionados ou que
obtenham receitas desses produtos que ultrapassem 5%;
• Gerem mais de 10% das suas receitas com origem na
extração térmica de carvão ou da geração de energia
à base de carvão.
Além disso, o Fundo não irá investir em emitentes soberanos
que tenham uma pontuação inadequada de acordo com
o Freedom House Index13.
Como resultado da metodologia ESG e exclusões
supracitadas, a pontuação ESG base média ponderada da
carteira do Fundo é superior à pontuação ESG base média
do Universo de Investimento do Fundo. As pontuações ESG
para cada empresa da carteira serão revistas e atualizadas
pelo menos anualmente.
Embora o Gestor de Investimento procure investimentos num
grande número de setores, o Fundo poderá ter posições
significativas em determinados setores, tais como, por exemplo,
tecnologia da informação (incluindo software e Internet), serviços
de comunicação e cuidados de saúde (incluindo biotecnologia).
Devido à valorização do mercado, o investimento do Fundo
num determinado setor ou indústria poderá representar uma
porção significativa da carteira do Fundo.
Quando o Gestor de Investimento considerar que as
condições do mercado ou económicas são desfavoráveis
para os investidores, poderá, de forma defensiva temporária,
investir até 100% dos ativos do Fundo em numerário,
equivalentes a disponibilidades e outros investimentos
a curto prazo de alta qualidade. Em geral, os investimentos
defensivos temporários podem incluir títulos do Tesouro dos
EUA de curto prazo, papel comercial de elevada cotação,
obrigações bancárias, ações de Fundos do Mercado
Monetário (incluindo ações de um Fundo do Mercado
Monetário afiliado) e outros Instrumentos do mercado
Monetário. O Fundo poderá igualmente investir até 5% dos
seus ativos líquidos em unidades de OIC, como OICVM,
fundos transacionados em bolsa (“ETF”) e outros OIC.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição a que pode estar sujeito a transações
de empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos
líquidos do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• investir num Fundo de acordo com o Artigo 8.º do SFDR
(a) Armas de acordo com a (i) Convenção sobre a Proibição da Utilização,
Armazenagem, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre
a sua Destruição, e (ii) a Convenção sobre a Proibição de Munições de
Fragmentação e (b) armas classificadas como armas B ou C de acordo com
a Convenção das Nações Unidas de Armas Biológicas e Convenção das
Nações Unidas de Armas Químicas, respetivamente.
12

13

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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• alcançar a valorização do capital investindo em títulos de
rendimento variável de empresas cujas perspetivas de
crescimento as posicionem para beneficiar de inovação
e tecnologia dinâmica
• investir a médio e longo prazo
Regulamentação de taxonomia Em linha com sua
metodologia ESG, o Fundo promove características
ambientais, sociais e de governança. Embora o Fundo
não se comprometa a fazer investimentos em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia que
contribuam para a mitigação das mudanças climáticas e os
objetivos de adaptação às mudanças climáticas, não se pode
excluir que os investimentos subjacentes do Fundo possam
incluir incidentalmente investimentos que visem ter um impacto
positivo no meio ambiente por meio de seu foco na mitigação
das mudanças climáticas e na adaptação às mudanças
climáticas e que podem ser, mas não necessariamente,
alinhados à taxonomia. Os investidores devem observar que
o princípio “não causar danos significativos” do Regulamento
de Taxonomia se aplica apenas aos investimentos
subjacentes ao Fundo que levam em consideração os
critérios da UE para atividades econômicas ambientalmente
sustentáveis. Os investimentos subjacentes ao Fundo
que não se enquadrem em atividades ecologicamente
sustentáveis alinhadas com a taxonomia não têm em conta os
critérios da UE para atividades económicas ambientalmente
sustentáveis ao abrigo do Regulamento de Taxonomia.
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Concentração
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Contraparte
• Risco Inerente às Ações
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco para a sustentabilidade
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND
Classe de Ativos Fundo de Participações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo investe principalmente
em títulos de participações que são relevantes para
o tema de investimento do Fundo de máquinas inteligentes.
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Em geral, os títulos de rendimento variável dão ao titular
o direito de participar nos resultados operacionais das
empresas. Embora o Fundo invista predominantemente
em ações ordinárias, poderia também investir em ações
ordinárias, títulos convertíveis e warrants sobre títulos.
As empresas relevantes para o tema de investimento
em máquinas inteligentes do Fundo são aquelas em que
o Gestor de Investimento acredita estarem substancialmente
centradas e/ou que beneficiam substancialmente da
transformação contínua de produtos, software, sistemas
e maquinaria impulsionada pela tecnologia, bem como
do design, fabrico, logística, distribuição e manutenção
dos produtos, incluindo através de desenvolvimentos em
inteligência artificial. Estas empresas podem incluir empresas
que desenvolvem, produzem, fabricam, desenham, fazem
a manutenção de e fornecem produtos ou serviços com
novas capacidades anteriormente indisponíveis no mercado.
O tema de investimento do Fundo em máquinas inteligentes
destina-se a captar empresas que o Gestor de Investimento
acredita representarem a próxima fase da evolução
tecnológica, incluindo empresas que fornecem novos sistemas,
soluções logísticas, métodos, processos, produtos ou serviços
baseados em aplicações físicas de novas tecnologias
e inovação tecnológica. Tais empresas incluem aquelas que
o Gestor de Investimento acredita estarem bem posicionadas
para beneficiarem de um design inteligente (p. ex., software
de simulação e design assistido por computador ou software
“CAD”), produção inteligente (p. ex., avanços nas capacidades
de fabrico ou automatização de fábricas), produtos inteligentes
(p. ex., tecnologias, ferramentas e serviços assistidos por
robótica) e manutenção preditiva inteligente (p. ex., soluções
e serviços de software industrial).
Na prossecução do tema de investimento do Fundo, o Gestor
de Investimentos pode investir em empresas de qualquer
setor económico ou de qualquer capitalização bolsista e pode
investir em empresas tanto dentro como fora dos Estados
Unidos, incluindo as dos mercados em desenvolvimento ou
emergentes. Embora o Fundo possa investir em todos os
setores económicos, espera ter posições significativas em
determinados setores, incluindo o tecnológico. O Fundo é um
fundo “não diversificado”, o que significa que geralmente investe
uma maior proporção dos seus ativos em valores mobiliários
de um ou mais emitentes e investe mundialmente num menor
número de emitentes do que um fundo diversificado.
Embora o Fundo invista, em condições normais de mercado,
pelo menos 80% do seu património líquido em títulos de
participações, pode procurar oportunidades de investimento
noutros tipos de títulos, incluindo, entre outros, títulos de
dívida e de rendimento fixo (que podem incluir todas as
variedades de títulos de rendimento fixo e de rendimento
variável de qualquer maturidade ou qualidade de emitentes
empresariais de todo o mundo), bem como até 10% do seu
património líquido em OIC abertos e fechados (incluindo
fundos negociados em bolsa). O Gestor de Investimento
poderá assumir uma posição temporariamente defensiva
de liquidez quando considerar que os mercados de títulos
mobiliários ou as economias dos países onde o Fundo investe
estão a atravessar um período de excessiva volatilidade, um
declínio prolongado ou enfrentam outras condições adversas.
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Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital investindo em títulos de rendimento
variável de sociedades do setor tecnológico
• investir a médio e longo prazo
Considerações sobre Riscos Os riscos abaixo enumerados
são os principais riscos do Fundo. Os Investidores devem
saber que outros riscos podem também, ocasionalmente,
ser relevantes para este Fundo. Consulte a secção
“Considerações sobre Riscos” para uma descrição completa
destes riscos.
Principais riscos para a estratégia de investimento do Fundo:

de empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos
líquidos do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital através de um investimento de
crescimento concentrado em títulos de rendimento
variável japoneses
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Concentração

• Risco de Concentração

• Risco Cambial

• Risco de Mercado

• Risco de Mercado

• Risco de Investimento Temático

Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:

Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:

• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos

• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Inerente às Ações
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
• Risco de Warrants
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.

• Risco de Contraparte
• Risco Inerente às Ações
• Risco de Empréstimo de Títulos
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Templeton Asset Management
Ltd e Franklin Templeton Investments (Ásia) Limited
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND
Classe de Ativos Fundo Alternativo

Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.

Moeda Base Dólar americano (USD)

Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é procurar valorização do capital, com volatilidade
mais baixa em relação aos mercados acionistas amplos.

FRANKLIN JAPAN FUND

Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo de investimento alocando os seus ativos líquidos
entre várias estratégias não tradicionais ou “alternativas”,
incluindo, entre outras, algumas ou todas as seguintes
estratégias: Estratégias Acionistas Curtas e Longas, Valor
Relativo, Impulsionadas por Eventos e Macroglobais, sendo
cada uma delas descrita abaixo:

Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Iene japonês (JPY)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo, em primeiro lugar, através de uma política de
investimento em títulos de rendimento variável de emitentes
constituídos ou exercendo a sua atividade principal no Japão.
Adicionalmente, o Fundo poderá também procurar
oportunidades de investimento noutros tipos de títulos,
tais como ações preferenciais, títulos convertíveis em
ações ordinárias e obrigações de dívida de empresas
e governamentais denominadas em ienes japoneses ou
noutras moedas.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição a que pode estar sujeito a transações
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• Estratégias Acionistas Curtas e Longas – As estratégias
acionistas curtas e longas visam produzir retornos
a partir de investimentos nos mercados acionistas globais
assumindo posições longas e curtas em índices de ações
e ações ordinárias. Estas estratégias concentram-se
geralmente em retornos ajustados ao risco e capitalizam
as opiniões e previsões dos Cogestores quanto
a mercados acionistas, regiões, setores e títulos específicos.
Exemplos de estratégias acionistas curtas e longas
incluem (i) estratégicas concentradas no crescimento, (ii)
estratégias concentradas no valor, (iii) estratégias neutras
em relação ao mercado (por ex., manter exposições líquidas
entre uma posição curta 20% e uma posição longa 20%),
Franklin Templeton Investment Funds
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(iv) estratégias concentradas num setor (por ex., tecnologia,
saúde e financeiro) e (v) estratégias concentradas em
regiões (por ex., Europa, Ásia).
• Estratégias de Valor Relativo – Estratégias de Valor
Relativo incluem uma ampla gama de técnicas de
investimento que procuram beneficiar de ineficiências na
fixação de preços. Estas estratégias envolvem geralmente
assumir uma posição num instrumento financeiro e assumir
simultaneamente uma posição compensadora num
instrumento relacionado numa tentativa de beneficiar com
aumentos sucessivos no diferencial de preço. Exemplos
de estratégias de valor relativo são: (i) estratégias
curtas e longas em crédito; (ii) arbitragem de crédito;
(iii) arbitragem convertível e (iv) arbitragem de volatilidade.
• Estratégias Impulsionadas por Eventos – Estratégias
Impulsionadas por Eventos implicam geralmente
o investimento em títulos de empresas que estão
a experienciar eventos corporativos. Estas estratégias
concentram-se geralmente na análise do impacto dos
eventos específicos de empresas ou de transações
relativamente a avaliações de títulos. Exemplos desses
eventos específicos de empresas ou de transações incluem
fusões, aquisições, transferências de ativos, ofertas de
aquisição, ofertas de troca, recapitalizações, liquidações,
alienações, spin-offs, reestruturações e reorganizações.
• Estratégias Macroglobais – Estratégias Macroglobais
concentram-se geralmente em oportunidades
macroeconómicas (fenómenos na esfera económica, tais
como alterações no desemprego, rendimento nacional,
taxa de crescimento, produto interno bruto, inflação
e níveis de preços) em vários mercados e investimentos.
Os investimentos podem ser longos ou curtos e baseiam-se
no valor relativo ou direção de um mercado, de uma moeda,
de uma taxa de juro, de um produto de base ou de qualquer
variável económica. Exemplos de Estratégias Macroglobais
incluem macroestratégias discricionárias (procurando
beneficiar investindo taticamente em diferentes classes de
ativos, mercados e oportunidades de investimento através
de uma combinação de modelos quantitativos e de análise
fundamental do mercado) e sistemáticas (procurando
beneficiar utilizando modelos quantitativos para identificar
oportunidades de investimento em várias classes de
ativos e mercados com vista a construir uma carteira de
investimentos). Sistemático inclui, também determinadas
estratégias de prémios de risco concebidas para colher
anomalias comportamentais e estruturais persistentes, que
oferecem retornos não correlacionados com as classes de
ativos tradicionais.
Entre estas estratégias alternativas, o Fundo tenta promover
características ambientais gerais (E) (alterações climáticas,
capital natural, poluição e resíduos) e características sociais
(S) (capital humano, responsabilidade pelo produto, oposição
das partes interessadas).
Ao nível da carteira, o Gestor de Investimento calcula
uma pontuação ESG mensal para o Fundo, com base
nas Classificações médias ESG do MSCI ponderadas das
participações subjacentes de cada estratégia de investimento.
Um Fundo visa uma pontuação ESG média ponderada
superior à classificação ESG mediana do MSCI do universo
58

Franklin Templeton Investment Funds

de investimento ou uma classificação ESG do MSCI de 5,25,
a que for maior. O universo de investimento é definido como
todos os emitentes com uma classificação ESG do MSCI
atual. As participações sem uma classificação ESG atribuída
pelo MSCI não contribuem para a pontuação ESG do Fundo
ou respetivo universo de investimento. Se a pontuação ESG
do Fundo se situar abaixo dos limiares mínimos de ESG acima
descritos, o Gestor de Investimento irá reequilibrar a carteira
no prazo de 90 dias. Pode encontrar mais informações
sobre a Metodologia de Classificações do ESG do MSCI em
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings.
Ao nível dos Cogestores de Investimento, o Gestor de
Investimentos efetua uma avaliação ESG aos Cogestores
de Investimento designados ao aplicar uma metodologia
de classificação ESG exclusiva a cada um deles, incluindo
uma revisão da integração do investimento dos Cogestores
de Investimento e relevância para o desempenho do
investimento de fatores ambientais e sociais e uma avaliação
das potenciais áreas de desenvolvimento e futuras iniciativas
dos Cogestores de Investimento. Com base nesta avaliação
qualitativa, o Gestor de Investimentos classifica os Cogestores
de Investimento quanto à observação da conformidade,
integração do investimento e ímpeto. A avaliação ESG dos
Cogestores de Investimento é monitorizada em reuniões
trimestrais e visitas de devida diligência operacionais anuais.
Além disso, o Gestor de Investimentos revê ao nível da firma
as afiliações ESG dos Cogestores de Investimento (por ex.,
estado de signatário do UNPRI), bem como as capacidades
ESG internas.
O Gestor de Investimentos monitoriza as tendências
nos fatores ESG na carteira iniciando com as posições
individuais e, em seguida, avançando para cada Gestores
de Coinvestimento que as integra para avaliar que posições
e Gestores de Coinvestimento estão a afetar a pontuação
ESG geral do Fundo.
O Fundo pretende investir numa ampla gama de valores
mobiliários, instrumentos financeiros derivados e outros títulos
elegíveis. Esses títulos poderão incluir, entre outros, títulos
de rendimento variável e/ou títulos afins (que poderão incluir
ações ordinárias, ações preferenciais, notas participatórias,
certificados relacionados com ações e títulos convertíveis)
e títulos de dívida (que poderão incluir obrigações, notas,
títulos de dívida, aceites bancários e papel comercial).
O Fundo investe em títulos de rendimento variável e/
ou títulos afins de empresas localizadas em qualquer
parte do mundo e de qualquer capitalização. Os títulos de
dívida que podem ser adquiridos pelo Fundo devem incluir
todas as variedades de títulos de rendimento de taxa fixa
e variável independentemente da maturidade ou notação
de crédito (incluindo grau de investimento, sem grau de
investimento, baixa notação, títulos sem notação e/ou
títulos em incumprimento) de empresas e/ou emitentes
soberanos de todo o mundo e podem incluir, entre outros,
obrigações de alto rendimento (“junk”) e títulos de dívida
crítica (títulos de empresas que estão, ou vão estar,
envolvidas em reorganização, reestruturação financeira ou
insolvência). Os investimentos em títulos em dificuldades
não excederão 10% do total de ativos líquidos do Fundo.
O Fundo pode participar em negociação ativa e frequente no
âmbito das estratégias de investimento.
franklintempleton.lu

O Fundo utiliza instrumentos financeiros derivados para
efeitos de cobertura de risco, gestão eficiente da carteira e/
ou investimento. Estes instrumentos financeiros derivados
poderão ser negociados em Mercados Regulamentados
ou mercados de balcão e neles se incluem, entre outros, (i)
contratos de futuros, incluindo futuros baseados em ações
ou títulos de rendimento fixo e índices, futuros de taxa de
juro e futuros cambiais e opções sobre os mesmos; (ii)
swaps, incluindo ações e cambiais, de taxa de juro, swaps
de retorno total relacionados com ações, rendimento fixo e/
ou produtos de base, bem como swaps associados a eventos
de crédito e opções sobre os mesmos; (iii) opções, incluindo
opções de compra e opções de venda sobre índices, títulos
individuais ou moedas e (iv) contratos cambiais a prazo.
A utilização de instrumentos financeiros derivados poderá
resultar em exposição negativa a uma classe de ativos, curva
de rendimentos/duração ou moeda específicas. A utilização de
instrumentos financeiros derivados como futuros de taxa de
juro e swaps de retorno total sobre índices de produtos de base
também pode contribuir para um aumento substancial do nível
de alavancagem do Fundo, conforme mais detalhadamente
descrito na secção “Exposição Global” abaixo.
O Fundo poderá assumir posições curtas sintéticas e/ou
longas numa ampla gama de classes de ativos, incluindo
ações, rendimento fixo e moedas, entre outras. As posições
longas beneficiam com um aumento do preço do instrumento
ou classe de ativos subjacente, enquanto as posições curtas
beneficiam com uma diminuição desse preço. A exposição
a posições curtas sintéticas deverá ser conseguida através
da utilização de instrumentos financeiros derivados.
O Fundo poderá também procurar exposição a produtos de
base através da utilização de produtos estruturados liquidados em dinheiro ou títulos negociados em bolsa (tais como
notas participatórias) sobre produtos de base ou instrumentos financeiros derivados sobre índices de produtos de base.
O Fundo poderá igualmente investir até 10% dos seus ativos
líquidos em unidades de OICVM e outros OIC. O Fundo
também pode, de acordo com as restrições de investimento,
investir (i) até 10% dos seus ativos líquidos emitidos por
empresas privadas e Private Investments in Public Equity
(PIPE), e (ii) até 5% dos seus ativos líquidos em Special
Purpose Acquisition Companies (SPAC), desde que os PIPE
e SPAC se qualifiquem como valores mobiliários ao abrigo
dos parágrafos (1) ou (2) a) do Artigo 41.º da Lei de 17 de
dezembro de 2010”.
Uma vez que a concretização do objetivo de investimento
é mais provável através de uma política de investimento
flexível e adaptável, o Fundo poderá, de acordo com as
restrições ao investimento, adquirir títulos garantidos por
hipotecas e títulos garantidos por ativos (incluindo obrigações
de dívida garantidas) e investir em títulos ou produtos
estruturados (tais como títulos garantidos por hipotecas
comerciais e obrigações hipotecárias colateralizadas) em
que o título está associado a ou obtém o seu valor de outro
ativo de referência.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(financiados e não financiados) corresponde a 36% dos
ativos líquidos do Fundo, sujeito a um máximo de 205%.
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Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• investir num Fundo de acordo com o Artigo 8.º do SFDR
• valorização do capital através do investimento numa ampla
gama de títulos e instrumentos financeiros derivados
elegíveis beneficiando de várias estratégias “alternativas”
• investir a médio e longo prazo
Regulamentação de taxonomia Em linha com sua
metodologia ESG, o Fundo promove características
ambientais, sociais e de governança. Embora o Fundo
não se comprometa a fazer investimentos em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia que
contribuam para a mitigação das mudanças climáticas
e os objetivos de adaptação às mudanças climáticas,
não se pode excluir que os investimentos subjacentes
do Fundo possam incluir incidentalmente investimentos
que visem ter um impacto positivo no meio ambiente por
meio de seu foco na mitigação das mudanças climáticas
e na adaptação às mudanças climáticas e que podem
ser, mas não necessariamente, alinhados à taxonomia.
Os investidores devem observar que o princípio “não causar
danos significativos” do Regulamento de Taxonomia se
aplica apenas aos investimentos subjacentes ao Fundo que
levam em consideração os critérios da UE para atividades
econômicas ambientalmente sustentáveis. Os investimentos
subjacentes ao Fundo que não se enquadrem em atividades
ecologicamente sustentáveis alinhadas com a taxonomia não
têm em conta os critérios da UE para atividades económicas
ambientalmente sustentáveis ao abrigo do Regulamento de
Taxonomia.
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco Cambial
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco de Multigestor
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Exposição Relacionado com Produtos de Base
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco de Títulos em Dificuldades
• Risco Inerente às Ações
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• Risco de Investimento Empresarial de Taxa Variável
• Risco de Estratégias de Cobertura de Risco
• Risco de Liquidez
• Risco do modelo
• Risco da Comissão de Desempenho
• Risco de PIPE
• Risco de Rotação da Carteira
• Risco de Empresas Privadas
• Risco de Empresas em Reestruturação
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Titularização
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
• Risco de SPAC
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco de Alavancagem Substancial
• Risco de sustentabilidade
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco
(VaR absoluto) é usada para calcular a Exposição Global
do Fundo.
O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo, calculado
utilizando a metodologia da soma dos nocionais, poderá corresponder a 450%, o que se explica devido à utilização de instrumentos financeiros derivados com valores nocionais mais
elevados. O nível de alavancagem reflete em grande medida
o facto de o Fundo poder deter, em qualquer momento, grandes posições em futuros de dívida soberana de mais curto
prazo e médio prazo (3 meses, 2 anos e 5 anos) (por ex.,
futuros sobre denominações da dívida do Tesouro dos EUA),
porque a volatilidade destes contratos é consideravelmente
mais baixa do que a de contratos de futuros de prazo mais
longo (10 anos) sobre o mesmo título de dívida soberana (por
ex., título do Tesouro dos EUA a 10 anos). A metodologia de
soma dos nocionais também não permite a liquidação de posições financeiras derivadas, que podem incluir transações de
cobertura de risco, e outras estratégias de mitigação do risco
envolvendo a utilização de instrumentos financeiros derivados.
Consequentemente, as renovações de instrumentos financeiros derivados e estratégias que dependem de uma combinação de posições curtas e longas podem contribuir para um
grande aumento do nível de alavancagem, mesmo quando
não aumentam ou causam apenas um aumento moderado do
risco geral do Fundo, que é monitorizado e limitado de acordo
com o regulamento OICVM.
O Nível Esperado de Alavancagem é uma estimativa na
faixa alta e pode estar sujeito a níveis de alavancagem
mais elevados. Inclui a exposição nocional associada
a instrumentos financeiros derivados, mas não inclui os
investimentos subjacentes do Fundo, que constituem até
100% dos ativos líquidos totais.
Gestor(es) de Investimento K2/D&S Management Co.,
L.L.C.
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O Fundo procura alcançar o seu objetivo de investimento
através da seleção de vários cogestores de investimento (os
“Cogestores de Investimento”) pelo Gestor de Investimento
(K2/D&S Management Co., L.L.C.). Geralmente, esses
Cogestores, utilizando cada um deles uma estratégia de
investimento alternativa para investir a respetiva parte, não
podem ser associados da Franklin Templeton Investments.
O Gestor de Investimento participará também na gestão
dos ativos do Fundo para além de selecionar e alocar aos
Cogestores de Investimento. O desempenho global do Fundo
será o resultado do desempenho das diferentes estratégias
envolvidas e da parte dos ativos líquidos do Fundo atribuída
a essas estratégias.
O Gestor de Investimento será responsável pela seleção
e nomeação dos Cogestores de Investimento no que respeita
ao Fundo para delegar total ou parcialmente a condução das
responsabilidades correntes de gestão de investimentos e os
serviços de consultoria de investimentos em relação a parte
ou à totalidade dos ativos do Fundo. O Gestor de Investimento
fará uma alocação dos ativos do Fundo, distribuindo-o entre os
Cogestores de Investimento nas partes que, por sua iniciativa,
considere adequadas à consecução do objetivo do Fundo.
O Gestor de Investimento será ainda responsável pela
supervisão da estrutura de gestão de riscos implementada
ao nível de cada Cogestor de Investimento. O Gestor de
Investimento também acompanhará o desempenho dos
Cogestores de Investimento no que respeita ao Fundo, a fim
de avaliar a eventual necessidade de efetuar alterações/
substituições. O Gestor de Investimento pode designar
ou substituir Cogestores de Investimento no que respeita
ao Fundo em qualquer altura, em conformidade com os
regulamentos aplicáveis e os períodos de pré-aviso.
Os Cogestores de Investimento podem ser substituídos
sem aviso prévio aos Acionistas. A lista de Co-gestores de
Investimento ao serviço do Fundo durante o período em
análise está disponível na Internet: www.franklintempleton.lu
e/ou nos relatórios semestrais e anuais da Sociedade. A lista
dos Cogestores de Investimento que efetivamente gerem
o Fundo será disponibilizada mediante pedido e gratuitamente
na sede social da Sociedade.
Os Cogestores de Investimento serão remunerados pela
Sociedade Gestora a partir da comissão de gestão de
investimentos recebida da Sociedade.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN MENA FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O principal objetivo de
investimento do Fundo é proporcionar valorização do capital
a longo prazo.
Política de Investimento O Fundo investe, principalmente,
em valores mobiliários, tais como títulos de ações de
empresas (i) constituídas em países do Médio Oriente
e Norte de África (“países MENA”), incluindo, entre outros,
o Reino da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos,
Kuwait, Qatar, Barém, Omã, Egito, Jordânia e Marrocos,
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e/ou (ii) que têm as suas atividades principais em países
MENA em todo o espetro da capitalização bolsista (incluindo
pequenas a médias empresas), bem como em instrumentos
financeiros derivados. O Fundo poderá utilizar instrumentos
financeiros derivados para efeitos de cobertura de risco e/ou
gestão eficiente da carteira. Estes instrumentos financeiros
derivados podem incluir, entre outros, contratos a prazo
e contratos de futuros financeiros, ou opções sobre esses
contratos e títulos indexados a ações (incluindo notas
participatórias) negociados em Mercados Regulamentados
ou mercado de balcão.
Para além disso, dado que existem maiores probabilidades
de atingir o objetivo de investimento através de uma política
de investimento flexível e adaptável, o Fundo poderá investir
em notas participatórias e outros tipos de valores mobiliários,
incluindo títulos de rendimento variável, títulos indexados
a ações e de rendimento fixo de emitentes a nível mundial.
O Fundo poderá igualmente investir até 10% dos seus ativos
líquidos em unidades de OICVM e outros OIC.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital investindo em títulos de empresas
na região do Médio Oriente e Norte de África
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Concentração
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Contraparte
• Risco Inerente às Ações
• Risco dos Mercados Fronteira
• Risco de Mercados Não Regulamentados
• Risco de Notas Participatórias
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investments
(ME) Limited.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
franklintempleton.lu

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Euro (EUR)
Objetivos de Investimento O principal objetivo de
investimento do fundo é a valorização do capital, que poderá
ocasionalmente ser a curto prazo. O objetivo secundário
é a obtenção de rendimentos.
Política de Investimento O Fundo irá sobretudo investir em
títulos de rendimento variável e títulos de dívida convertíveis
ou passíveis de serem convertíveis em ações ordinárias ou
preferenciais de empresas constituídas ou exercendo a sua
atividade principal em países europeus que o Gestor de
Investimento considere que estejam subavaliadas, tendo em
conta determinados critérios objetivos ou reconhecidos (valor
intrínseco). Estes incluem ações ordinárias, preferenciais
e títulos convertíveis. Em condições normais de mercado,
o Fundo investe os seus ativos líquidos predominantemente
em títulos de emitentes constituídos ao abrigo das leis de,
ou exercendo a sua atividade principal em, países europeus.
Para efeitos dos investimentos do Fundo, consideram-se
países europeus todos os países que são membros da União
Europeia, a Europa Oriental e Ocidental e todas as regiões
da Rússia e da antiga União Soviética que são consideradas
parte da Europa. Atualmente, o Fundo pretende investir
sobretudo em títulos de emitentes da Europa Ocidental.
Normalmente, o Fundo investe no mínimo em títulos de cinco
países diferentes, embora ocasionalmente possa investir
todos os seus ativos líquidos num país único. O Fundo
poderá investir até 10% dos seus ativos líquidos em títulos
de emitentes não europeus.
O Fundo poderá igualmente procurar investir em títulos de
empresas envolvidas em fusões, consolidações, liquidações
e reorganizações, ou empresas relativamente às quais
existam ofertas de aquisição ou de troca, podendo também
participar nas referidas operações. Em menor grau, o Fundo
também poderá adquirir títulos de dívida, tanto com como
sem garantias, de empresas em processo de reorganização
ou de reestruturação financeira, incluindo títulos com baixa
notação e sem notação investment grade.
O Gestor de Investimento poderá assumir uma posição
temporariamente defensiva de liquidez quando considerar
que os mercados de títulos mobiliários ou as economias
dos países onde o Fundo investe estão a atravessar um
período de excessiva volatilidade, um declínio prolongado ou
enfrentam outras condições adversas.
O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros
derivados para efeitos de cobertura de risco, gestão
eficiente da carteira e/ou investimento. Estes instrumentos
financeiros derivados poderão incluir, entre outros, futuros,
opções, contratos por diferença, contratos a prazo sobre
instrumentos financeiros e opções sobre esses contratos,
swaps, tais como swaps associados a eventos de crédito
ou swaps de ações sintéticas. O Fundo poderá, através
da utilização de instrumentos financeiros derivados, deter
posições curtas cobertas desde que as posições longas
detidas pelo Fundo sejam suficientemente líquidas para
cobrir, em qualquer altura, as suas obrigações resultantes
das suas posições curtas.
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Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital, que ocasionalmente poderá ser
a curto prazo, e, em menor grau, rendimento através do
investimento em empresas subavaliadas de qualquer
país europeu
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Concentração
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Títulos em Dificuldades
• Risco Inerente às Ações
• Risco de Empresas em Reestruturação
• Risco dos Mercados da Rússia e da Europa de Leste
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Mutual Advisers, LLC
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND

ou preferenciais de sociedades de qualquer nação, bem
como em títulos de dívida de estados e participações em
títulos de dívida de governos estrangeiros, que o Gestor
de Investimento acredite estarem disponíveis a preços de
mercado inferiores ao seu valor, com base em determinados
critérios reconhecidos ou objetivos (valor intrínseco).
O Fundo investe, em primeiro lugar, em empresas de média
e grande capitalização com uma capitalização bolsista igual
ou superior a 1,5 mil milhões de dólares americanos.
O Fundo poderá igualmente procurar investir em títulos de
empresas envolvidas em fusões, consolidações, liquidações
e reorganizações, ou empresas relativamente às quais
existam ofertas de aquisição ou de troca, podendo também
participar nas referidas operações. Em menor grau, o Fundo
também poderá adquirir títulos de dívida, tanto com como
sem garantias, de empresas em processo de reorganização
ou de reestruturação financeira, incluindo títulos com baixa
notação e sem notação investment grade.
O Gestor de Investimento poderá assumir uma posição
temporariamente defensiva de liquidez quando considerar
que os mercados de títulos mobiliários ou as economias
dos países onde o Fundo investe estão a atravessar um
período de excessiva volatilidade, um declínio prolongado ou
enfrentam outras condições adversas.
O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros
derivados para efeitos de cobertura de risco, gestão
eficiente da carteira e investimento. Estes instrumentos
financeiros derivados poderão incluir, entre outros, futuros,
opções, contratos por diferença, contratos a prazo sobre
instrumentos financeiros e opções sobre esses contratos,
swaps, tais como swaps associados a eventos de crédito
ou swaps de ações sintéticas. O Fundo poderá, através
da utilização de instrumentos financeiros derivados, deter
posições curtas cobertas desde que as posições longas
detidas pelo Fundo sejam suficientemente líquidas para
cobrir, em qualquer altura, as suas obrigações resultantes
das suas posições curtas.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital investindo em empresas
subavaliadas a nível mundial
• investir a médio e longo prazo

Classe de Ativos Fundo de Ações

Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:

Moeda Base Dólar americano (USD)

• Risco de Instrumentos Derivados

Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital.

• Risco Cambial

Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo sobretudo através de investimentos em ações
ordinárias, ações preferenciais e títulos de dívida convertíveis
ou que se espera serem convertíveis em ações ordinárias
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• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
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• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco Inerente às Ações
• Risco de Liquidez
• Risco de Empresas em Reestruturação
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Mutual Advisers, LLC
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)

contratos a prazo sobre instrumentos financeiros e opções
sobre esses contratos, swaps, tais como swaps associados
a eventos de crédito ou swaps de ações sintéticas. O Fundo
poderá, através da utilização de instrumentos financeiros
derivados, deter posições curtas cobertas desde que as
posições longas detidas pelo Fundo sejam suficientemente
líquidas para cobrir, em qualquer altura, as suas obrigações
resultantes das suas posições curtas.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital e, em menor grau, rendimento
através do investimento em empresas subavaliadas
sedeadas, principalmente, nos EUA
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:

Objetivos de Investimento O principal objetivo de
investimento do Fundo é a valorização do capital. Um objetivo
secundário é o rendimento.

• Risco de Concentração

Política de Investimento Para atingir os seus objetivos,
o Fundo investe sobretudo em ações ordinárias, ações
preferenciais e títulos de dívida convertíveis ou passíveis
de serem convertíveis em ações ordinárias ou preferenciais
de empresas dos EUA. Pelo menos 70% dos ativos líquidos
do Fundo serão investidos em títulos de emitentes dos
EUA. As opiniões do Gestor de Investimento basear-se-ão
em análise e pesquisa, tomando em consideração, entre
outros fatores, a relação entre o valor contabilístico (depois
de serem consideradas as diferenças contabilísticas entre
países) e o valor de mercado, o fluxo de caixa, os múltiplos
de resultados de títulos comparáveis, a solvabilidade dos
emitentes, bem como o valor das garantias reais dos títulos
de dívida, com o objetivo de comprar ações e títulos de dívida
abaixo do seu valor intrínseco.

Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:

O Fundo poderá igualmente procurar investir em títulos de
empresas envolvidas em fusões, consolidações, liquidações
e reorganizações, ou empresas relativamente às quais
existam ofertas de aquisição ou de troca, podendo também
participar nas referidas operações. Em menor grau, o Fundo
também poderá adquirir títulos de dívida, tanto com como
sem garantias, de empresas em processo de reorganização
ou de reestruturação financeira, incluindo títulos com baixa
notação e sem notação investment grade.

• Risco de Empréstimo de Títulos

O Gestor de Investimento poderá assumir uma posição
temporariamente defensiva de liquidez quando considerar
que os mercados de títulos mobiliários ou as economias
dos países onde o Fundo investe estão a atravessar um
período de excessiva volatilidade, um declínio prolongado ou
enfrentam outras condições adversas.

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND

O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e/ou gestão eficiente da
carteira. Estes instrumentos financeiros derivados poderão
incluir, entre outros, futuros, opções, contratos por diferença,
franklintempleton.lu

• Risco de Mercado
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Inerente às Ações
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Empresas em Reestruturação
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Mutual Advisers, LLC
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital e o rendimento corrente.
Política de Investimento O Fundo investirá, em primeiro
lugar, em títulos de rendimento variável, bem como em recibos de depositário de (i) empresas que exercem uma parte
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substancial da sua atividade no setor dos recursos naturais e (ii) empresas que detêm uma parte substancial das
suas participações em empresas referidas em (i), incluindo
pequenas e médias empresas. Para efeitos de investimento
do Fundo, o setor dos recursos naturais inclui empresas
que possuem, produzem, refinam, processam, transportam
e comercializam recursos naturais e empresas que fornecem
serviços associados. Este setor pode incluir, por exemplo, as
seguintes indústrias: petróleo integrado, produção e exploração de petróleo e gás, tecnologia e serviços de energia,
fontes de energia alternativa e serviços ambientais, produtos
florestais, produtos agrícolas, produtos de papel e química.
A título acessório, o Fundo poderá também investir em títulos
de rendimento variável ou títulos de dívida de qualquer tipo
de emitente dos EUA ou estrangeiro. O Fundo espera investir
o seu ativo mais em títulos dos EUA do que em títulos de
qualquer outro país único (incluindo Mercados Emergentes).
O Fundo também pode, de acordo com as restrições de
investimento, investir (i) até 10% dos seus ativos líquidos
emitidos por empresas privadas e Private Investments in
Public Equity (PIPE), e (ii) até 5% dos seus ativos líquidos
em Special Purpose Acquisition Companies (SPAC), desde
que os PIPE e SPAC se qualifiquem como valores mobiliários
ao abrigo dos parágrafos (1) ou (2) a) do Artigo 41.º da Lei de
17 de dezembro de 2010”.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• um elevado retorno total em USD investindo em ações
e títulos de dívida no setor dos recursos naturais
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia
de investimento do Fundo:
• Risco de Exposição Relacionado com Produtos de Base
• Risco de Concentração
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Contraparte
• Risco Inerente às Ações
• Risco de PIPE
• Risco de Empresas Privadas
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
• Risco de SPAC
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Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN NEXTSTEP BALANCED GROWTH FUND
Classe de Ativos Fundo Multi-Asset
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é alcançar o nível mais elevado de retorno total
a longo prazo. O retorno total inclui rendimento e crescimento
de capital.
Política de Investimento O Fundo pretende atingir
o seu objetivo investindo os respetivos ativos líquidos
principalmente em unidades de OICVM e de outros OIC
do tipo aberto e fechado (incluindo fundos transacionados
em bolsa), geridos por entidades da Franklin Templeton
Investments, bem como por outros gestores de
ativos (“Fundos Subjacentes”), fornecendo exposição
a participações de qualquer capitalização bolsista (incluindo
pequenas e médias empresas), assim como títulos de
dívida de taxa fixa ou variável (incluindo títulos de dívida
com notação de grau de investimento, sem notação de
grau de investimento ou sem notação de risco, emitidos ou
garantidos por governos e empresas, desde que o Fundo não
invista mais de 10% dos respetivos ativos em títulos emitidos
e/ou garantidos por um único governo ou um emitente
relacionado com o governo com uma notação de crédito
inferior ao grau de investimento no momento da compra) de
emitentes localizados em qualquer parte do mundo, incluindo
mercados emergentes, com habitualmente entre 25% a 50%
dos mesmos localizados ou exercendo as suas atividades de
negócio principais na região asiática. O Fundo poderá utilizar
instrumentos financeiros derivados apenas para efeitos de
cobertura cambial.
O Fundo investe sem limites estipulados quanto a região,
país, setor da indústria ou capitalização de mercado no
que respeita ao investimento pelos respetivos Fundos
Subjacentes. O Fundo procurará manter uma exposição
de alocação de ativos geralmente no intervalo entre 45%
e 65%, no que se refere a ações e títulos relacionados
com ações globalmente, entre 35% e 55% no que se refere
a títulos de dívida de taxa fixa ou variável e entre 0% e 10%
no que se refere a estratégias alternativas, incluindo REIT.
Estas alocações de ativos poderão sair destes intervalos,
ocasionalmente, com base nas condições de mercado e nas
opiniões estratégicas e táticas dos Gestores de Investimento
relativamente à alocação de ativos.
O Fundo poderá, de uma forma acessória, através dos
investimentos em Fundos Subjacentes, ficar exposto
a títulos convertíveis, títulos indexados a crédito, títulos de
dívida sobre os quais o emitente não esteja (no momento
da compra) a efetuar pagamentos de capital ou juros
(títulos de dívida em incumprimento), assim como títulos
de empresas que estão ou estarão brevemente envolvidas
em reorganizações, reestruturações financeiras ou falência
(empresas em reestruturação).
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O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• um nível elevado de retorno total a longo prazo que seja
consistente com um nível de risco moderado
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
• Risco de Fundos de Investimento Subjacente
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Empresas em Reestruturação
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited.
O Gestor de Investimento delegou, sob sua responsabilidade,
total ou parcialmente, a condução das responsabilidades
correntes de gestão de investimentos e os serviços
de consultoria de investimentos em relação a parte ou
à totalidade dos ativos do Fundo à Franklin Advisers, Inc.,
que atua como subgestor de investimento.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
Informação Importante para os Investidores As Ações
deste Fundo são exclusivamente oferecidas a Distribuidores
selecionados, através de convite, apenas com base num
acordo específico celebrado com a Sociedade Gestora.
As Ações deste Fundo são disponibilizadas apenas aos
Investidores que subscrevam o Fundo através desses
Distribuidores. Contacte a Sociedade ou a Sociedade
Gestora para obter informações adicionais.

FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE FUND
Classe de Ativos Fundo Multi-Asset
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é alcançar o nível mais elevado de retorno total
a longo prazo. O retorno total inclui rendimento e crescimento
de capital.
Política de Investimento O Fundo pretende atingir o seu
objetivo investindo os respetivos ativos líquidos principalmente
em unidades de OICVM e de outros OIC do tipo aberto e fechado
(incluindo fundos transacionados em bolsa), geridos por
entidades da Franklin Templeton Investments, bem como por
outros gestores de ativos (“Fundos Subjacentes”), fornecendo
exposição a participações de qualquer capitalização bolsista
(incluindo pequenas e médias empresas), assim como títulos
de dívida de taxa fixa ou variável (incluindo títulos de dívida
com notação de grau de investimento, sem notação de grau de
investimento ou sem notação de risco, emitidos ou garantidos
por governos e empresas, desde que o Fundo não invista
mais de 10% dos respetivos ativos em títulos emitidos e/ou
garantidos por um único governo ou um emitente relacionado
com o governo com uma notação de crédito inferior ao grau de
investimento no momento da compra) de emitentes localizados
em qualquer parte do mundo, incluindo em mercados
emergentes. O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros
derivados apenas para efeitos de cobertura cambial.
O Fundo investe sem limites estipulados quanto a região,
país, setor da indústria ou capitalização de mercado no
que respeita ao investimento pelos respetivos Fundos
Subjacentes. O Fundo procurará manter uma exposição de
alocação de ativos geralmente no intervalo entre 10% e 30%,
no que se refere a ações e títulos relacionados com ações
globalmente, e no intervalo entre 70% e 90% no que se refere
a títulos de dívida de taxa fixa ou variável. Estas alocações de
ativos poderão sair destes intervalos, ou os próprios intervalos
poderão alterar, ocasionalmente, com base nas condições de
mercado e nas opiniões estratégicas e táticas dos Gestores de
Investimento relativamente à alocação de ativos.
O Fundo poderá, de uma forma acessória, através dos
investimentos em Fundos Subjacentes, ficar exposto
a títulos convertíveis, títulos indexados a crédito, títulos de
dívida sobre os quais o emitente não esteja (no momento
da compra) a efetuar pagamentos de capital ou juros
(títulos de dívida em incumprimento), assim como títulos
de empresas que estão ou estarão brevemente envolvidas
em reorganizações, reestruturações financeiras ou falência
(empresas em reestruturação).
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• um nível elevado de retorno total a longo prazo que seja
consistente com um nível de risco baixo a moderado
• investir a médio e longo prazo
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Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
• Risco de Fundos de Investimento Subjacente
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Empresas em Reestruturação
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
e Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
Informação Importante para os Investidores As Ações
deste Fundo são exclusivamente oferecidas a Distribuidores
selecionados, através de convite, apenas com base num
acordo específico celebrado com a Sociedade Gestora.
As Ações deste Fundo são disponibilizadas apenas aos
Investidores que subscrevam o Fundo através desses
Distribuidores. Contacte a Sociedade ou a Sociedade
Gestora para obter informações adicionais.

FRANKLIN NEXTSTEP DYNAMIC GROWTH FUND
Classe de Ativos Fundo Multi-Asset
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é alcançar o nível mais elevado de retorno total
a longo prazo. O retorno total inclui rendimento e crescimento
de capital.
Política de Investimento O Fundo pretende atingir
o seu objetivo investindo os respetivos ativos líquidos
principalmente em unidades de OICVM e de outros OIC
do tipo aberto e fechado (incluindo fundos transacionados
em bolsa), geridos por entidades da Franklin Templeton
Investments, bem como por outros gestores de
ativos (“Fundos Subjacentes”), fornecendo exposição
a participações de qualquer capitalização bolsista (incluindo
pequenas e médias empresas), assim como títulos de
dívida de taxa fixa ou variável (incluindo títulos de dívida
com notação de grau de investimento, sem notação de
grau de investimento ou sem notação de risco, emitidos ou
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garantidos por governos e empresas, desde que o Fundo não
invista mais de 10% dos respetivos ativos em títulos emitidos
e/ou garantidos por um único governo ou um emitente
relacionado com o governo com uma notação de crédito
inferior ao grau de investimento no momento da compra) de
emitentes localizados em qualquer parte do mundo, incluindo
mercados emergentes, com habitualmente entre 25% a 50%
dos mesmos localizados ou exercendo as suas atividades de
negócio principais na região asiática. O Fundo poderá utilizar
instrumentos financeiros derivados apenas para efeitos de
cobertura cambial.
O Fundo investe sem limites estipulados quanto a região,
país, setor da indústria ou capitalização de mercado no
que respeita ao investimento pelos respetivos Fundos
Subjacentes. O Fundo procurará manter uma exposição
de alocação de ativos geralmente no intervalo entre 60%
e 80%, no que se refere a ações e títulos relacionados
com ações globalmente, entre 20% e 40% no que se refere
a títulos de dívida de taxa fixa ou variável e entre 0% e 10%
no que se refere a estratégias alternativas, incluindo REIT.
Estas alocações de ativos poderão sair destes intervalos,
ocasionalmente, com base nas condições de mercado e nas
opiniões estratégicas e táticas dos Gestores de Investimento
relativamente à alocação de ativos.
O Fundo poderá, de uma forma acessória, através dos
investimentos em Fundos Subjacentes, ficar exposto
a títulos convertíveis, títulos indexados a crédito, títulos de
dívida sobre os quais o emitente não esteja (no momento
da compra) a efetuar pagamentos de capital ou juros
(títulos de dívida em incumprimento), assim como títulos
de empresas que estão ou estarão brevemente envolvidas
em reorganizações, reestruturações financeiras ou falência
(empresas em reestruturação).
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• um nível elevado de retorno total a longo prazo que seja
consistente com um nível de risco mais alto
• Investir a longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
• Risco de Fundos de Investimento Subjacente
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Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Empresas em Reestruturação
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited.
O Gestor de Investimento delegou, sob sua responsabilidade,
total ou parcialmente, a condução das responsabilidades
correntes de gestão de investimentos e os serviços
de consultoria de investimentos em relação a parte ou
à totalidade dos ativos do Fundo à Franklin Advisers, Inc.,
que atua como subgestor de investimento.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
Informação Importante para os Investidores As Ações
deste Fundo são exclusivamente oferecidas a Distribuidores
selecionados, através de convite, apenas com base num
acordo específico celebrado com a Sociedade Gestora.
As Ações deste Fundo são disponibilizadas apenas aos
Investidores que subscrevam o Fundo através desses
Distribuidores. Contacte a Sociedade ou a Sociedade
Gestora para obter informações adicionais.

FRANKLIN NEXTSTEP GROWTH FUND
Classe de Ativos Fundo Multi-Asset
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é alcançar o nível mais elevado de retorno total
a longo prazo. O retorno total inclui rendimento e crescimento
de capital.
Política de Investimento O Fundo pretende atingir o seu
objetivo investindo os respetivos ativos líquidos principalmente
em unidades de OICVM e de outros OIC do tipo aberto e fechado
(incluindo fundos transacionados em bolsa), geridos por
entidades da Franklin Templeton Investments, bem como por
outros gestores de ativos (“Fundos Subjacentes”), fornecendo
exposição a participações de qualquer capitalização bolsista
(incluindo pequenas e médias empresas), assim como títulos
de dívida de taxa fixa ou variável (incluindo títulos de dívida
com notação de grau de investimento, sem notação de grau de
investimento ou sem notação de risco, emitidos ou garantidos
por governos e empresas, desde que o Fundo não invista
mais de 10% dos respetivos ativos em títulos emitidos e/ou
garantidos por um único governo ou um emitente relacionado
com o governo com uma notação de crédito inferior ao grau de
investimento no momento da compra) de emitentes localizados
em qualquer parte do mundo, incluindo em mercados
franklintempleton.lu

emergentes. O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros
derivados apenas para efeitos de cobertura cambial.
O Fundo investe sem limites estipulados quanto a região,
país, setor da indústria ou capitalização de mercado no
que respeita ao investimento pelos respetivos Fundos
Subjacentes. O Fundo procurará manter uma exposição de
alocação de ativos geralmente no intervalo entre 60% e 80%
no que se refere a ações e títulos relacionados com ações
globalmente, um intervalo entre 20% e 40% no que se refere
a títulos de dívida de taxa fixa ou variável e um intervalo entre
0% e 10% para estratégias alternativas, incluindo produtos
de base ou bens imobiliários (habitualmente através de
unidades noutros OIC do tipo aberto e fechado, incluindo
fundos transacionados em bolsa). Estas alocações de ativos
poderão sair destes intervalos, ocasionalmente, com base
nas condições de mercado e nas opiniões estratégicas
e táticas dos Gestores de Investimento relativamente
à alocação de ativos.
O Fundo poderá, de uma forma acessória, através dos
investimentos em Fundos Subjacentes, ficar exposto
a títulos convertíveis, títulos indexados a crédito, títulos de
dívida sobre os quais o emitente não esteja (no momento
da compra) a efetuar pagamentos de capital ou juros
(títulos de dívida em incumprimento), assim como títulos
de empresas que estão ou estarão brevemente envolvidas
em reorganizações, reestruturações financeiras ou falência
(empresas em reestruturação).
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• um nível elevado de retorno total a longo prazo que seja
consistente com um nível de risco mais alto
• Investir a longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
• Risco de Fundos de Investimento Subjacente
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Exposição Relacionado com Produtos de Base
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
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67

• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Ativos Reais
• Risco de Empresas em Reestruturação
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
e Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
Informação Importante para os Investidores As Ações
deste Fundo são exclusivamente oferecidas a Distribuidores
selecionados, através de convite, apenas com base num
acordo específico celebrado com a Sociedade Gestora.
As Ações deste Fundo são disponibilizadas apenas aos
Investidores que subscrevam o Fundo através desses
Distribuidores. Contacte a Sociedade ou a Sociedade
Gestora para obter informações adicionais.

FRANKLIN NEXTSTEP MODERATE FUND
Classe de Ativos Fundo Multi-Asset
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é alcançar o nível mais elevado de retorno total
a longo prazo. O retorno total inclui rendimento e crescimento
de capital.
Política de Investimento O Fundo pretende atingir
o seu objetivo investindo os respetivos ativos líquidos
principalmente em unidades de OICVM e de outros OIC
do tipo aberto e fechado (incluindo fundos transacionados
em bolsa), geridos por entidades da Franklin Templeton
Investments, bem como por outros gestores de ativos (“Fundos
Subjacentes”), fornecendo exposição a participações de
qualquer capitalização bolsista (incluindo pequenas e médias
empresas), assim como títulos de dívida de taxa fixa ou
variável (incluindo títulos de dívida com notação de grau
de investimento, sem notação de grau de investimento ou
sem notação de risco, emitidos ou garantidos por governos
e empresas, desde que o Fundo não invista mais de 10% dos
respetivos ativos em títulos emitidos e/ou garantidos por um
único governo ou um emitente relacionado com o governo com
uma notação de crédito inferior ao grau de investimento no
momento da compra) de emitentes localizados em qualquer
parte do mundo, incluindo em mercados emergentes.
O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados
apenas para efeitos de cobertura cambial.
O Fundo investe sem limites estipulados quanto a região,
país, setor da indústria ou capitalização de mercado no
que respeita ao investimento pelos respetivos Fundos
Subjacentes. O Fundo procurará manter uma exposição de
alocação de ativos geralmente no intervalo entre 45% e 65%
no que se refere a ações e títulos relacionados com ações
globalmente, um intervalo entre 35% e 55% no que se refere
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a títulos de dívida de taxa fixa ou variável e um intervalo entre
0% e 5% para estratégias alternativas, incluindo produtos
de base ou bens imobiliários (habitualmente através de
unidades noutros OIC do tipo aberto e fechado, incluindo
fundos transacionados em bolsa). Estas alocações de ativos
poderão sair destes intervalos, ocasionalmente, com base
nas condições de mercado e nas opiniões estratégicas
e táticas dos Gestores de Investimento relativamente
à alocação de ativos.
O Fundo poderá, de uma forma acessória, através dos
investimentos em Fundos Subjacentes, ficar exposto
a títulos convertíveis, títulos indexados a crédito, títulos de
dívida sobre os quais o emitente não esteja (no momento
da compra) a efetuar pagamentos de capital ou juros
(títulos de dívida em incumprimento), assim como títulos
de empresas que estão ou estarão brevemente envolvidas
em reorganizações, reestruturações financeiras ou falência
(empresas em reestruturação).
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas, bem
como de rendimento bruto de despesa.
Embora esta situação possa permitir a distribuição de mais
rendimento, poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• um nível elevado de retorno total a longo prazo que seja
consistente com um nível de risco moderado
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
• Risco de Fundos de Investimento Subjacente
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Exposição Relacionado com Produtos de Base
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Ativos Reais
• Risco de Empresas em Reestruturação
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
franklintempleton.lu

Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
e Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
Informação Importante para os Investidores As Ações
deste Fundo são exclusivamente oferecidas a Distribuidores
selecionados, através de convite, apenas com base num
acordo específico celebrado com a Sociedade Gestora.
As Ações deste Fundo são disponibilizadas apenas aos
Investidores que subscrevam o Fundo através desses
Distribuidores. Contacte a Sociedade ou a Sociedade
Gestora para obter informações adicionais.

FRANKLIN NEXTSTEP STABLE GROWTH FUND
Classe de Ativos Fundo Multi-Asset
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é alcançar o nível mais elevado de retorno total
a longo prazo. O retorno total inclui rendimento e crescimento
de capital.
Política de Investimento O Fundo pretende atingir
o seu objetivo investindo os respetivos ativos líquidos
principalmente em unidades de OICVM e de outros OIC
do tipo aberto e fechado (incluindo fundos transacionados
em bolsa), geridos por entidades da Franklin Templeton
Investments, bem como por outros gestores de
ativos (“Fundos Subjacentes”), fornecendo exposição
a participações de qualquer capitalização bolsista (incluindo
pequenas e médias empresas), assim como títulos de
dívida de taxa fixa ou variável (incluindo títulos de dívida
com notação de grau de investimento, sem notação de
grau de investimento ou sem notação de risco, emitidos ou
garantidos por governos e empresas, desde que o Fundo não
invista mais de 10% dos respetivos ativos em títulos emitidos
e/ou garantidos por um único governo ou um emitente
relacionado com o governo com uma notação de crédito
inferior ao grau de investimento no momento da compra) de
emitentes localizados em qualquer parte do mundo, incluindo
mercados emergentes, com habitualmente entre 25% a 50%
dos mesmos localizados ou exercendo as suas atividades de
negócio principais na região asiática. O Fundo poderá utilizar
instrumentos financeiros derivados apenas para efeitos de
cobertura cambial.
O Fundo investe sem limites estipulados quanto a região,
país, setor da indústria ou capitalização de mercado no
que respeita ao investimento pelos respetivos Fundos
Subjacentes. O Fundo procurará manter uma exposição
de alocação de ativos geralmente no intervalo entre 10%
e 30%, no que se refere a ações e títulos relacionados
com ações globalmente, e no intervalo entre 70% e 90%
no que se refere a títulos de dívida de taxa fixa ou variável.
Estas alocações de ativos poderão sair destes intervalos,
ocasionalmente, com base nas condições de mercado e nas
opiniões estratégicas e táticas dos Gestores de Investimento
relativamente à alocação de ativos.
O Fundo poderá, de uma forma acessória, através dos
investimentos em Fundos Subjacentes, ficar exposto
a títulos convertíveis, títulos indexados a crédito, títulos de
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dívida sobre os quais o emitente não esteja (no momento
da compra) a efetuar pagamentos de capital ou juros
(títulos de dívida em incumprimento), assim como títulos
de empresas que estão ou estarão brevemente envolvidas
em reorganizações, reestruturações financeiras ou falência
(empresas em reestruturação).
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• um nível elevado de retorno total a longo prazo que seja
consistente com um nível de risco baixo a moderado
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Fundos de Investimento Subjacente
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Empresas em Reestruturação
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited.
O Gestor de Investimento delegou, sob sua responsabilidade,
total ou parcialmente, a condução das responsabilidades
correntes de gestão de investimentos e os serviços
de consultoria de investimentos em relação a parte ou
à totalidade dos ativos do Fundo à Franklin Advisers, Inc.,
que atua como subgestor de investimento.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
Informação Importante para os Investidores As Ações
deste Fundo são exclusivamente oferecidas a Distribuidores
selecionados, através de convite, apenas com base num
acordo específico celebrado com a Sociedade Gestora.
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As Ações deste Fundo são disponibilizadas apenas aos
Investidores que subscrevam o Fundo através desses
Distribuidores. Contacte a Sociedade ou a Sociedade
Gestora para obter informações adicionais.

FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O principal objetivo de
investimento do Fundo é obter um elevado nível de rendimento
corrente. Como objetivo de investimento secundário, o Fundo
procura a valorização do capital a longo prazo.
Política de Investimento O Fundo investe sobretudo em títulos
de dívida globalmente, incluindo de Mercados Emergentes.
O Fundo terá uma dotação para títulos de rendimento fixo
de pelo menos 75%. Para efeitos deste Fundo, os títulos de
dívida incluirão todo o tipo de títulos de rendimento de taxa
fixa e variável, incluindo empréstimos bancários (através de
fundos de investimento regulamentados e/ou instrumentos
financeiros derivados), obrigações, títulos com garantia
hipotecária e outros títulos garantidos por ativos (incluindo
obrigações de dívida garantidas e transações hipotecárias
de venda com acordo de recompra (“mortgage dollar roll
transactions”)), e títulos convertíveis. O Fundo pode investir
até 100% dos seus ativos líquidos em títulos de dívida
com baixa notação, sem notação de risco e sem notação
investment grade de emitentes a nível mundial e até 100%
dos seus ativos líquidos em títulos de empresas que estão
ou estarão envolvidas em reorganizações, reestruturações
financeiras ou falência. Para conseguir alcançar o seu
objetivo, o Fundo poderá utilizar vários instrumentos
financeiros derivados para fins de cobertura de risco, gestão
eficiente da carteira e/ou investimento, sujeito às restrições
ao investimento descritas mais pormenorizadamente no
Anexo B. Estes instrumentos financeiros derivados podem
ser negociados em Mercados Regulamentados ou mercados
de balcão e neles se incluem, entre outros, swaps (tais como
swaps associados a eventos de crédito ou swaps de retorno
total relacionados com rendimento fixo), contratos a prazo
e contratos a prazo cruzados (podendo ambos resultar
em exposições cambiais negativas), contratos de futuros
(incluindo sobre títulos públicos), bem como opções. Alguns
exemplos da utilização de instrumentos financeiros derivados,
por parte do Fundo, para efeitos de investimento, que
poderão não estar correlacionados com os ativos subjacentes
do Fundo, incluem a adoção de posições cambiais ativas
(como posições longas/curtas) através de contratos a prazo
e contratos a prazo cruzados, a adoção de posições de
crédito ativas através de swaps associados a eventos de
crédito e a adoção de posições de taxa de juro ativas através
de swaps de retorno total relacionado com rendimento fixo.
O Fundo pode investir até 10% dos seus ativos líquidos
em unidades de OICVM e outros OIC, até 10% dos seus
ativos líquidos em títulos indexados a crédito e até 10%
dos seus ativos líquidos em títulos em incumprimento.
O Fundo poderá investir até 10% dos seus ativos líquidos na
China Continental através do Bond Connect ou diretamente
(também referido como CIBM direto). O Fundo poderá
também, temporariamente e/ou a título acessório, procurar
oportunidades de investimento noutros tipos de valores
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mobiliários, tais como ações preferenciais, ações ordinárias
e outros títulos indexados a participações e garantias.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 15% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 40%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• elevado nível de rendimento corrente e possibilidade de
alguma valorização do capital em USD investindo em
títulos de dívida e instrumentos financeiros derivados
a nível mundial
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
• Risco de Titularização
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
• Risco de Warrants
Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco (VaR
relativo) é usada para calcular a Exposição Global do Fundo.
A referência de referência do VaR relativo é uma referência
combinada dos seguintes componentes do Índice Bloomberg:
US High Yield (10%), US Mortgage-Backed (10%),
US Government (10%), US Credit (Corporates) (10%),
US Commercial Mortgage-Backed (5%), Global Treasury
ex-US (10%), US Dollar Emerging Markets Sovereign (10%),
Emerging Market Local Currency Government (10%) e Global
High Yield (25%).
O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 65%. O Nível Esperado de Alavancagem é apenas
uma estimativa e pode estar sujeito a níveis de alavancagem
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mais elevados. O método de cálculo da alavancagem usado
é a Soma de Nocionais. Inclui a exposição nocional associada
a instrumentos financeiros derivados, mas não inclui os
investimentos subjacentes do Fundo, que constituem até
100% dos ativos líquidos totais.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN SYSTEMATIC STYLE PREMIA FUND
Classe de Ativos Fundo Multi-Asset
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é alcançar retornos absolutos com pouca ou nenhuma
correlação com os mercados acionistas tradicionais.
O Fundo pretende atingir o seu objetivo com uma volatilidade
anualizada, em condições de mercado normais, de
aproximadamente 8%. Não existe garantia de que o Fundo
irá atingir o seu objetivo de retorno ou de que irá alcançar
o seu objetivo de volatilidade.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo de investimento alocando os seus ativos líquidos
entre duas estratégias relacionadas com prémios, cada uma
das quais descritas conforme se segue:
• Estratégia de prémios de risco descendente – esta estratégia
visa retornos absolutos através de posições longas e curtas
(incluindo longas e curtas sintéticas) em várias classes de
fatores e ativos, incluindo, entre outros, ações, obrigações
e moedas, de forma a capturar o prémio de risco associado
a ineficiências no mercado. Esta estratégia será alcançada
principalmente através do investimento em futuros de
índices e contratos a prazo de moeda.
• Estratégia de seleção acionista curta e longa – geralmente,
esta estratégia visa produzir retornos a partir de
investimentos nos mercados acionistas globais assumindo
posições longas e curtas (incluindo longas e curtas
sintéticas) em índices de ações e ações ordinárias.
Estas estratégias concentram-se geralmente em retornos
ajustados ao risco e capitalizam as opiniões dos Gestores
de Investimento quanto a fatores de investimento
específicos nos mercados acionistas, regiões e setores.
O Gestor de Investimento efetua a alocação entre as duas
estratégias com flexibilidade. Em circunstâncias normais, as
duas estratégias teriam uma ponderação aproximadamente
igual embora, em contextos de mercado variáveis, uma
estratégia possa assistir a um aumento da alocação de forma
a obter a volatilidade pretendida.
O Fundo pretende obter exposição numa ampla gama de
valores mobiliários, instrumentos financeiros derivados,
bem como noutros títulos e moedas elegíveis. Esses títulos
poderão incluir, entre outros, títulos de rendimento variável e/
ou títulos afins (que poderão incluir ações ordinárias, ações
preferenciais, notas participatórias, certificados relacionados
com ações e títulos convertíveis de empresas localizadas
em qualquer parte do mundo e de qualquer capitalização)
e títulos de dívida (que poderão incluir todas as variedades
de títulos de rendimento de taxa fixa e variável com qualquer
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maturidade ou qualidade de emitentes soberanos de todo
o mundo). A exposição a esses títulos pode ser alcançada
diretamente ou através da utilização de instrumentos
financeiros derivados sobre índices financeiros elegíveis.
O Gestor de Investimento poderá decidir investir até 100%
dos ativos líquidos do Fundo em obrigações de dívida
emitidas ou garantidas por um governo e respetivas
autoridades locais dos EUA, Canadá, Austrália,
Alemanha, França, Itália ou Reino Unido, de acordo com
os requisitos de repartição do risco aplicáveis incluídos
no Anexo B “Restrições de Investimento”. Além disso,
o Fundo poderá investir até 10% dos seus ativos líquidos em
unidades de OICVM e outros OIC abertos e fechados, bem
como fundos negociados em bolsa.
As posições longas beneficiam com um aumento do preço
do instrumento ou classe de ativos subjacente, enquanto
as posições curtas beneficiam com uma diminuição desse
preço. A exposição a posições longas ou curtas sintéticas
deverá ser conseguida através da utilização de instrumentos
financeiros derivados.
O Fundo utiliza instrumentos financeiros derivados para efeitos de cobertura de risco, gestão eficiente da carteira e/ou de
investimento. Estes instrumentos financeiros derivados poderão
ser negociados em Mercados Regulamentados ou mercados
de balcão e podem incluir, entre outros, (i) contratos de futuros,
incluindo futuros baseados em participações, índices de participações, ETF (Fundos de Índices Cotados) de participações,
títulos de rendimento fixo, futuros de taxa de juro e cambiais e
opções sobre os mesmos; (ii) swaps, incluindo swaps de retorno
total, de taxa de juro, de índices e cambiais relacionados com
participações, rendimento fixo e/ou moedas, bem como swaps
associados a eventos de crédito, contrato de swaps por diferença e opções sobre os mesmos; e (iii) contratos de divisas
e cambiais a prazo. Os ativos subjacentes e as estratégias de
investimento dos swaps de retorno total nos quais o Fundo pode
investir consistem em instrumentos nos quais o Fundo possa
investir de acordo com o seu objetivo e a sua política de investimento. Em particular, podem ser utilizados swaps de retorno total
para ganhar exposição a posições longas e curtas em ações
e títulos relacionados com ações. A utilização de instrumentos
financeiros derivados poderá resultar em exposição negativa a
uma classe de ativos, curva de rendimentos/duração ou moeda
específicas. O Fundo pode deter montantes significativos de
numerário ou equivalentes.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 75% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 100%.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• retornos absolutos numa variedade de contextos de
mercado, com baixa correlação com as classes de ativos
tradicionais
• investir a médio e longo prazo
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71

Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco de Mercado
• Risco de Alavancagem Substancial
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Exposição Relacionado com Produtos de Base
• Risco de Títulos Indexados a Crédito

do desenvolvimento, avanço e utilização de tecnologia,
equipamento e serviços de comunicações. Estas podem
incluir, por exemplo, empresas nas seguintes indústrias:
• serviços de outsourcing relativos a informática
e comunicações;
• serviços tecnológicos, incluindo software informático,
serviços de dados e serviços de Internet;
• tecnologia eletrónica, incluindo computadores, produtos
informáticos e componentes eletrónicos;
• telecomunicações, incluindo serviços de rede
e equipamentos com e sem fios;

• Risco dos Mercados Emergentes

• serviços de informação e multimédia, incluindo
a distribuição de informação e fornecedores de conteúdos;

• Risco Cambial

• semicondutores e equipamentos para semicondutores; e

• Risco de Liquidez

• instrumentos de precisão.

• Risco do modelo

O Fundo utiliza uma abordagem de crescimento que
emprega uma pesquisa fundamental intensiva, da base
para o topo, das empresas. O Gestor de Investimento
toma igualmente em consideração as tendências gerais
ao selecionar os investimentos. Em geral, o Gestor de
Investimento procura empresas que considera apresentarem
ou poderem vir a apresentar algumas das características
seguintes: gestão da qualidade, boas perspetivas de
crescimento, bom posicionamento no mercado, margens de
lucro elevadas ou em crescimento, e uma boa rentabilidade
sobre o investimento de capital. Uma vez que o Gestor de
Investimentos considera que os fatores Ambientais, Sociais
e de Governação (ESG) são particularmente relevantes
para investir no setor da tecnologia e podem contribuir
para a criação de valor dos acionistas, as considerações
ESG são um componente integral da sua investigação
de investimento fundamental. A este respeito, o Gestor
de Investimentos aplica uma metodologia ESG exclusiva
vinculativa que é aplicada a pelo menos 90% da carteira do
Fundo para determinar o perfil de uma empresa quanto às
questões ambientais, sociais e de governação relevantes.
O Gestor de Investimentos avalia as empresas que podem
representar possíveis investimentos para o Fundo (“Universo
de Investimento do Fundo”) e atribui uma classificação ESG
geral com base em fatores quantitativos e qualitativos,
como a cibersegurança e privacidade dos dados, utilização
de materiais controversos, suporte de capital humano,
diversidade e inclusão, bem como impacto ambiental
(emissões de carbono, resíduos eletrónicos, utilização da
água). A classificação atribuída aos emitentes pelo Gestor
de Investimentos com base na metodologia ESG exclusiva
engloba quatro níveis: AAA (melhor na classe/muito bom), AA
(bom), A (razoável) e B (precisa de melhoria). A abordagem
ESG do Gestor de Investimentos inclui o diálogo regular
com as empresas, o acompanhamento de questões
materiais ESG e os representantes de voto. As empresas
com uma classificação “B” ou as que não são classificadas
devido ao facto de as empresas não cumprirem os critérios
fundamentais do Gestor de Investimentos são excluídas da
carteira do Fundo.

• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Para efeitos do Artigo 6.° do SFDR, considera-se que
os riscos para a sustentabilidade não são atualmente
relevantes para as decisões de investimento tomadas tendo
em conta a natureza da estratégia e que os riscos para
a sustentabilidade não são atualmente suscetíveis de ter um
impacto significativo nos retornos do Fundo.
Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco (VaR
absoluto) é usada para calcular a Exposição Global do Fundo.
O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 600%. O Nível Esperado de Alavancagem
é apenas uma estimativa e pode estar sujeito a níveis
de alavancagem mais elevados. O método de cálculo
da alavancagem usado é a Soma de Nocionais. Inclui
a exposição nocional associada a instrumentos financeiros
derivados, mas não inclui os investimentos subjacentes do
Fundo, que constituem até 100% dos ativos líquidos totais.
O Nível Esperado de Alavancagem de 600%, que se deve
à utilização de instrumentos financeiros derivados conforme
divulgado na política de investimento do Fundo, seria
principalmente atribuído a swaps de rendimento fixo, futuros
de taxas de juro, swaps de retorno total de ações, futuros de
ações e contratos cambiais a prazo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo investe, pelo menos,
dois terços dos seus ativos líquidos investidos em títulos
de rendimento variável de empresas dos EUA e de
países estrangeiros que se espera virem a beneficiar
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O Fundo também aplica exclusões específicas dos ESG
e não investirá em empresas que de acordo com a análise
do Gestor de Investimentos:

Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:

• Violem seriamente os Princípios do Pacto Global das
Nações Unidas (sem uma perspetiva positiva);

• investir num Fundo de acordo com o Artigo 8.º do SFDR

• Gerem mais de 10% da receita a partir da produção e/ou
distribuição de armas;
• Estejam envolvidas na produção, distribuição ou
comercialização por atacado de componentes dedicados e/
ou chave de armas proibidas14 (ou seja, minas antipessoal,
armas biológicas e químicas e munições de fragmentação);
• Fabriquem tabaco ou produtos relacionados ou que
obtenham receitas desses produtos que ultrapassem 5%;
• Gerem mais de 10% das suas receitas com origem na
extração térmica de carvão ou da geração de energia
à base de carvão.
Além disso, o Fundo não irá investir em emitentes soberanos
que tenham uma pontuação inadequada de acordo com
o Freedom House Index15.
Como resultado da metodologia ESG e exclusões
supracitadas, a pontuação ESG base média ponderada da
carteira do Fundo é superior à pontuação ESG base média
do Universo de Investimento do Fundo. As pontuações ESG
para cada empresa da carteira serão revistas e atualizadas
pelo menos anualmente.
O Fundo investe em títulos de empresas americanas
e estrangeiras bem estabelecidas, assim como em pequenas
a médias empresas que o Gestor de Investimento considere
terem boas oportunidades de crescimento.

• valorização do capital investindo em títulos de
rendimento variável
• um investimento de crescimento no setor da tecnologia
nos EUA e em todo o mundo
• investir a médio e longo prazo
Regulamentação de taxonomia Em linha com sua metodologia ESG, o Fundo promove características ambientais, sociais
e de governança. Embora o Fundo não se comprometa a fazer
investimentos em atividades ambientalmente sustentáveis
alinhadas à taxonomia que contribuam para a mitigação das
mudanças climáticas e os objetivos de adaptação às mudanças
climáticas, não se pode excluir que os investimentos subjacentes do Fundo possam incluir incidentalmente investimentos que
visem ter um impacto positivo no meio ambiente por meio de
seu foco na mitigação das mudanças climáticas e na adaptação
às mudanças climáticas e que podem ser, mas não necessariamente, alinhados à taxonomia. Os investidores devem
observar que o princípio “não causar danos significativos” do
Regulamento de Taxonomia se aplica apenas aos investimentos subjacentes ao Fundo que levam em consideração os
critérios da UE para atividades econômicas ambientalmente
sustentáveis. Os investimentos subjacentes ao Fundo que não
se enquadrem em atividades ecologicamente sustentáveis alinhadas com a taxonomia não têm em conta os critérios da UE
para atividades económicas ambientalmente sustentáveis ao
abrigo do Regulamento de Taxonomia.

O Fundo também pode, de acordo com as restrições de
investimento, investir (i) até 10% dos seus ativos líquidos
emitidos por empresas privadas e Private Investments in
Public Equity (PIPE), e (ii) até 5% dos seus ativos líquidos
em Special Purpose Acquisition Companies (SPAC), desde
que os PIPE e SPAC se qualifiquem como valores mobiliários
ao abrigo dos parágrafos (1) ou (2) a) do Artigo 41.º da Lei de
17 de dezembro de 2010”.

Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:

O Fundo poderá também investir em títulos de rendimento
variável ou títulos de dívida de qualquer tipo de emitente
norte-americano ou estrangeiro, bem como em American
Depositary Receipts, European Depositary Receipts e Global
Depositary Receipts.

Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:

Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.

• Risco de Liquidez

• Risco de Concentração
• Risco de Contraparte
• Risco de Mercado
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco do Mercado Chinês
• Risco Inerente às Ações
• Risco Cambial
• Risco de PIPE
• Risco de Empresas Privadas
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
• Risco de SPAC
• Risco de sustentabilidade

(a) Armas de acordo com a (i) Convenção sobre a Proibição da Utilização,
Armazenagem, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre
a sua Destruição, e (ii) a Convenção sobre a Proibição de Munições de
Fragmentação e (b) armas classificadas como armas B ou C de acordo com
a Convenção das Nações Unidas de Armas Biológicas e Convenção das
Nações Unidas de Armas Químicas, respetivamente.
14

15

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
Franklin Templeton Investment Funds
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FRANKLIN UK EQUITY INCOME FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações

Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:

Moeda Base Libra Esterlina britânica (GBP)

• Risco de Concentração

Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é gerar um rendimento superior ao índice FTSE AllShare, juntamente com o crescimento do investimento num
período de três a cinco anos, depois de deduzidas todas as
comissões e custos. Não existe garantia de que o Fundo irá
atingir o seu objetivo de retorno.

• Risco de Mercado

Política de investimento O Fundo procura alcançar
o seu objetivo de investimento investindo principalmente em
títulos de participações de empresas de grande dimensão
constituídas, domiciliadas ou com as suas principais
atividades comerciais no Reino Unido. O Fundo investe
normalmente em empresas que são constituintes do índice
FTSE All Share, mas o Gestor de Investimentos tem uma
ampla margem de manobra para se desviar, mesmo
significativamente, dos títulos e coeficientes de correção do
índice FTSE All Share. O Fundo também pode investir em
títulos de participações de pequenas e médias empresas.
O Fundo é gerido ativamente e procura investir em empresas
dos mais diversos setores.
O Fundo também pode investir, a título acessório, em títulos
de dívida emitidos por emitentes governamentais e entidades
relacionadas com o governo, bem como por entidades
supranacionais organizadas ou apoiadas por vários governos
nacionais e/ou emitentes empresariais (incluindo obrigações
convertíveis em ações ordinárias).
O Fundo poderá ainda utilizar instrumentos financeiros
derivados apenas para cobertura e/ou gestão eficiente da
carteira. Estes instrumentos financeiros derivados podem
ser negociados em Mercados Regulamentados ou mercados
de balcão e poderão incluir, entre outros, contratos a prazo
e contratos a prazo cruzados, contratos de futuros, incluindo
futuros de índices, ou opções sobre esses contratos, notas
indexadas a participações, bem como opções.
O Fundo poderá igualmente investir até 10% dos seus ativos
líquidos em unidades de OICVM e outros OIC.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição a que pode estar sujeito a transações
de empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos
líquidos do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• rendimento e valorização do capital através do investimento
em títulos de participações de empresas localizadas ou com
as suas principais atividades comerciais no Reino Unido
• investir a médio e longo prazo
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Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Contraparte
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Inerente às Ações
• Risco de Liquidez
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
Os Investidores devem saber que outros riscos podem
também, ocasionalmente, ser relevantes para este Fundo.
Consulte a secção “Considerações sobre Riscos” para uma
descrição completa destes riscos.
Exposição Global A Abordagem baseada nos Compromissos
é utilizada para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Martin Currie Investment
Management Ltd
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY
MARKET FUND
A informação contida nesta secção do Fundo deve ser lida em
conjunto com as provisões específicas aplicáveis a Fundos
do Mercado Monetário tal como incluído nas secções
“Informação Geral para o Investidor”, “Anexo B” e “Anexo
D”, bem como com as provisões gerais do Prospeto, exceto
indicação em contrário.
O Fundo qualifica-se como um Fundo do Mercado Monetário
de Curto Prazo com um Valor Patrimonial Líquido Variável
e foi devidamente autorizado pela CSSF, de acordo com
as disposições do Regulamento europeu relativo a Fundos
do Mercado Monetário (“RFMM”). Este Fundo não obteve
notação de agências de notação de crédito externas.
Classe de Ativos Fundo do Mercado Monetário
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é manter um nível elevado de preservação
do capital e liquidez maximizando simultaneamente os
retornos em USD.
Política de Investimento O Fundo visa atingir o seu objetivo
investindo numa carteira de títulos de dívida e relacionados
com dívida de alta qualidade denominados em USD,
e Instrumentos do Mercado Monetário.
O Fundo investe principalmente em Instrumentos do Mercado
Monetário de alta qualidade, que consistem principalmente
em títulos de dívida de taxa fixa e variável de curto prazo,
franklintempleton.lu

papéis comerciais, notas de taxa variável e certificados de
depósito de instituições de crédito, todos em conformidade
com o RFMM. O Fundo poderá também, em menor medida,
investir em papel comercial garantido por ativos (“ABCP”) e
titularizações elegíveis, bem como em depósitos e numerário
denominados em USD.
Estes investimentos serão denominados em dólares
americanos e até 100% poderão ser emitidos ou garantidos
por governos soberanos de Estados membros da OCDE,
entidades supranacionais, incluindo os instrumentos mais
proeminentemente emitidos ou garantidos pelo Governo
dos Estados Unidos e suas agências e/ou entidades
relacionadas, incluindo, entre outros, o Tesouro dos
Estados Unidos, o Sistema de Reserva Federal dos Estados
Unidos, a Federal National Mortgage Association (FNMA),
a Government National Mortgage Association (GNMA), a
Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac),
os Federal Home Loan Banks (FHLB), e organizações
supranacionais das quais os Estados Unidos e pelo menos
um Estado-Membro da UE participam, incluindo, mas não
se limitando, ao Banco Internacional para a Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD ou Banco Mundial), a International
Finance Corporation (IFC) e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID). Para além de receber uma
avaliação favorável da sua qualidade de crédito, de acordo
com o procedimento de avaliação de qualidade de crédito
interno da Sociedade Gestora, todos os investimentos
devem, à data de compra, ter uma notação a longo prazo
mínima de A ou superior pela Standard & Poor’s Corporation
(“S&P”) ou A2 ou superior pela Moody’s Investors Service,
Inc. (“Moody’s”) ou uma notação similar por qualquer outra
organização de notação estatística internacionalmente
reconhecida, correspondente a uma notação a curto prazo
de A-1 pela S&P/P-1 pela Moody’s ou equivalente ou, se
não possuírem notação, ser declarados como equivalentes
em termos de qualidade pelo Gestor de Investimento.
O Fundo irá manter uma Maturidade Média Ponderada não
superior a 60 dias. O Fundo apenas detém títulos que, à data
da aquisição, tenham uma maturidade inicial ou residual não
superior a 397 dias.
O Fundo pode utilizar instrumentos financeiros derivados
apenas para finalidades de cobertura dos riscos da taxa de
juro ou da taxa de câmbio inerentes noutros investimentos
do Fundo. O Fundo também pode investir em acordos de
recompra e recompra reversa dentro dos limites descritos
abaixo para fins de investimento de caixa, geração de capital
ou renda adicional e mitigação de riscos, bem como menos
de 10% do patrimônio líquido do Fundo em unidades ou
ações de qualquer outro Fundo do Mercado Monetário de
curto prazo.
Exposição a contratos de recompra O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a contratos de recompra
corresponde a 10% dos ativos líquidos do Fundo, sujeito
a um máximo de 10%.
A utilização de operações com acordo de recompra será
temporária, enquanto o Fundo poderá esperar variações
para cima e para baixo. Tais variações podem depender de
fatores como, mas não limitados a, ativos líquidos totais do
Fundo, a demanda do mercado subjacente e tendências
sazonais no mercado subjacente. Durante períodos de
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pouca ou nenhuma demanda do mercado, a proporção do
patrimônio líquido do Fundo sujeita a operações com acordo
de recompra pode ser de 0%, podendo haver também
períodos de maior demanda, caso em que essa proporção
pode se aproximar de 10%.
Exposição a contratos de compra com acordo de
revenda O nível esperado de exposição que pode estar
sujeito a contratos de compra com acordo de revenda
corresponde a 20% dos ativos líquidos do Fundo, sujeito
a um máximo de 35%. O montante agregado de numerário
fornecido à mesma contraparte em acordos de compra com
acordo de revenda não deve ser superior a 15% dos ativos
do Fundo.
A utilização de transacções de acordos de recompra reversa
será temporária, enquanto um Fundo poderá esperar
variações ascendentes e descendentes. Tais variações
podem depender de fatores como, mas não limitados
a, ativos líquidos totais do Fundo, a demanda do mercado
subjacente e tendências sazonais no mercado subjacente.
Durante períodos de pouca ou nenhuma demanda do
mercado, a proporção do patrimônio líquido do Fundo sujeita
a operações com acordo de recompra reversa pode ser de
0%, podendo haver também períodos de maior demanda,
caso em que essa proporção pode se aproximar de 35%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• rendimento corrente e um nível elevado de proteção
do capital investindo numa carteira de títulos de dívida
e relacionados com dívida de alta qualidade denominados
em USD, Instrumentos do Mercado Monetário e numerário
denominado em USD
• investir a curto prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia
de investimento do Fundo:
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Concentração
• Risco de Contraparte
• Risco de Liquidez
• Risco das Operações de Recompra e Operações
de Compra com Acordo de Revenda
• Risco de Fundos de Investimento Subjacente
As ações de Fundos do Mercado Monetário não são
depósitos ou obrigações de, nem são garantidas ou
promovidas por, qualquer banco e não são cobertas
ou garantidas por qualquer outra agência ou entidade
reguladora. O valor de Ações detidas num Fundo do
Mercado Monetário poderá flutuar.
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
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Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.

• Risco de Mercado

Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

• Risco de Titularização

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND

• Risco de Cobertura da Classe

Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo

• Risco de Concentração

Moeda Base Dólar americano (USD)

• Risco da Política de Dividendos

Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é o rendimento e a segurança do capital.

• Risco de Empréstimo de Títulos

Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo, em primeiro lugar, através de uma política de
investimento em obrigações de dívida emitidas ou garantidas
pelo governo norte-americano e pelos seus organismos,
incluindo a compra de títulos garantidos por hipotecas
e ativos. O Fundo terá uma dotação para títulos de rendimento
fixo de pelo menos 75%. O Fundo poderá investir 100%
dos seus ativos em valores mobiliários e Instrumentos do
Mercado Monetário emitidos ou garantidos pelo Governo dos
Estados Unidos, suas agências e entidades relacionadas, de
acordo com os requisitos de diversificação de risco aplicáveis
contidos no Anexo B “Restrições ao Investimento”, incluindo,
entre outros, o Tesouro dos Estados Unidos, a Reserva
Federal dos Estados Unidos, a Government National
Mortgage Association (GNMA) e até 20% tanto na Federal
Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) como na
Federal National Mortgage Association (FNMA).
O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura do risco de taxa de juro e de
gestão eficiente da carteira. Esses instrumentos financeiros
derivados podem incluir, entre outros, swaps, contratos
a prazo e contratos de futuros (incluindo, mas não se
limitando a futuros sobre taxas de juro).
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• um grau de segurança do investimento inicial, assim como
rendimento investindo em títulos de dívida do governo
norte-americano e seus organismos
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Liquidez
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Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:

Para efeitos do Artigo 6.º do SFDR, considera-se que os
riscos de sustentabilidade não são atualmente relevantes
para as decisões de investimento tomadas tendo em conta
a natureza da estratégia, e que os riscos de sustentabilidade
não são atualmente suscetíveis de ter um impacto significativo
nos retornos do Fundo.
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é proporcionar um nível elevado de rendimento
corrente que seja consistente com formas de investimento
prudente, procurando simultaneamente a preservação do
capital dos acionistas.
Política de Investimento O Fundo utiliza uma ampla gama
de investimentos para gerir eficientemente a sua carteira de
investimentos, para ajudar a reduzir os custos de investimento
e gerir os riscos da carteira. Estes investimentos, com um
objetivo de duração média inferior a três (3) anos, incluem,
em primeiro lugar, vários valores mobiliários, tais como
títulos do Tesouro, títulos de dívida de empresas e títulos
de dívida convertíveis, assim como títulos de dívida com
garantia hipotecária a taxa fixa e variável (incluindo títulos
com garantia hipotecária comercial e obrigações hipotecárias
colateralizadas) e títulos de dívida com garantia de ativos.
O Fundo terá uma dotação para títulos de rendimento fixo de
pelo menos 75%. O Fundo poderá participar em transações
hipotecárias de venda com acordo de recompra (“mortgage
dollar roll transactions”). O Fundo pode utilizar instrumentos
financeiros derivados para fins de cobertura de risco, gestão
eficiente da carteira e de investimento. Estes instrumentos
financeiros derivados podem incluir, entre outros, contratos
a prazo e de futuros, opções sobre esses contratos, incluindo
sobre títulos do Tesouro, derivados financeiros baseados
num índice e swaps, tais como swaps de taxa de juro, swaps
de retorno total relacionados com rendimento fixo, swaps
associados a eventos de crédito, bem como swaps associados
a eventos de crédito em nome individual, negociados em
Mercados Regulamentados ou mercados de balcão.
O Fundo investe, em primeiro lugar, em emitentes dos
EUA, mas pode investir até 25% dos seus ativos líquidos
(sem ter em conta ativos líquidos acessórios) em emitentes
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de outros países e até 20% dos seus ativos líquidos em
investimentos não denominados em dólares americanos.
O Fundo poderá igualmente investir até 20% dos seus ativos
líquidos em títulos de notação baixa ou títulos sem categoria
de investimento.

de alavancagem mais elevados. O método de cálculo
da alavancagem usado é a Soma de Nocionais. Inclui
a exposição nocional associada a instrumentos financeiros
derivados, mas não inclui os investimentos subjacentes do
Fundo, que constituem até 100% dos ativos líquidos totais.

O Fundo poderá decidir investir até 100% dos seus ativos
em valores mobiliários e Instrumentos do Mercado Monetário
emitidos ou garantidos pelo governo dos EUA de acordo com
os requisitos de repartição do risco aplicáveis incluídos no
Anexo B “Restrições ao Investimento”.

Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.

O Fundo poderá investir até 5% dos seus ativos líquidos na
China Continental através do Bond Connect ou diretamente
(também referido como CIBM direto).

Classe de Ativos Fundo de Ações

Exposição a swaps de retorno total O nível de exposição
esperado que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) é de 10% do patrimônio líquido do Fundo,
sujeito a um máximo de 25%.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• elevado nível de rendimento, consistente com preservação
do capital, investindo em títulos de rendimento fixo de
emitentes dos EUA com uma duração inferior a 3 anos
• investir a médio prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
• Risco de Titularização
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Concentração
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Liquidez
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco
(VaR absoluto) é usada para calcular a Exposição
Global do Fundo.
O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 100%. O Nível Esperado de Alavancagem
é apenas uma estimativa e pode estar sujeito a níveis
franklintempleton.lu

Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo investe sobretudo
em ações de empresas dos EUA que apresentem um
crescimento acelerado, aumento nos lucros, crescimento ou
potencial de crescimento acima da média em comparação
com a economia em geral. Em geral, os títulos de rendimento
variável dão ao titular o direito de participar nos resultados
operacionais das empresas. Incluem ações ordinárias, títulos
convertíveis e warrants sobre títulos.
O Fundo investe, em primeiro lugar, em empresas de
pequena, média e grande capitalização com um forte potencial
de crescimento, numa ampla gama de setores. Na seleção
dos investimentos em ações, o Gestor de Investimento utiliza
uma pesquisa fundamental, da base para o topo, centrada
em empresas que se julgue possuírem características de
crescimento sustentável e que satisfaçam determinados
critérios de crescimento, qualidade e valorização. O Gestor
de Investimento centra-se em setores com um potencial de
crescimento excecional e empresas inovadoras com um
crescimento rápido nestes setores.
Para além de uma gestão e registos financeiros fiáveis,
o Gestor de Investimentos também considera os fatores
Ambientais, Sociais e de Governação (ESG) como um
componente integral da sua investigação de investimento
fundamental e processo de decisões. A este respeito, o Gestor
de Investimentos aplica uma metodologia ESG exclusiva
vinculativa que é aplicada a pelo menos 90% da carteira do
Fundo para determinar o perfil de uma empresa quanto às
questões ambientais, sociais e de governação relevantes.
O Gestor de Investimentos avalia as empresas que podem
representar possíveis investimentos para o Fundo (“Universo
de Investimento do Fundo”) e atribui uma classificação ESG
geral com base em indicadores quantitativos e qualitativos,
como saúde e segurança, segurança dos dados, diversidade
e inclusão, bem como o impacto ambiental (medido pelas
emissões de gases com efeito de estufa e pegada de
carbono). A classificação atribuída aos emitentes pelo
Gestor de Investimentos com base na metodologia ESG
exclusiva engloba quatro níveis: AAA (melhor na classe/
muito bom), AA (bom), A (razoável) e B (precisa de melhoria).
A abordagem ESG do Gestor de Investimentos inclui o diálogo
regular com as empresas, o acompanhamento de questões
materiais ESG e os representantes de voto. As empresas
com uma classificação “B” ou as que não são classificadas
devido ao facto de as empresas não cumprirem os critérios
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fundamentais do Gestor de Investimentos são excluídas da
carteira do Fundo.
O Fundo também aplica exclusões específicas dos ESG
e não investirá em empresas que de acordo com a análise
do Gestor de Investimentos:
• Violem seriamente os Princípios do Pacto Global das
Nações Unidas (sem uma perspetiva positiva);
• Gerem mais de 10% da receita a partir da produção e/ou
distribuição de armas;
• Estejam envolvidas na produção, distribuição ou
comercialização por atacado de componentes dedicados e/
ou chave de armas proibidas16 (ou seja, minas antipessoal,
armas biológicas e químicas e munições de fragmentação);
• Fabriquem tabaco ou produtos relacionados ou que
obtenham receitas desses produtos que ultrapassem 5%;
• Gerem mais de 10% das suas receitas com origem na
extração térmica de carvão ou da geração de energia
à base de carvão.
Além disso, o Fundo não irá investir em emitentes soberanos
que tenham uma pontuação inadequada de acordo com
o Freedom House Index17.
Como resultado da metodologia ESG e exclusões
supracitadas, a pontuação ESG base média ponderada da
carteira do Fundo é superior à pontuação ESG base média
do Universo de Investimento do Fundo. As pontuações ESG
para cada empresa da carteira serão revistas e atualizadas
pelo menos anualmente.
Embora o Gestor de Investimento procure investimentos num
grande número de setores, o Fundo poderá, ocasionalmente,
ter posições significativas em determinados setores, como a tecnologia (incluindo tecnologia eletrónica, serviços tecnológicos,
biotecnologia e tecnologia para os cuidados de saúde). O Fundo
também pode, de acordo com as restrições de investimento,
investir (i) até 5% dos seus ativos líquidos emitidos por empresas privadas e Private Investments in Public Equity (PIPE), e (ii)
até 5% dos seus ativos líquidos em Special Purpose Acquisition
Companies (SPAC), desde que os PIPE e SPAC se qualifiquem
como valores mobiliários ao abrigo dos parágrafos (1) ou (2) a)
do Artigo 41.º da Lei de 17 de dezembro de 2010.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos
de investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• investir num Fundo de acordo com o Artigo 8.º do SFDR
• valorização do capital investindo em títulos de rendimento
variável (concentrados em ações de emitentes dos EUA)
(a) Armas de acordo com a (i) Convenção sobre a Proibição da Utilização,
Armazenagem, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre
a sua Destruição, e (ii) a Convenção sobre a Proibição de Munições de
Fragmentação e (b) armas classificadas como armas B ou C de acordo com
a Convenção das Nações Unidas de Armas Biológicas e Convenção das
Nações Unidas de Armas Químicas, respetivamente.
16
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• um investimento em crescimento em setores com um
crescimento ou potencial de crescimento acima da média
em comparação com a economia global
• investir a médio e longo prazo
Regulamentação de taxonomia Em linha com sua
metodologia ESG, o Fundo promove características
ambientais, sociais e de governança. Embora o Fundo
não se comprometa a fazer investimentos em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia que
contribuam para a mitigação das mudanças climáticas e os
objetivos de adaptação às mudanças climáticas, não se pode
excluir que os investimentos subjacentes do Fundo possam
incluir incidentalmente investimentos que visem ter um impacto
positivo no meio ambiente por meio de seu foco na mitigação
das mudanças climáticas e na adaptação às mudanças
climáticas e que podem ser, mas não necessariamente,
alinhados à taxonomia. Os investidores devem observar que
o princípio “não causar danos significativos” do Regulamento
de Taxonomia se aplica apenas aos investimentos subjacentes
ao Fundo que levam em consideração os critérios da UE
para atividades econômicas ambientalmente sustentáveis.
Os investimentos subjacentes ao Fundo que não se enquadrem
em atividades ecologicamente sustentáveis alinhadas com
a taxonomia não têm em conta os critérios da UE para
atividades económicas ambientalmente sustentáveis ao abrigo
do Regulamento de Taxonomia.
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Concentração
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Contraparte
• Risco Inerente às Ações
• Risco de Liquidez
• Risco de PIPE
• Risco de Empresas Privadas
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
• Risco de SPAC
• Risco de sustentabilidade
• Risco de Warrants
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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TEMPLETON ALL CHINA EQUITY FUND
Moeda Base Dólar americano (USD)

swaps de retorno total sobre índices relacionados com ações,
ações individuais cotadas ou cabazes de ações individuais
cotadas), contratos a prazo, contratos de futuros (incluindo os
relativos a índices de ações), bem como warrants e opções.

Objetivos de investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital a longo prazo, investindo
principalmente em títulos de capital emitidos por empresas
chinesas, tanto em mercados onshore (bolsas de valores
da China Continental) como offshore (bolsas fora da China
Continental), assim como em Hong Kong.

Quando o Gestor de Investimento considerar que as
condições do mercado ou económicas são desfavoráveis
para os investidores, poderá, de forma defensiva
e temporária, investir até 40% dos ativos do Fundo em
numerário, em valores equiparáveis ou em Instrumentos do
Mercado Monetário.

Política de Investimento Fundo investe, principalmente,
em valores mobiliários e em certificados de depósito de
empresas (i) constituídas na região da China Continental
ou em Hong Kong (ii) que tenham parte preponderante
das respetivas atividades comerciais na região da China
Continental ou em Hong Kong (iii) que estejam cotadas em
bolsas de valores reconhecidas nos mercados de capitais
na China Continental ou em Hong Kong. O Fundo pode
igualmente investir em títulos de participações de empresas
situadas fora da China Continental ou de Hong Kong, mas
que retirem uma parte significativa das respetivas receitas ou
lucros da China Continental ou de Hong Kong ou que tenham
parte significativa dos respetivos ativos na China Continental
ou em Hong Kong. Em condições normais de mercado,
o Fundo investe principalmente em ações ordinárias, bem
como certificados de depósito.

Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.

Uma vez que o Gestor de Investimentos considera que
os fatores Ambientais, Sociais e de Governação (ESG)
podem ter um impacto material no valor empresarial atual
e futuro de uma empresa, as considerações dos ESG serão
um componente integral da sua pesquisa fundamental
ascendente. A equipa de pesquisa avalia rotineiramente
as questões materiais dos ESG de acordo com um quadro
estabelecido internamente. Para evitar dúvidas, o Gestor de
Investimentos não aplica critérios vinculativos nem exclusões
explícitas dos ESG.

• Risco do Mercado Chinês

Dado que existem maiores probabilidades de atingir o objetivo
de investimento através de uma política de investimento
flexível e adaptável, o Fundo poderá também procurar
oportunidades de investimento noutros tipos de valores
mobiliários, como, por exemplo, ações preferenciais, títulos
convertíveis em ações ordinárias, e obrigações de dívida
pública e privada denominadas em dólares americanos
e noutras moedas. O Fundo poderá igualmente investir
até 10% dos seus ativos líquidos em unidades de OICVM
e outros OIC.

• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos

O Fundo poderá investir até 100% dos seus ativos líquidos, no
total, em Ações de classe A da China (através do ShanghaiHong Kong Stock Connect ou do Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect, de carteiras de investidores estrangeiros
qualificados (QFI), investimentos diretos na China A-Shares
através do canal QFI, OIC e/ou de qualquer forma permitida
disponível para o Fundo, nos termos das leis e regulamentos
aplicáveis) e em Ações de classe B da China.

• Risco de Empréstimo de Títulos

O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e/ou gestão eficiente da
carteira. Estes instrumentos financeiros derivados podem ser
negociados em Mercados Regulamentados ou no mercado
de balcão, e podem incluir, entre outros, swaps (tais como

Gestor(es) de Investimento Templeton Asset Management
Ltd e Templeton Investment Counsel, LLC.

Classe de Ativos Fundo de Ações

franklintempleton.lu

Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital através do investimento em títulos
de capital de empresas chinesas negociadas em bolsas
de valores dentro e fora da China Continental, bem como
em Hong Kong
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Concentração
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Contraparte
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Inerente às Ações
• Risco dos Mercados Fronteira
• Risco de Liquidez
Os Investidores devem saber que outros riscos podem
também, ocasionalmente, ser relevantes para este Fundo.
Consulte a secção “Considerações sobre Riscos” para uma
descrição completa destes riscos.
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.

Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
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TEMPLETON ASIA EQUITY TOTAL RETURN FUND
Classe de Ativos Fundo de Participações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é proporcionar um retorno total através da valorização
do capital a longo prazo, bem como do rendimento.
O Fundo também visa oferecer um certo grau de redução de
desvantagem e de volatilidade.
Política de Investimento O Fundo investe, principalmente,
em valores mobiliários e em títulos de participações, bem
como certificados de depósito de empresas (i) constituídas
na região da Ásia e/ou (ii) que tenham parte preponderante
das respetivas atividades comerciais na região da Ásia e/ou
(iii) que estejam cotadas em bolsas de valores reconhecidas
nos mercados de capitais da região da Ásia. A região
asiática inclui, entre outros: Hong Kong, Índia, Indonésia,
Malásia, China continental, Paquistão, Filipinas, Singapura,
Sri Lanka, Taiwan e Tailândia e exclui o Japão, bem como
a Austrália e Nova Zelândia (na Oceania). O Fundo pode
igualmente investir em ações de sociedades situadas fora
da região da Ásia, mas que retirem uma parte significativa
das respetivas receitas ou lucros da região da Ásia ou que
tenham parte significativa dos respetivos ativos na região da
Ásia. Em condições normais de mercado, o Fundo investe
principalmente em ações ordinárias.

cotadas), contratos a prazo, contratos de futuros (incluindo
os aqueles relativos a índices de participações), bem como
opções (incluindo garantias) negociadas em Mercados
Regulamentados ou em mercados de balcão.
Quando o Gestor de Investimento considerar que as
condições do mercado ou económicas são desfavoráveis
para os investidores, poderá, de forma defensiva
e temporária, investir até 40% dos ativos do Fundo em
numerário, em valores equiparáveis ou em Instrumentos do
Mercado Monetário.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(financiados) corresponde a 20% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 40%.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• retorno total investindo em títulos de participações na Ásia,
incluindo Mercados Emergentes
• um certo grau de redução de desvantagem e de volatilidade

Uma vez que o Gestor de Investimentos considera que
os fatores Ambientais, Sociais e de Governação (ESG)
podem ter um impacto material no valor empresarial atual
e futuro de uma empresa, as considerações dos ESG serão
um componente integral da sua pesquisa fundamental
ascendente. A equipa de pesquisa avalia rotineiramente
as questões materiais dos ESG de acordo com um quadro
estabelecido internamente. Para evitar dúvidas, o Gestor de
Investimentos não aplica critérios vinculativos nem exclusões
explícitas dos ESG.

• investir a médio e longo prazo

Dado que existem maiores probabilidades de atingir o objetivo
de investimento através de uma política de investimento
flexível e adaptável, o Fundo poderá também procurar
oportunidades de investimento noutros tipos de valores
mobiliários, como, por exemplo, ações preferenciais, títulos
convertíveis em ações ordinárias e obrigações de dívida
pública e privada denominadas em dólares americanos
e noutras moedas. O Fundo poderá igualmente investir
até 10% dos seus ativos líquidos em unidades de OICVM
e outros OIC.

Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:

O Fundo poderá investir até 20% dos seus ativos líquidos, no
total, em Ações de classe A da China (através do ShanghaiHong Kong Stock Connect ou do Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect, de carteiras de investidores estrangeiros
qualificados (QFI), OIC e/ou de qualquer forma permitida
disponível para o Fundo, nos termos das leis e regulamentos
aplicáveis) e em Ações de classe B da China.

• Risco de Liquidez

O Fundo poderá ainda utilizar instrumentos financeiros
derivados para cobertura de risco e gestão eficiente da
carteira. Estes instrumentos financeiros derivados poderão
incluir, entre outros, swaps (tais como swaps de retorno
total sobre índices relacionados com participações, ações
individuais cotadas ou cabazes de ações individuais

Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
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Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Contraparte
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Inerente às Ações
• Risco dos Mercados Fronteira
• Risco de Empréstimo de Títulos
Os Investidores devem saber que outros riscos podem
também, ocasionalmente, ser relevantes para este Fundo.
Consulte a secção “Considerações sobre Riscos” para uma
descrição completa destes riscos.

Gestor(es) de Investimento Templeton Asset Management
Ltd.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
franklintempleton.lu

TEMPLETON ASIAN BOND FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O principal objetivo de
investimento do Fundo é o de maximizar, de forma
consistente com uma gestão de investimento prudente,
o retorno do investimento total, consistindo numa combinação
de obtenção de rendimento de juros, valorização do capital
e ganhos cambiais.
Política de Investimento O Fundo visa atingir o seu objetivo
investindo sobretudo numa carteira de títulos de dívida de
taxa fixa ou variável e em obrigações de dívida emitidas por
governos, emitentes governamentais e ligados a governos
e/ou entidades empresariais localizadas em toda a Ásia.
O Fundo poderá, igualmente, adquirir títulos de dívida
emitidos por entidades supranacionais constituídas ou
apoiadas por diversos governos nacionais, tais como o Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento ou
o Banco Europeu de Investimento.
Para emitentes soberanos o Fundo utiliza uma metodologia
de classificação ambiental, social e de governação (ESG)
exclusiva para avaliar cada país que emite obrigações
soberanas que constituem ou podem constituir investimentos
para o Fundo. A metodologia do Gestor de Investimento capta
não só a pontuação ESG atual de um país com base em
várias subcategorias mas, mais importante ainda, qualquer
melhoria ou deterioração esperada nas práticas ESG do
país. O Gestor de Investimento acredita que este teste de
duas vertentes representa melhor o valor de investimento de
um país e também promove as questões ESG, investindo em
países que se espera que melhorem do ponto de vista ESG.
A metodologia ESG é aplicada a 100% das participações
de dívida soberana na carteira do Fundo e é vinculativa
para a construção da carteira. Como passo inicial na sua
metodologia, o Gestor de Investimentos classifica cada país
que emite dívida soberana que pode representar potenciais
investimentos para o Fundo numa escada de 0 a 100 (onde
100 é a mais elevada) em subcategorias ESG que o Gestor
de Investimentos tenha determinado como tendo um impacto
significativo nas condições macroeconómicas.
Dentro das subcategorias ESG, a metodologia alavanca
as notações de base de um conjunto de fornecedores
de índices globais reconhecidos. Em seguida, a equipa
do Gestor de Investimento utiliza a investigação interna
proprietária como uma sobreposição prospetiva sobre
essas pontuações atuais de base, para avaliar se o Gestor
de Investimento espera que os países melhorem ou se
deteriorem em cada uma das subcategorias.
As pontuações projetadas que antecipam a forma como as
condições irão mudar a médio prazo são enfatizadas como
parte do processo de pesquisa. Dá-se preferência a países
com notações ESG mais elevadas ou com projeção neutra
para a melhoria das notações ESG.
Para emitentes empresariais, o Fundo utiliza classificações
ESG de acordo com os prestadores externos (MSCI) e reafirma
essas classificações para corresponder a uma escala de
0 a 100 (onde 100 é a mais elevada). A metodologia ESG
franklintempleton.lu

é aplicada a 100% das participações de dívida empresarial na
carteira do Fundo e é vinculativa para a construção da carteira.
A pontuação ESG média ponderada de base dos emitentes
soberanos e empresariais na carteira do Fundo é superior
à pontuação ESG média de base do respetivo universo de
investimento do Fundo.
O Gestor de Investimentos monitoriza países e emitentes
empresariais que (i) estão abaixo do limiar ESG mínimo (os
20% mais baixos dos países com classificação ESG e os 20%
mais baixos dos emitentes empresariais com classificação
ESG, respetivamente) e (ii) no caso de emitentes soberanos,
apresentam pontuações de deterioração projetadas
significativas, com vista a avaliar o potencial desinvestimento
das obrigações soberanas emitidas por países que não
demonstrem qualquer melhoria ao longo do tempo. Quando
a disposição de uma posição existente não for viável devido
a restrições legais ou regulamentares ou a circunstâncias
excecionais do mercado, a equipa de investimento deverá
procurar reduzir a posição logo que razoavelmente praticável
ou legalmente admissível, conforme o caso. Os países
ou emitentes empresariais que estão sujeitos a sanções
económicas internacionais, incluindo sanções impostas
pelas Nações Unidas, pela União Europeia ou pelo Serviço
de Controlo de Bens Estrangeiros dos Estados Unidos, são
excluídos do universo de investimento do Fundo.
Os países e emitentes empresariais no universo de
investimento do Fundo, as subcategorias ESG, as
ponderações ambientais, sociais e de governação, e os
índices globais de referência utilizados para a classificação
são revistos pelo menos bianualmente e podem mudar ao
longo do tempo.
O Fundo poderá também utilizar instrumentos financeiros
derivados para fins de cobertura de risco, gestão eficiente
da carteira e de investimento. Estes instrumentos
financeiros derivados podem ser negociados em Mercados
Regulamentados ou mercados de balcão e neles se incluem,
entre outros, swaps (tais como swaps associados a eventos de
crédito ou swaps de retorno total relacionados com rendimento
fixo), contratos de futuros (incluindo sobre títulos do Tesouro),
bem como opções de contratos cambiais a prazo e contratos
cambiais a prazo cruzados. A metodologia ESG é aplicada ao
valor nocional dos derivados utilizados para obter posições
longas em taxas de juro, exposições cambiais ou de crédito.
A utilização de instrumentos financeiros derivados pode
resultar em exposições negativas numa curva de rendimentos/
duração, moeda ou crédito específicos. O Fundo poderá
ainda, de acordo com as restrições ao investimento, investir
em títulos indexados aos ativos ou moedas de qualquer
país asiático ou que obtenham o seu valor de outro título.
O Fundo também pode comprar títulos e ativos associados
a hipotecas e obrigações conversíveis. O Fundo poderá
investir em títulos de dívida com e sem notação investment
grade emitidos por emitentes asiáticos, incluindo títulos em
incumprimento. O Fundo poderá adquirir títulos de rendimento
fixo e obrigações de dívida denominadas em qualquer moeda
e poderá deter títulos de rendimento variável, desde que
esses títulos resultem da conversão ou da troca de uma ação
preferencial ou obrigação de dívida. O Fundo também poderá
participar em transações hipotecárias de venda com acordo
de recompra (“mortgage dollar roll transactions”). O Fundo
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poderá investir até 40% dos seus ativos líquidos na China
Continental através do Bond Connect ou diretamente (também
referido como CIBM direto).
O Fundo pode investir até 33% dos seus ativos líquidos,
quer diretamente ou através da utilização de instrumentos
financeiros derivados, em títulos de dívida de taxa fixa
e variável e obrigações de dívida emitidos por emitentes
governamentais ou ligados a governos ou entidades
empresariais localizadas fora da Ásia, que sofram o impacto
da dinâmica económica ou financeira na Ásia. O Fundo
poderá investir até 25% dos seus ativos líquidos em títulos
de dívida emitidos ou garantidos por um único emitente
soberano (incluindo o respetivo governo ou autoridade
pública ou local) com uma notação de crédito inferior ao grau
de investimento no momento da compra. O Fundo poderá
igualmente investir até 10% dos seus ativos líquidos em
unidades de OICVM e outros OIC.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.

Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Concentração
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco da Política de Dividendos

Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.

• Risco de Liquidez

Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:

• Risco para a sustentabilidade

• investir num Fundo de acordo com o Artigo 8.º do SFDR
• retorno total do investimento, constituído por rendimento de
juros, valorização do capital e ganhos cambiais, investindo
em títulos de dívida localizados na Ásia
• investir a médio e longo prazo
Regulamentação de taxonomia Em linha com sua
metodologia ESG, o Fundo promove características
ambientais, sociais e de governança. Embora o Fundo
não se comprometa a fazer investimentos em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia que
contribuam para a mitigação das mudanças climáticas
e os objetivos de adaptação às mudanças climáticas,
não se pode excluir que os investimentos subjacentes
do Fundo possam incluir incidentalmente investimentos
que visem ter um impacto positivo no meio ambiente por
meio de seu foco na mitigação das mudanças climáticas
e na adaptação às mudanças climáticas e que podem
ser, mas não necessariamente, alinhados à taxonomia.
Os investidores devem observar que o princípio “não causar
danos significativos” do Regulamento de Taxonomia se
aplica apenas aos investimentos subjacentes ao Fundo que
levam em consideração os critérios da UE para atividades
econômicas ambientalmente sustentáveis. Os investimentos
subjacentes ao Fundo que não se enquadrem em atividades
ecologicamente sustentáveis alinhadas com a taxonomia
não têm em conta os critérios da UE para atividades
económicas ambientalmente sustentáveis ao abrigo do
Regulamento de Taxonomia.
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• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco (VaR
relativo) é usada para calcular a Exposição Global do Fundo.
O índice de referência do VaR relativo é o JP Morgan
Government Bond Index-Emerging Markets Broad Diversified
Asia Index (100%).
O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 200%. O Nível Esperado de Alavancagem
é apenas uma estimativa e pode estar sujeito a níveis
de alavancagem mais elevados. O método de cálculo
da alavancagem usado é a Soma de Nocionais. Inclui
a exposição nocional associada a instrumentos financeiros
derivados, mas não inclui os investimentos subjacentes do
Fundo, que constituem até 100% dos ativos líquidos totais.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
O Gestor de Investimento delegou, sob sua responsabilidade,
total ou parcialmente, a condução das responsabilidades
correntes de gestão de investimentos e os serviços
de consultoria de investimentos em relação a parte ou
à totalidade dos ativos do Fundo à Templeton Asset
Management Ltd., que atua como subgestor de investimento.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
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TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND

• Risco Cambial

Classe de Ativos Fundo de Ações

• Risco de Liquidez

Moeda Base Dólar americano (USD)

Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:

Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital a longo prazo.

• Risco de Cobertura da Classe

Política de Investimento O Fundo aplica o método de
investimento tradicional da Templeton. A abordagem de
seleção de ações parte da base para o topo e assenta numa
perspetiva de valor a longo prazo, com uma forte ênfase na
diligência e na disciplina.

• Risco Inerente às Ações

O Fundo investe, principalmente, em valores mobiliários
e em certificados de depósito de empresas (i) constituídas
na região da Ásia e/ou (ii) que tenham parte preponderante
das respetivas atividades comerciais na região da Ásia ou
(iii) que estejam cotadas em bolsas de valores reconhecidas
nos mercados de capitais da região da Ásia. A região
asiática inclui, entre outros: Hong Kong, Índia, Indonésia,
Malásia, China continental, Paquistão, Filipinas, Singapura,
Sri Lanka, Taiwan e Tailândia e exclui o Japão, bem como
a Austrália e Nova Zelândia (na Oceania). O Fundo pode
igualmente investir em ações de sociedades situadas fora
da região da Ásia, mas que retirem uma parte significativa
das respetivas receitas ou lucros da região da Ásia ou que
tenham parte significativa dos respetivos ativos na região da
Ásia. Em condições normais de mercado, o Fundo investe
principalmente em ações ordinárias.
Dado que existem maiores probabilidades de atingir o objetivo
de investimento através de uma política de investimento
flexível e adaptável, o Fundo pode procurar oportunidades de
investimento noutros tipos de títulos transferíveis, incluindo
títulos de rendimento fixo. O Fundo poderá igualmente
investir até 10% dos seus ativos líquidos em unidades de
OICVM e outros OIC.
O Fundo poderá investir até 20% dos seus ativos líquidos,
no total, em Ações de classe A da China (através do ShanghaiHong Kong Stock Connect ou do Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, de carteiras de investidores estrangeiros qualificados
(QFI), OIC e de qualquer forma permitida disponível para
o Fundo, nos termos das leis e regulamentos aplicáveis) e em
Ações de classe B da China.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital investindo em títulos de empresas
na Ásia, incluindo em Mercados Emergentes
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Concentração
• Risco dos Mercados Emergentes
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• Risco de Contraparte
• Risco dos Mercados Fronteira
• Risco de Empréstimo de Títulos
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de
Management Ltd.

I n v e s t i m e n t o Te m p l e t o n

Asset

Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O principal objetivo de
investimento do Fundo é proporcionar valorização do capital
a longo prazo.
Política de Investimento O Fundo investe, em primeiro
lugar, em valores mobiliários e em certificados de depósito
de pequenas empresas (i) constituídas na região da Ásia e/
ou (ii) que têm as suas atividades principais na região da
Ásia. A região asiática inclui, entre outros: Bangladeche,
Camboja, Hong Kong, Índia, Indonésia, Coreia, Malásia,
China Continental, Paquistão, Filipinas, Singapura, Sri Lanka,
Taiwan, Tailândia e Vietname. Além disso, para efeitos do
objetivo de investimento do Fundo, empresas de pequena
capitalização asiáticas são empresas com uma capitalização
bolsista, à data de compra inicial, dentro do intervalo de
capitalizações bolsistas de empresas incluídas no MSCI AC
Asia ex-Japan Small Cap Index (Índice). Assim que um título
se qualifica para compra inicial, continua a qualificar-se para
compras adicionais, desde que seja detido pelo Fundo.
Para além disso, dado que existem maiores probabilidades
de atingir o objetivo de investimento através de uma política
de investimento flexível e adaptável, o Fundo poderá investir
em notas participatórias e outros tipos de valores mobiliários,
incluindo títulos de rendimento variável, títulos indexados
a ações e de rendimento fixo de emitentes a nível mundial.
O Fundo poderá igualmente investir até 10% dos seus ativos
líquidos em unidades de OICVM e outros OIC.
O Fundo poderá investir até 20% dos seus ativos líquidos, no
total, em Ações de classe A da China (através do ShanghaiHong Kong Stock Connect ou do Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect, de carteiras de investidores estrangeiros
qualificados (QFI), OIC e de qualquer forma permitida
disponível para o Fundo, nos termos das leis e regulamentos
aplicáveis) e em Ações de classe B da China.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
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empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital investindo em títulos de rendimento
variável de empresas de pequena capitalização da
região asiática
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Concentração
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez

O Fundo poderá investir até 20% dos seus ativos líquidos, no
total, em Ações de classe A da China (através do ShanghaiHong Kong Stock Connect ou do Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect, de carteiras de investidores estrangeiros
qualificados (QFI), OIC e de qualquer forma permitida
disponível para o Fundo, nos termos das leis e regulamentos
aplicáveis) e em Ações de classe B da China.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição a que pode estar sujeito a transações
de empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos
líquidos do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital investindo em títulos de empresas
no Brasil, na Rússia, na Índia e na China, incluindo Hong
Kong e Taiwan,
• investir a médio e longo prazo

Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:

Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:

• Risco de Contraparte

• Risco do Mercado Chinês

• Risco Inerente às Ações

• Risco de Concentração

• Risco dos Mercados Fronteira

• Risco dos Mercados Emergentes

• Risco de Notas Participatórias

• Risco Cambial

• Risco de Empréstimo de Títulos

• Risco de Liquidez

• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão

Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:

Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Templeton Asset Management
Ltd. e Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON BRIC FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações

• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Contraparte
• Risco Inerente às Ações
• Risco de Mercados Não Regulamentados
• Risco dos Mercados da Rússia e da Europa de Leste
• Risco de Empréstimo de Títulos

Moeda Base Dólar americano (USD)

Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.

Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital.

Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited.

Política de Investimento O Fundo investe, em primeiro
lugar, em títulos de rendimento variável de empresas (i)
constituídas ao abrigo das leis de ou com sede social no
Brasil, na Rússia, na Índia e na China (incluindo Hong-Kong
e Taiwan) (“BRIC”) ou (ii) que obtêm a parte principal das
suas receitas ou lucros das economias BRIC ou têm a parte
principal dos seus ativos nas economias BRIC.
Dado que existem maiores probabilidades de atingir o objetivo
de investimento através de uma política de investimento
flexível e adaptável, o Fundo pode procurar oportunidades de
investimento noutros tipos de títulos transferíveis, incluindo
títulos de dívida e de rendimento fixo e Instrumentos do
Mercado Monetário. O Fundo poderá igualmente investir
até 10% dos seus ativos líquidos em unidades de OICVM
e outros OIC.
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O Gestor de Investimento delegou, sob sua responsabilidade,
total ou parcialmente, a condução das responsabilidades
correntes de gestão de investimentos e os serviços
de consultoria de investimentos em relação a parte ou
à totalidade dos ativos do Fundo à Templeton Asset
Management Ltd., que atua como subgestor de investimento.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON CHINA A-SHARES FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital a longo prazo através do
investimento, principalmente, em Ações de classe A da China,
franklintempleton.lu

títulos de participações de empresas chinesas cotadas na
China Continental.
Política de investimento O Fundo procura alcançar
o seu objetivo através de uma política de investimento
principalmente em Ações de classe A da China, denominadas
em RMB, de empresas (i) organizadas ao abrigo das leis de
ou com os seus principais escritórios na China Continental,
(ii) que obtenham a parte principal das suas receitas a partir
de bens ou serviços vendidos ou produzidos, ou que tenham
a parte principal dos seus ativos na China, ou (iii) cotadas nas
bolsas de valores chinesas, tais como a Bolsa de Valores de
Xangai e a Bolsa de Valores de Shenzhen.
O Fundo poderá investir em Ações de classe A da
China através do Shanghai-Hong Kong Stock Connect,
do Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, de canal de
investidores estrangeiros qualificados (QFI), OIC e/ou de
qualquer forma permitida disponível para o Fundo, nos
termos das leis e regulamentos aplicáveis) e em Ações de
classe B da China. Para evitar dúvidas, o Fundo não investirá
70% ou mais dos seus ativos líquidos em Ações de classe
A da China unicamente através do canal QFI.
Uma vez que o Gestor de Investimentos considera que
os fatores Ambientais, Sociais e de Governação (ESG)
podem ter um impacto material no valor empresarial atual
e futuro de uma empresa, as considerações dos ESG serão
um componente integral da sua pesquisa fundamental
ascendente. A equipa de pesquisa avalia rotineiramente
as questões materiais dos ESG de acordo com um quadro
estabelecido internamente. Para evitar dúvidas, o Gestor de
Investimentos não aplica critérios vinculativos nem exclusões
explícitas dos ESG.
Como é mais provável que o objetivo de investimento seja
alcançado através de uma política de investimento flexível e
adaptável, o Fundo poderá também procurar oportunidades
de investimento noutros tipos de valores mobiliários, tais
como títulos de dívida soberana e privada e de rendimento
fixo, em títulos de participações de empresas cotadas
fora da China Continental, incluindo mas não se limitando
a Hong Kong e aos EUA (limitado a 30% do ativo líquido
total do Fundo), bem como em Certificados de Depósitos
Globais e Americanos. O Fundo poderá ainda investir em
depósitos a prazo fixo, numerário e Instrumentos do Mercado
Monetário e até 10% dos seus ativos líquidos em unidades
de participação de investimento coletivo, tais como OICVM
ou outros OIC.
O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e/ou gestão eficiente da
carteira. Estes instrumentos financeiros derivados poderão
ser negociados em Mercados Regulamentados ou mercados
de balcão e neles se incluem, entre outros, contratos de
futuros tais como futuros de índice de participações, bem
como opções, tais como opções de índice de participações.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
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Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital através do investimento em
títulos de participações de empresas domiciliadas
na China Continental e/ou negociadas nas bolsas de
valores chinesas
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Concentração
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Contraparte
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Inerente às Ações
• Risco de Liquidez
• Risco de Empréstimo de Títulos
Os Investidores devem saber que outros riscos podem
também, ocasionalmente, ser relevantes para este Fundo.
Consulte a secção “Considerações sobre Riscos” para uma
descrição completa destes riscos.
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Templeton Asset Management
Ltd. e Templeton Investment Counsel, LLC.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON CHINA FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo através de uma política de investir, em primeiro
lugar, em títulos de rendimento variável de empresas (i)
constituídas ao abrigo das leis da ou sedeadas na China
Continental, em Hong Kong ou em Taiwan; ou (ii) que obtêm
a maior parte das suas receitas de bens ou serviços vendidos
ou produzidos, ou que têm a parte principal dos seus ativos,
na China, em Hong Kong ou em Taiwan.
O Fundo poderá igualmente investir em títulos de rendimento
variável de empresas (i) cujo mercado principal para
a negociação de títulos seja a China, Hong Kong ou Taiwan
Franklin Templeton Investment Funds
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ou (ii) que estejam associados a ativos ou moedas da China,
de Hong Kong ou de Taiwan.
Dado que existem maiores probabilidades de atingir
o objetivo de investimento através de uma política
de investimento flexível e adaptável, o Fundo pode também
procurar oportunidades de investimento noutros tipos de
títulos, como, por exemplo, ações preferenciais, títulos
convertíveis em ações ordinárias e obrigações de dívida
pública e empresariais denominados em dólares americanos
e noutras moedas.
O Fundo poderá investir até 20% dos seus ativos líquidos, no
total, em Ações de classe A da China (através do ShanghaiHong Kong Stock Connect ou do Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect, de carteiras de investidores estrangeiros
qualificados (QFI), OIC e de qualquer forma permitida
disponível para o Fundo, nos termos das leis e regulamentos
aplicáveis) e em Ações de classe B da China.
O Fundo poderá igualmente investir até 10% dos seus ativos
líquidos em unidades de OICVM e outros OIC.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital investindo em títulos de capital
na China
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Concentração
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Contraparte
• Risco Inerente às Ações
• Risco de Empréstimo de Títulos
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Templeton Asset Management Ltd.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Euro (EUR)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo investindo, em primeiro lugar, em títulos de
rendimento variável cotados de emitentes constituídos ao
abrigo das leis ou exercendo a sua atividade principal nos
países da Europa de Leste, bem como nos Novos Estados
Independentes, ou seja, nos países europeus e asiáticos
anteriormente integrados na União Soviética ou na sua área
de influência (a “Região”).
O Fundo poderá investir igualmente em títulos emitidos pelos
governos dos países acima referidos e em certificados de
privatização de empresas situadas ou desenvolvendo a sua
atividade principal na Região. A Europa de Leste inclui os
seguintes países: Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária,
Croácia, Chipre, República Checa, Grécia, Hungria, a antiga
República Jugoslava da Macedónia, Malta, Montenegro,
Polónia, Roménia, Rússia, Sérvia, República Eslovaca,
Eslovénia e Turquia. Os Novos Estados Independentes que,
conjuntamente com a Rússia, foram outrora parte integrante
da União Soviética são os seguintes: Arménia, Azerbaijão,
Bielorrússia, Estónia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão,
Letónia, Lituânia, Moldávia, Tajiquistão, Turquemenistão,
Ucrânia e Usbequistão. O Gestor de Investimento espera
investir, em primeiro lugar, em empresas (i) que, se cotadas,
tenham na Região o principal mercado acionista; ou (ii)
obtenham pelo menos 50% das suas receitas ou lucros
de bens produzidos ou vendidos, investimentos realizados
ou serviços prestados na Região, ou (iii) que obtenham
pelo menos 50% dos seus ativos localizados na Região.
O Fundo investe, em primeiro lugar, em títulos de rendimento
variável de empresas cotadas em bolsa. É dada preferência
aos países com mercados bolsistas funcionais, nos quais
o investimento estrangeiro seja autorizado e que disponham
de mecanismos adequados de custódia de valores.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição a que pode estar sujeito a transações
de empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos
líquidos do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital investindo na região da Europa de
Leste, incluindo em Mercados Emergentes
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Concentração
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco Inerente às Ações
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• Risco de Liquidez
• Risco dos Mercados da Rússia e da Europa de Leste
• Risco de Empréstimo de Títulos
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton International
Services S.à r.l.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
Informação Adicional No contexto da invasão da Ucrânia
pela Rússia e do impacto resultante das sanções e das
ações dos governos e contrapartes do mercado sobre certos
emitentes e ativos russos, são fornecidas as seguintes
informações adicionais:
• para permitir o bom funcionamento do Fundo, os ativos
russos detidos pelo Fundo a partir de 25 de fevereiro de
2022, serão segregados dos ativos líquidos dentro do
Fundo e alocados a sete classes de ações recém-criadas
para esse fim, sujeitas a aprovações regulamentares locais,
com efeito em, ou por volta de, 4 de novembro de 2022
(as “Classes de Ações Restritas”) e serão administradas
com o objetivo de realizá-las no melhor interesse dos
acionistas. As ações dessas novas classes indicadas na
tabela abaixo serão atribuídas aos acionistas, sujeitas
a aprovações regulatórias locais, em 4 de novembro de
2022 ou por volta dessa data, de modo a refletir as suas
respetivas participações percentuais no NAV total do Fundo
a partir de 25 de fevereiro de 2022. As Classes de Ações
Restritas estão vedadas a subscrições, resgates e trocas.
Classes de Ações
Restritas
A (acc) EUR RC
A (Ydis) EUR RC
I (acc) EUR RC
N (acc) EUR RC
W (acc) EUR RC
X (acc) EUR RC
A (acc) USD RC
• após a atribuição dos ativos russos às Classes de Ações
Restritas a serem emitidas apenas para acionistas
existentes em 4 de novembro de 2022 ou por volta dessa
data, a parte líquida da carteira do Fundo deixará de ter
qualquer exposição aos ativos russos e o Fundo não fará
mais investimentos em ativos russos ou bielorussos até
nova ordem.

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é o de maximizar, de forma consistente com uma gestão
de investimento prudente, o retorno do investimento total,
consistindo numa combinação de obtenção de rendimento de
juros, valorização do capital e ganhos cambiais.
franklintempleton.lu

Política de Investimento O Fundo visa atingir o seu objetivo
investindo sobretudo numa carteira de títulos de dívida de
taxa fixa e variável (incluindo títulos sem notação investment
grade) e obrigações de dívida emitidas por governos
e emitentes ligados a governos ou entidades empresariais
localizados em países em desenvolvimento ou de Mercados
Emergentes. O Fundo poderá, igualmente, adquirir títulos de
dívida emitidos por entidades supranacionais constituídas ou
apoiadas por diversos governos nacionais, tais como o Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento ou
o Banco Europeu de Investimento. O Fundo pode investir
menos de 30% dos seus ativos líquidos na China Continental
através do Bond Connect ou diretamente (também referido
como CIBM direto).
Para emitentes soberanos o Fundo utiliza uma metodologia
de classificação ambiental, social e de governação (ESG)
exclusiva para avaliar cada país que emite obrigações
soberanas que constituem ou podem constituir investimentos
para o Fundo. A metodologia do Gestor de Investimento capta
não só a pontuação ESG atual de um país com base em
várias subcategorias mas, mais importante ainda, qualquer
melhoria ou deterioração esperada nas práticas ESG do
país. O Gestor de Investimento acredita que este teste de
duas vertentes representa melhor o valor de investimento de
um país e também promove as questões ESG, investindo em
países que se espera que melhorem do ponto de vista ESG.
A metodologia ESG é aplicada a 100% das participações
de dívida soberana na carteira do Fundo e é vinculativa
para a construção da carteira. Como passo inicial na sua
metodologia, o Gestor de Investimentos classifica cada país
que emite dívida soberana que pode representar potenciais
investimentos para o Fundo numa escada de 0 a 100 (onde
100 é a mais elevada) em subcategorias ESG que o Gestor
de Investimentos tenha determinado como tendo um impacto
significativo nas condições macroeconómicas.
Dentro das subcategorias ESG, a metodologia alavanca
as notações de base de um conjunto de fornecedores
de índices globais reconhecidos. Em seguida, a equipa
do Gestor de Investimento utiliza a investigação interna
proprietária como uma sobreposição prospetiva sobre
essas pontuações atuais de base, para avaliar se o Gestor
de Investimento espera que os países melhorem ou se
deteriorem em cada uma das subcategorias.
As pontuações projetadas que antecipam a forma como as
condições irão mudar a médio prazo são enfatizadas como
parte do processo de pesquisa. Dá-se preferência a países
com notações ESG mais elevadas ou com projeção neutra
para a melhoria das notações ESG.
Para emitentes empresariais, o Fundo utiliza classificações
ESG de acordo com os prestadores externos (MSCI)
e reafirma essas classificações para corresponder
a uma escala de 0 a 100 (onde 100 é a mais elevada).
A metodologia ESG é aplicada a 100% das participações de
dívida empresarial na carteira do Fundo e é vinculativa para
a construção da carteira.
A pontuação ESG média ponderada de base dos emitentes
soberanos e empresariais na carteira do Fundo é superior
à pontuação ESG média de base do respetivo universo de
investimento do Fundo.
Franklin Templeton Investment Funds

87

O Gestor de Investimentos monitoriza países e emitentes
empresariais que (i) estão abaixo do limiar ESG mínimo (os
20% mais baixos dos países com classificação ESG e os 20%
mais baixos dos emitentes empresariais com classificação
ESG, respetivamente) e (ii) no caso de emitentes soberanos,
apresentam pontuações de deterioração projetadas
significativas, com vista a avaliar o potencial desinvestimento
das obrigações soberanas emitidas por países que não
demonstrem qualquer melhoria ao longo do tempo. Quando
a disposição de uma posição existente não for viável devido
a restrições legais ou regulamentares ou a circunstâncias
excecionais do mercado, a equipa de investimento deverá
procurar reduzir a posição logo que razoavelmente praticável
ou legalmente admissível, conforme o caso. Os países
ou emitentes empresariais que estão sujeitos a sanções
económicas internacionais, incluindo sanções impostas
pelas Nações Unidas, pela União Europeia ou pelo Serviço
de Controlo de Bens Estrangeiros dos Estados Unidos, são
excluídos do universo de investimento do Fundo.
Os países e emitentes empresariais no universo de
investimento do Fundo, as subcategorias ESG, as ponderações
ambientais, sociais e de governação, e os índices globais de
referência utilizados para a classificação são revistos pelo
menos bianualmente e podem mudar ao longo do tempo.
O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco, gestão eficiente da carteira
e investimento. Estes instrumentos financeiros derivados
podem ser negociados em Mercados Regulamentados
ou mercados de balcão e neles se incluem, entre outros,
swaps (tais como swaps associados a eventos de crédito ou
swaps de retorno total relacionados com rendimento fixo),
contratos de futuros (incluindo sobre títulos do Tesouro),
bem como opções de contratos cambiais a prazo e contratos
cambiais a prazo cruzados. A metodologia ESG é aplicada
ao valor nocional dos derivados utilizados para obter
posições longas em taxas de juro, exposições cambiais ou
de crédito. A utilização de instrumentos financeiros derivados
pode resultar em exposições negativas numa curva de
rendimentos/duração, moeda ou crédito específicos. O Fundo
poderá ainda, de acordo com as restrições ao investimento,
comprar títulos garantidos por hipotecas e ativos e investir
em títulos indexados aos ativos ou moedas de qualquer
país em desenvolvimento ou de Mercado Emergente ou que
obtenham o seu valor de outro título. Além disso, o Fundo
poderá adquirir ações preferenciais, ações ordinárias
e outros títulos indexados a ações, warrants e títulos de
dívida convertíveis ou passíveis de serem trocados por
ações ordinárias e denominados em qualquer moeda.
O Fundo poderá deter até 10% dos seus ativos líquidos em
títulos em incumprimento. O Fundo poderá adquirir títulos de
rendimento fixo, obrigações de dívida e títulos de rendimento
variável denominados em qualquer moeda. O Fundo poderá
igualmente investir até 10% dos seus ativos líquidos em
unidades de OICVM e outros OIC.
O Fundo pode investir até 33% dos seus ativos líquidos, quer
diretamente ou através da utilização de instrumentos financeiros derivados, em títulos de dívida de taxa fixa e variável
e obrigações de dívida emitidos por governos ou emitentes
ligados a governos ou entidades empresariais localizados fora
de países em desenvolvimento ou de Mercados Emergentes,
que sofram o impacto da dinâmica económica ou financeira
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nesses países. O Fundo poderá investir até 25% dos seus
ativos líquidos em títulos de dívida emitidos ou garantidos por
um único emitente soberano (incluindo o respetivo governo
ou autoridade pública ou local) com uma notação de crédito
inferior ao grau de investimento no momento da compra.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• investir num Fundo de acordo com o Artigo 8.º do SFDR
• rendimento potencialmente acima da média e valorização
do capital investindo em títulos de rendimento fixo de
Mercados Emergentes
• investir a médio e longo prazo
Regulamentação de taxonomia Em linha com sua
metodologia ESG, o Fundo promove características
ambientais, sociais e de governança. Embora o Fundo
não se comprometa a fazer investimentos em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia que
contribuam para a mitigação das mudanças climáticas e os
objetivos de adaptação às mudanças climáticas, não se pode
excluir que os investimentos subjacentes do Fundo possam
incluir incidentalmente investimentos que visem ter um impacto
positivo no meio ambiente por meio de seu foco na mitigação
das mudanças climáticas e na adaptação às mudanças
climáticas e que podem ser, mas não necessariamente,
alinhados à taxonomia. Os investidores devem observar que
o princípio “não causar danos significativos” do Regulamento
de Taxonomia se aplica apenas aos investimentos subjacentes
ao Fundo que levam em consideração os critérios da UE
para atividades econômicas ambientalmente sustentáveis.
Os investimentos subjacentes ao Fundo que não se
enquadrem em atividades ecologicamente sustentáveis
alinhadas com a taxonomia não têm em conta os critérios da
UE para atividades económicas ambientalmente sustentáveis
ao abrigo do Regulamento de Taxonomia.
Considerações de risco Principais riscos da estratégia
de investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
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Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco de Títulos em Dificuldades
• Risco da Política de Dividendos
• Risco dos Mercados Fronteira
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco para a sustentabilidade
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
• Risco de Warrants
Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco (VaR
relativo) é usada para calcular a Exposição Global do Fundo.
O índice de referência do VaR relativo é um índice misto
compreendendo o J.P. Morgan Emerging Markets Bond
Index Global (EMBIG) (50%) e o J.P. Morgan Government
Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (50%).
O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 200%. O Nível Esperado de Alavancagem
é apenas uma estimativa e pode estar sujeito a níveis
de alavancagem mais elevados. O método de cálculo
da alavancagem usado é a Soma de Nocionais. Inclui
a exposição nocional associada a instrumentos financeiros
derivados, mas não inclui os investimentos subjacentes do
Fundo, que constituem até 100% dos ativos líquidos totais.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON EMERGING MARKETS
DYNAMIC INCOME FUND
Classe de Ativos Fundo Multi-Asset
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é o de maximizar, de forma consistente com
uma gestão de investimento prudente, uma combinação
de valorização do capital e rendimentos de juros.
Política de Investimento O Fundo visa atingir o seu objetivo
investindo sobretudo numa carteira diversificada de títulos
de capital, títulos de dívida de taxa fixa e variável, incluindo
títulos de dívida com notação baixa e sem categoria de
investimento, e obrigações de dívida emitidas por governos,
emitentes relacionados com o governo e entidades
empresariais localizadas, constituídas ou com atividade
principal em países em desenvolvimento ou Mercados
Emergentes. Esses países incluem, entre outros, Brasil,
Chile, Colômbia, México, Peru, República Checa, Egito,
Hungria, Marrocos, Polónia, Rússia, África do Sul, Turquia,
China, Índia, Indonésia, Coreia, Malásia, Filipinas, Taiwan
e Tailândia. O Fundo pode investir menos de 30% dos seus
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ativos líquidos na China Continental através do Bond Connect
ou diretamente (também referido como CIBM direto).
O Fundo investirá normalmente pelo menos 25% dos
seus ativos líquidos em títulos de rendimento variável de
Mercados Emergentes e pelo menos 25% dos seus ativos
líquidos em títulos de dívida de Mercados Emergentes, mas
a parte dos ativos afeta a cada um deles pode variar ao longo
do tempo, dependendo da opinião do Gestor de Investimento
em relação à atratividade de cada classe de ativos.
O Fundo poderá também utilizar instrumentos financeiros
derivados para fins de cobertura de risco, gestão eficiente
da carteira e de investimento. Os instrumentos financeiros
derivados podem ser utilizados para fins de obtenção de maior
liquidez, bloqueando rendimentos mais elevados, ou para
implementar as visões cambiais e de taxas de juro para obter
exposição económica como uma alternativa a transações
nos mercados físicos. O Fundo não tem a intenção de
investir amplamente em instrumentos financeiros derivados.
Estes instrumentos financeiros derivados podem ser
negociados em Mercados Regulamentados ou mercados de
balcão e neles se incluem, entre outros, swaps (tais como
swaps associados a eventos de crédito ou swaps de retorno
total relacionados com rendimento fixo), contratos a prazo
e contratos a prazo cruzados, contratos de futuros (incluindo
sobre títulos do Tesouro), bem como opções. A utilização
de instrumentos financeiros derivados pode resultar em
exposições negativas numa curva de rendimentos/duração,
moeda ou crédito específicos. O Fundo também pode,
de acordo com as restrições de investimento, adquirir títulos
garantidos por hipotecas e ativos e investir em valores
mobiliários ou produtos estruturados (como “P-notes”
ou notas indexadas a participações) onde o título esteja
vinculado ou derive o seu valor de outro título, vinculado
a ativos ou moedas de qualquer país em desenvolvimento
ou de Mercado Emergente. Além disso, o Fundo poderá
adquirir ações preferenciais, ações ordinárias e outros títulos
indexados a ações, warrants e títulos de dívida convertíveis
ou passíveis de serem trocados por ações ordinárias
e denominados em qualquer moeda. O Fundo poderá
adquirir títulos de rendimento fixo, obrigações de dívida
e títulos de rendimento variável denominados em qualquer
moeda. O Fundo pode também investir até 10% dos seus
ativos líquidos em unidades de OICVM e outros OIC e até
10% dos seus ativos líquidos em títulos em incumprimento.
O Fundo pode também investir em títulos emitidos por
governos, emitentes governamentais e ligados a governos
ou entidades empresariais localizados fora de países em
desenvolvimento ou de Mercados Emergentes, mas que
obtenham uma parte significativa das suas receitas ou lucros,
possuam uma parte significativa dos seus ativos ou sofram
o impacto da dinâmica económica/financeira de países em
desenvolvimento ou de Mercados Emergentes. O Fundo
poderá investir até 25% dos seus ativos líquidos em títulos
de dívida emitidos ou garantidos por um único emitente
soberano (incluindo o respetivo governo ou autoridade
pública ou local) com uma notação de crédito inferior ao grau
de investimento no momento da compra.
O Fundo poderá investir até 20% dos seus ativos líquidos, no
total, em Ações de classe A da China (através do ShanghaiHong Kong Stock Connect ou do Shenzhen-Hong Kong
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Stock Connect, de carteiras de investidores estrangeiros
qualificados (QFI), OIC e de qualquer forma permitida
disponível para o Fundo, nos termos das leis e regulamentos
aplicáveis) e em Ações de classe B da China.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Exposição a swaps de retorno total O nível de exposição
esperado que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) é de 3% do patrimônio líquido do Fundo,
sujeito a um máximo de 5%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• maximizar uma combinação de valorização do capital
e rendimento de juros investindo em Mercados Emergentes
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia
de investimento do Fundo:
• Risco de Concentração
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco da Política de Dividendos
• Risco dos Mercados Fronteira
• Risco de Mercados Não Regulamentados
• Risco de Notas Participatórias
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Titularização
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
O Gestor de Investimento delegou, sob sua responsabilidade,
total ou parcialmente, a condução das responsabilidades
correntes de gestão de investimentos e os serviços
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de consultoria de investimentos em relação a parte ou
à totalidade dos ativos do Fundo à Templeton Asset
Management Ltd., que atua como subgestor de investimento.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo através de uma política de investimento centrada,
em primeiro lugar, em títulos de rendimento variável e, a título
acessório, em obrigações de dívida, emitido por empresas
constituídas ou exercendo a sua atividade principal em
países em vias de desenvolvimento ou emergentes e por
governos desses países.
O Fundo poderá igualmente investir em empresas que
obtenham uma parte significativa das suas receitas ou lucros
em economias emergentes ou que detenham uma parte
significativa dos seus ativos nessas economias. O Fundo
poderá também investir em ações e títulos de dívida de
emitentes que estejam associados a ativos ou moedas de
nações emergentes. O Fundo investe, em primeiro lugar, em
ações ordinárias.
Dado que existem maiores probabilidades de atingir o objetivo
de investimento através de uma política de investimento
flexível e adaptável, é possível que o Fundo procure
oportunidades de investimento noutros tipos de títulos como,
por exemplo, ações preferenciais, notas participatórias,
títulos convertíveis em ações ordinárias e obrigações de
dívida de empresas e governamentais. O Fundo poderá
igualmente investir até 10% dos seus ativos líquidos em
unidades de OICVM e outros OIC.
O Fundo poderá investir até 20% dos seus ativos líquidos, no
total, em Ações de classe A da China (através do ShanghaiHong Kong Stock Connect ou do Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect, de carteiras de investidores estrangeiros
qualificados (QFI), OIC e de qualquer forma permitida
disponível para o Fundo, nos termos das leis e regulamentos
aplicáveis) e em Ações de classe B da China.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital investindo em Mercados Emergentes
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Concentração
• Risco dos Mercados Emergentes
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• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Contraparte
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco Inerente às Ações
• Risco dos Mercados Fronteira
• Risco de Mercados Não Regulamentados
• Risco de Notas Participatórias
• Risco dos Mercados da Rússia e da Europa de Leste
• Risco de Empréstimo de Títulos
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Templeton Asset Management
Ltd. e Franklin Templeton Investment Management Limited.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL
CURRENCY BOND FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é o de maximizar, de forma consistente com uma
gestão de investimento prudente, o retorno do investimento
total, consistindo numa combinação de obtenção de
rendimento de juros, valorização do capital e ganhos
cambiais.
Política de Investimento O Fundo procura alcançar
o seu objetivo investindo principalmente numa carteira de
títulos de dívida de taxa fixa e variável e de obrigações
de dívida denominados em moeda local (incluindo, entre
outros, instrumentos de dívida associados à inflação/
índice e instrumentos de dívida de cupão zero) de qualquer
maturidade ou categoria de notação de crédito (incluindo
grau de investimento, sem grau de investimento, títulos com
baixa notação e títulos sem notação), emitidos por governos
(incluindo entidades municipais, nacionais e provinciais)
ou entidades relacionadas com governos (incluindo
organizações supranacionais ou entidades organizadas
ou apoiadas por vários governos nacionais, como o Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento ou
o Banco Europeu de Investimento) localizados em países
de Mercados Emergentes ou em desenvolvimento e, se
localizados fora de países de Mercados Emergentes,
afetados pela dinâmica económica ou financeira de países
de Mercados Emergentes ou em desenvolvimento que
o Gestor de Investimentos considere exibirem um nível mais
elevado, ou que estejam a progredir no sentido de práticas
de sustentabilidade mais elevadas no momento da aquisição.
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O Fundo poderá investir até 30% dos seus ativos líquidos na
China Continental através do Bond Connect ou diretamente
(também referido como CIBM direto).
O Fundo utiliza uma metodologia de classificação ambiental,
social e de governança (ESG) para avaliar cada país que
emite obrigações soberanas que constituem ou podem
constituir investimentos para o Fundo. A metodologia do
Gestor de Investimento capta não só a pontuação ESG
atual de um país com base em várias subcategorias mas,
mais importante ainda, qualquer melhoria ou deterioração
esperada nas práticas ESG do país. O Gestor de Investimento
acredita que este teste de duas vertentes representa melhor
o valor de investimento de um país e também promove as
questões ESG, investindo em países que se espera que
melhorem do ponto de vista ESG.
A metodologia ESG é aplicada a 100% das participações
de dívida soberana na carteira do Fundo e é vinculativa
para a construção da carteira. Como passo inicial na sua
metodologia, o Gestor de Investimento avalia os países
que emitem dívida soberana que podem ser potenciais
investimentos para o Fundo (o “Universo de Investimento
do Fundo”). Cada país no Universo de Investimento do
Fundo é classificado numa escala de 0 a 100 (sendo que
100 é a classificação mais elevada) em várias subcategorias
ESG determinadas pelo Gestor de Investimento como tendo
um impacto significativo nas condições macroeconómicas.
Dentro das subcategorias ESG, a metodologia alavanca
as notações de base de um conjunto de fornecedores
de índices globais reconhecidos. Em seguida, a equipa
do Gestor de Investimento utiliza a investigação interna
proprietária como uma sobreposição prospetiva sobre
essas pontuações atuais de base, para avaliar se o Gestor
de Investimento espera que os países melhorem ou se
deteriorem em cada uma das subcategorias.
O Fundo está proibido de investir em países que são
considerados os que têm o pior desempenho nos
termos desta métrica. Esta é uma restrição vinculativa,
implementada utilizando restrições de conformidade aos
emitentes soberanos que são considerados retardatários.
Por conseguinte, o Fundo exclui da sua carteira obrigações
soberanas de países que pontuam nos 20% mais baixos do
seu Universo de Investimento.
As pontuações projetadas que antecipam a forma como as
condições irão mudar a médio prazo são enfatizadas como
parte do processo de pesquisa. Dá-se preferência a países
com notações ESG mais elevadas ou com projeção neutra
para a melhoria das notações ESG. A pontuação ESG média
ponderada de base dos emitentes na carteira do Fundo
é superior à pontuação ESG média de base do seu Universo
de Investimento excluindo os 20% mais baixos.
O Gestor de Investimento investe em obrigações soberanas
de países que no momento da aquisição: (1) estão acima do
limiar ESG mínimo do Gestor de Investimento (isto é, que
estão nos 80% mais altos dos países com pontuação ESG
com base no sistema de classificação exclusivo do Gestor de
Investimento); e (2) apresentam pontuações ESG projetadas
de melhoria ou neutras se não estiverem nos 50% mais altos
dos países com pontuação ESG com base no sistema de
classificação exclusivo do Gestor de Investimento. Se um
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país já não cumprir os critérios acima mencionados, o Gestor
de Investimento avaliará o potencial desinvestimento onde
não se espera qualquer melhoria ao longo do tempo. Quando
a disposição de uma posição existente não for viável devido
a restrições legais ou regulamentares ou a circunstâncias
excecionais do mercado, a equipa de investimento deverá
procurar reduzir a posição logo que razoavelmente praticável
ou legalmente admissível, conforme o caso. Os países
que estão sujeitos a sanções económicas internacionais,
incluindo sanções impostas pelas Nações Unidas, pela
União Europeia ou pelo Serviço de Controlo de Bens
Estrangeiros dos Estados Unidos, são excluídos do Universo
de Investimento do Fundo.

a curto prazo denominados em qualquer moeda, numerário
ou equivalentes de numerário, e poderá ser incapaz de
concretizar o seu objetivo de investimento.

Os países no Universo de Investimento do Fundo,
as subcategorias ESG, as ponderações ambientais, sociais
e de governação, e os índices globais de referência utilizados
para a classificação são revistos pelo menos bianualmente
e podem mudar ao longo do tempo.

Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:

O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco, gestão eficiente da carteira
e investimento. Estes instrumentos financeiros derivados
podem ser negociados em Mercados Regulamentados ou
mercados de balcão e neles se incluem, entre outros, swaps,
incluindo swaps cambiais, cambiais cruzados, de taxas de
juro, de inflação, de variância e de volatilidade, swaps de
retorno total relacionados com rendimento fixo ou moeda,
assim como swaps de incumprimento de crédito, contratos
de futuros (incluindo, entre outros, futuros sobre taxas de
juro, obrigações, moedas, ações, produtos de base e índices
relacionados), bem como opções de contratos a prazo,
contratos cambiais a prazo ou contratos a prazo cruzados
sobre os mesmos. A metodologia ESG é aplicada ao valor
nocional dos derivados utilizados para obter posições longas
em taxas de juro, exposições cambiais ou de crédito soberano.
A utilização de instrumentos financeiros derivados pode
resultar em exposições negativas numa curva de rendimentos/
duração, moeda ou crédito soberano específicos.
O Fundo poderá igualmente investir em Instrumentos do
Mercado Monetário (incluindo obrigações de agências dos EUA
denominadas em USD), bem como notas indexadas a crédito,
que estejam indexados a, ou que obtenham o seu valor a partir
de, outro título ou estejam indexados a ativos ou moedas de
qualquer país. O Fundo poderá investir até 10% dos seus ativos
líquidos em OIC, como OICVM, fundos transacionados em
bolsa (“ETF”) e outros OIC. Além disso, o Fundo poderá adquirir
ações preferenciais, ações ordinárias e outros títulos indexados
a ações, warrants e títulos de dívida convertíveis ou passíveis
de serem trocados por ações ordinárias e denominados em
qualquer moeda. O Fundo poderá deter até 10% dos seus
ativos líquidos em títulos em incumprimento.
O Gestor de Investimento pode procurar manter a liquidez
quando acredita que o numerário representa um melhor
valor relativo, quando comparado com oportunidades de
investimento, ou adotar uma posição defensiva temporária
quando os mercados ou a economia dos países onde
o Fundo investe estão a sofrer uma volatilidade excessiva,
um declínio geral prolongado ou quando possam existir
outras condições adversas.
Nestas circunstâncias, o Fundo poderá investir uma parte
significativa dos seus ativos líquidos em investimentos
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O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado
de exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno
total (financiados) corresponde a 3% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 5%.

• investir num Fundo de acordo com o Artigo 8.º do SFDR
• rendimento potencialmente acima da média e valorização
do capital investindo em títulos de rendimento fixo de
Mercados Emergentes
• investir a médio e longo prazo
Regulamentação de taxonomia Em linha com sua
metodologia ESG, o Fundo promove características
ambientais, sociais e de governança. Embora o Fundo
não se comprometa a fazer investimentos em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia que
contribuam para a mitigação das mudanças climáticas
e os objetivos de adaptação às mudanças climáticas,
não se pode excluir que os investimentos subjacentes
do Fundo possam incluir incidentalmente investimentos
que visem ter um impacto positivo no meio ambiente por
meio de seu foco na mitigação das mudanças climáticas
e na adaptação às mudanças climáticas e que podem
ser, mas não necessariamente, alinhados à taxonomia.
Os investidores devem observar que o princípio “não causar
danos significativos” do Regulamento de Taxonomia se
aplica apenas aos investimentos subjacentes ao Fundo
que levam em consideração os critérios da UE para
atividades econômicas ambientalmente sustentáveis.
Os investimentos subjacentes ao Fundo que não se
enquadrem em atividades ecologicamente sustentáveis
alinhadas com a taxonomia não têm em conta os critérios da
UE para atividades económicas ambientalmente sustentáveis
ao abrigo do Regulamento de Taxonomia
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Concentração
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
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Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco de Títulos em Dificuldades
• Risco da Política de Dividendos
• Risco dos Mercados Fronteira
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco para a sustentabilidade
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
• Risco de Warrants
Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco (VaR
relativo) é usada para calcular a Exposição Global do Fundo.
O índice de referência do VaR relativo é o JP Morgan
Government Bond Index EM Global Diversified Index.
O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 200%. O Nível Esperado de Alavancagem
é apenas uma estimativa e pode estar sujeito a níveis
de alavancagem mais elevados. O método de cálculo
da alavancagem usado é a Soma de Nocionais. Inclui
a exposição nocional associada a instrumentos financeiros
derivados, mas não inclui os investimentos subjacentes do
Fundo, que constituem até 100% dos ativos líquidos totais.

A título acessório, o Fundo poderá também investir em notas
participatórias, títulos de dívida de países de Mercados
Emergentes, que podem ser títulos com baixa notação
ou sem notação, e em valores mobiliários de emitentes
localizados nos países desenvolvidos. O Fundo poderá
igualmente investir até 10% dos seus ativos líquidos em
unidades de OICVM e outros OIC.
O Fundo poderá investir até 20% dos seus ativos líquidos, no
total, em Ações de classe A da China (através do ShanghaiHong Kong Stock Connect ou do Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect, de carteiras de investidores estrangeiros
qualificados (QFI), OIC e de qualquer forma permitida
disponível para o Fundo, nos termos das leis e regulamentos
aplicáveis) e em Ações de classe B da China.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital investindo em títulos de pequena
capitalização em Mercados Emergentes
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:

Gestor(es) de InvestimentoFranklin Advisers, Inc.
e Templeton Asset Management Ltd.

• Risco de Concentração

Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

• Risco Cambial

TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER
COMPANIES FUND

Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:

Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital a longo prazo.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo através de uma política de investimento, em
primeiro lugar, em títulos de rendimento variável, bem como
em recibos de depositário de (i) empresas de pequena
capitalização registadas em Mercados Emergentes, (ii)
empresas de pequena capitalização que desempenhem uma
parte substancial da sua atividade em Mercados Emergentes
e (iii) sociedades gestoras de participações de pequena
capitalização que possuam uma parte substancial das suas
participações em empresas referidas em (i). Além disso,
para efeitos do objetivo de investimento do Fundo, empresas
de pequena capitalização de Mercados Emergentes são
aquelas com uma capitalização bolsista, à data de compra
inicial, dentro do intervalo de capitalizações bolsistas de
empresas incluídas no MSCI Emerging Markets Small Cap
Index (Índice). Assim que um título se qualifica para compra
inicial, continua a qualificar-se para compras adicionais,
desde que seja detido pelo Fundo.
franklintempleton.lu

• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco de Liquidez
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Contraparte
• Risco Inerente às Ações
• Risco dos Mercados Fronteira
• Risco de Notas Participatórias
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Templeton Asset Management
Ltd. e Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
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TEMPLETON EMERGING MARKETS
SUSTAINABILITY FUND

de trabalho para todos), (iv) ecossistemas saudáveis
(manutenção de paisagens e mares ecologicamente
saudáveis para as pessoas e para a natureza), (v)
estabilidade climática (soluções para conter o aumento
da temperatura da Terra), e (vi) segurança dos recursos
(preservação dos recursos naturais através de uma
utilização eficiente e circular).

Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O Fundo tem um objetivo de
investimento de valorização do capital e reorientação do
capital para a sustentabilidade através do investimento
em empresas que demonstrem a sua contribuição
sustentável positiva.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu objetivo
principalmente através de uma política de investimento numa
carteira diversificada de títulos de participações de empresas
constituídas ou exercendo a sua atividade principal em países
emergentes ou em desenvolvimento e que demonstrem
critérios de sustentabilidade satisfatórios ou em melhoria
conforme definido pela metodologia ESG vinculativa dos
Gestores de Investimento descrita abaixa. O Fundo tem
como objetivo investir em empresas que obtenham uma
proporção significativa das suas receitas ou lucros de
economias emergentes, tenham uma parte significativa dos
seus ativos em economias emergentes e/ou estejam ligados
a ativos ou moedas de nações emergentes.
As considerações de sustentabilidade constituem uma
parte essencial e necessária da tese de investimento de
cada empresa. Os fatores ESG proporcionam uma medida
de sustentabilidade e esta avaliação de uma empresa
é realizada em paralelo com a análise financeira e económica
tradicional. O Fundo realiza uma avaliação ESG rigorosa
e holística assente em 3 pilares em cada empresa que
mede: (1) O alinhamento de produtos e/ou serviços com
áreas de resultados ambientais e/ou sociais positivos,
(ii) intencionalidade para manter ou melhorar a pegada
ESG do modelo operacional da empresa e (iii) o potencial
de transição para melhoria através do envolvimento dos
Gestores de Investimento enquanto titulares ativos. 100%
das empresas em que o Fundo investe são submetidas a esta
avaliação ESG e os Gestores de Investimento atribuem uma
pontuação global de propriedade a cada empresa antes do
investimento. O Fundo apenas investirá em empresas com
uma pontuação mínima de A de acordo com esta avaliação
ESG interna e excluem empresas com uma pontuação igual
ou inferior a BBB. Tendo em consideração a abordagem
ascendente e a elevada convicção adotada, o Fundo terá
tipicamente uma maior ponderação para as empresas que
pontuam AA ou AAA com base nesta avaliação. Os 3 pilares
desta avaliação ESG são descritos em pormenor abaixo,
juntamente com exclusões ESG adicionais que o Fundo
aplica, e isto filtra o universo de investimento em, pelo
menos, 20%.

• Intencionalidade – Os Gestores de Investimento irão avaliar
de que forma as práticas de uma empresa se destinam
a melhorar ou manter a pegada ESG do seu modelo
operacional. Os Gestores de Investimento realizam uma
avaliação ESG baseada na materialidade para atribuir uma
pontuação. Seguem-se exemplos de elementos dos ESG
que podem ser levados em consideração na avaliação de
uma empresa:
|

As considerações ambientais podem incluir questões
como eficiência de recursos, gestão de emissões
de carbono, prevenção e reciclagem de resíduos
e prevenção e controlo de poluição.

|

As considerações sociais podem incluir questões como
normas laborais, salários justos, diversidade e equilíbrio
entre géneros, práticas de saúde e segurança
e segurança de produtos.

|

As considerações de governação podem incluir
questões como práticas contabilísticas apropriadas,
alinhamento de interesses, eficácia de administração,
afetação de capital, direitos dos acionistas e qualidade
das comunicações.

• Transição – Os Gestores de Investimento irão avaliar
o potencial de melhoria nos dois pilares acima mencionados
através do seu empenho enquanto titulares ativos. Estes
serão compromissos direcionados com metas e objetivos
específicos baseados em possibilidades de melhoria.
O Fundo também aplica exclusões específicas dos ESG
e não investirá em empresas que de acordo com a análise
do Gestor de Investimento:
• Infrinjam de forma repetida ou grave o Pacto Global das
Nações Unidas;
• Fabriquem armas nucleares ou armas controversas
definidas como minas antipessoal, armamento
biológico e químico, urânio empobrecido e munições de
fragmentação ou que fabriquem componentes destinados
a serem utilizados nessas armas. Também serão excluídas
as empresas que obtenham mais de 5% de receita com
qualquer dessas armas;
• Fabriquem tabaco ou produtos relacionados ou que
obtenham receitas desses produtos que ultrapassem 5%;

• Alinhamento – Os Gestores de Investimento procuram
empresas cujos produtos e/ou serviços contribuem para
uma ou mais das seis áreas de resultados sociais e/ou
ambientais positivos ligados aos ODS da ONU.

• Tenham mais de 5% das suas receitas com origem
na extração térmica de carvão ou da extração não
convencional de petróleo e gás;

As seis áreas de resultados positivos incluem: (i)
necessidades básicas (bens e serviços conhecidos por
contribuírem significativamente para o desenvolvimento),
(ii) bem-estar (saúde, educação, justiça e igualdade de
oportunidades para todos), (iii) trabalho digno (criação de
empregos seguros, socialmente inclusivos e condições

• Qualquer empresa que apareça como excluída na
lista de exclusões da Norges Bank Investment
Management (NBIM).

|
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• Obtenham mais de 5% de receita com a indústria de jogos
ou entretenimento de adultos;
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Para medir a concretização do objetivo de investimento de
sustentabilidade do Fundo, o Fundo medirá a exposição
da carteira a empresas que contribuam para áreas de
resultados sociais e/ou ambientais positivos no que diz
respeito a necessidades básicas, bem-estar, trabalho
digno, ecossistemas saudáveis, estabilidade climática
e segurança de recursos, e a exposição subjacente aos
ODS da ONU. Os Gestores de Investimento podem também
medir estes resultados através de métricas apropriadas,
quando disponíveis, tais como número de pessoas ou
percentagem da população que beneficia das necessidades,
desenvolvimento chave, padrões de vida e criação de
emprego, bem como quantidade ou métrica de conservação
de energia, redução de carbono e qualidade e conservação
dos recursos naturais.
Enquanto gestão ascendente fundamental, a pesquisa de
investimento é predominantemente gerada internamente
beneficiando do papel central dos analistas e gestores de carteira
da Franklin Templeton numa vasta gama de estratégias
globais, regionais e de um único país para gerar ideias de
investimento para esta estratégia. Os Gestores de Investimento
esforçam-se não só por implementar a tese de sustentabilidade
na pesquisa, mas também por mantê-la ao longo de toda
a construção e manutenção da carteira, o que inclui trabalhar
ativamente com as empresas beneficiárias para monitorizar
e promover práticas responsáveis que apoiem os resultados
ambientais e sociais. Os Gestores de Investimento procuram
empresas que sejam boas gestoras ou gestoras em melhoria
alinhadas com os interesses dos acionistas e a avaliação da
governação do Gestor de Investimento inclui o diálogo regular
com as empresas, o acompanhamento de questões ESG
relevantes e os votos por procuração.
Dado que existem maiores probabilidades de atingir o objetivo
de investimento através de uma política de investimento
flexível e adaptável, é possível que o Fundo procure também
oportunidades de investimento noutros tipos de títulos como,
por exemplo, ações preferenciais, notas participatórias,
títulos convertíveis em ações ordinárias, Certificados de
Depósitos Globais e Americanos e obrigações de dívida
privada e pública. O Fundo poderá igualmente investir
até 10% dos seus ativos líquidos em unidades de OICVM
e outros OIC.
O Fundo poderá investir até 20% dos seus ativos líquidos, no
total, em Ações de classe A da China (através do ShanghaiHong Kong Stock Connect ou do Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect, de carteiras de investidores estrangeiros
qualificados (QFI), OIC e/ou de qualquer forma permitida
disponível para o Fundo, nos termos das leis e regulamentos
aplicáveis) e em Ações de classe B da China.
O Fundo pode ainda utilizar instrumentos financeiros
derivados para cobertura de risco e gestão eficiente da
carteira. Estes instrumentos financeiros derivados poderão
incluir, entre outros, swaps, contratos a prazo, contratos de
futuros (incluindo aqueles em índices de participações), bem
como opções (incluindo garantias).
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
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Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• investir num Fundo de acordo com o Artigo 9.º do SFDR
• para valorização do capital e reorientação do capital para
a sustentabilidade através do investimento em empresas
que demonstrem a sua contribuição sustentável positiva
• investir a médio e longo prazo
Regulamentação de taxonomia Em linha com a sua
metodologia de investimento ESG e objetivo de investimento
sustentável, o Fundo pretende investir em um ou mais
investimentos que contribuam para a mitigação e adaptação
às mudanças climáticas. Conforme descrito na política de
investimento do Fundo, os investimentos de capital do Fundo
são avaliados e medidos em relação à sua capacidade
de contribuir para os objetivos supracitados. O processo
e a avaliação são conduzidos ao nível do Gestor de
Investimentos e baseiam-se na análise dos critérios de triagem
técnica da UE para atividades económicas sustentáveis,
garantindo que as atividades elegíveis cumprem os critérios,
bem como não prejudicam significativamente os restantes
objetivos de taxonomia, garantindo ao mesmo tempo
o cumprimento dos salvaguardas sociais mínimas. Como
o Fundo está focado em investir em mercados emergentes,
além de contar com os principais provedores de dados ESG,
a equipa de investimento também se envolverá conforme
necessário com empresas investidas para obter informações
relevantes relacionadas a ESG diretamente como parte do
compromisso de melhores esforços para dados de origem
para cumprir o processo de critérios de triagem técnica.
À data deste Prospecto, no entanto, ainda não é possível
comprometer-se com o alinhamento mínimo do Fundo
com o Regulamento de Taxonomia, uma vez que o Gestor
de Investimentos não está em condições de especificar
a proporção/percentagem exacta dos investimentos
subjacentes do Fundo que levam em consideração em
conta os critérios da UE para atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental, incluindo atividades
facilitadoras ou transitórias, na aceção do Regulamento
Taxonomia. No entanto, espera-se que pelo menos uma
pequena proporção dos investimentos seja em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia (incluindo
investimentos em atividades facilitadoras e transitórias).
O Gestor de Investimentos está a manter esta situação sob
revisão activa e sempre que estejam disponíveis dados
adequados, suficientemente fiáveis, atempados e verificáveis
sobre os investimentos do Fundo e critérios técnicos
relevantes, será feita uma reavaliação e este Prospecto será
actualizado em conformidade para divulgar com precisão aos
até que ponto os investimentos do Fundo são em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia, incluindo
as proporções de investimentos em atividades facilitadoras
e transitórias selecionadas para o Fundo.
Também de acordo com a sua metodologia ESG, o Fundo
pode realizar investimentos sustentáveis que devem
contribuir para outros objetivos ambientais, como uso
sustentável e proteção de recursos hídricos e marinhos
e transição para uma economia circular. No futuro, espera-se
que sejam estabelecidos critérios técnicos de triagem ao
Franklin Templeton Investment Funds

95

abrigo do Regulamento de Taxonomia para determinar as
condições em que uma atividade económica se qualifica
como contribuindo substancialmente para estes objetivos.
Nenhum desses critérios está disponível no momento,
portanto, embora esses investimentos se qualifiquem como
“investimentos sustentáveis” sob o SFDR, eles não podem
atualmente se qualificar como investimentos ambientalmente
sustentáveis, conforme definido nos termos atuais do
Regulamento de Taxonomia.
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Concentração
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Contraparte
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Inerente às Ações
• Risco dos Mercados Fronteira
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercados Não Regulamentados
• Risco de Notas Participatórias
• Risco dos Mercados da Rússia e da Europa de Leste
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco para a sustentabilidade
• Risco de Warrants
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Templeton Asset Management
Ltd. e Franklin Templeton Investment Management Limited.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON EUROLAND FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Euro (EUR)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo, em primeiro lugar, através de uma política de
investimento em ações e obrigações de dívida de qualquer
emitente num país membro da União Monetária Europeia
(países da Zona Euro), incluindo empresas e governos,
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denominadas em euros ou noutra moeda nacional relevante,
e em ações e obrigações de dívida denominadas em euros
de qualquer outro emitente.
Para garantir a elegibilidade para o Plan d’Epargne en Actions
(PEA - Plano de Poupança em Ações) francês, o Fundo irá
investir, pelo menos, 75% dos seus ativos líquidos em títulos
de rendimento variável emitidos por empresas com sede
social na União Europeia.
Dado que existem maiores probabilidades de atingir
o objetivo de investimento através de uma política de
investimento flexível e adaptável, é possível que o Fundo
procure oportunidades de investimento noutros tipos de
valores mobiliários, como, por exemplo, ações preferenciais
e títulos convertíveis em ações ordinárias de quaisquer dos
emitentes acima referidos.
O Fundo também pode investir, em menor escala, em notas
estruturadas, tais como notas vinculadas a participações.
O Fundo poderá ainda utilizar instrumentos financeiros
derivados para cobertura de risco e gestão eficiente da
carteira. Estes instrumentos financeiros derivados podem
incluir, entre outros, contratos de futuros (incluindo futuros
baseados em ações, índices de ações, taxa de juro e taxas
de câmbio), contratos a prazo, bem como opções (tais como
opções de ações e opções de índices de ações negociadas
em Mercados Regulamentados). A utilização de instrumentos
financeiros derivados poderá resultar em exposição negativa
a uma classe de ativos, curva de rendimentos/duração ou
moeda específicas.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital investindo em títulos de rendimento
variável subavaliados emitidos por Estados-Membros da
União Monetária Europeia
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Concentração
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Contraparte
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Inerente às Ações
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Notas Estruturadas
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Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.

Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:

Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited.

• Risco de Concentração

Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND
Classe de Ativos Fundo de Participações
Moeda Base Euro (EUR)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é proporcionar uma combinação de rendimento atual
e valorização do capital a longo prazo.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo de investimento investindo sobretudo em títulos de
participação no capital e títulos afins (incluindo garantias
e títulos convertíveis) de empresas de qualquer capitalização
bolsista constituídas ou exercendo a sua atividade principal
em países europeus. Em particular, o Fundo procura obter
rendimento através do investimento em ações que o Gestor
de Investimento acredita oferecerem rendimentos em
dividendos atrativos no momento da compra e na expetativa
de rendimentos em dividendos atrativos no futuro.
Dado que existem maiores probabilidades de atingir o objetivo
de investimento através de uma política de investimento
flexível e adaptável, o Fundo também pode, de uma forma
acessória, procurar oportunidades de investimento em
títulos indexados a participações das empresas acima
referidas, assim como em participações, títulos indexados
a participações e/ou títulos afins de empresas que não
satisfaçam os requisitos estipulados acima.
O Fundo poderá também utilizar instrumentos financeiros
derivados para fins de cobertura de risco, gestão eficiente
da carteira e de investimento. Estes instrumentos
financeiros derivados podem ser negociados em Mercados
Regulamentados ou mercados de balcão e podem incluir,
entre outros, contratos a prazo e contratos a prazo
cruzados, contratos de futuros, incluindo futuros de índices,
ou opções sobre esses contratos, notas indexadas a ações,
bem como opções.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• rendimento e uma valorização do capital investindo em
títulos de rendimento variável de empresas localizadas em
qualquer país europeu

• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Contraparte
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco da Política de Dividendos
• Risco Inerente às Ações
• Risco de Liquidez
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Warrants
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Euro (EUR)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo de investimento investindo sobretudo em títulos
de participação de capital e títulos relacionados (incluindo
garantias e títulos convertíveis) de empresas de qualquer
capitalização bolsista. Na seleção dos investimentos em
ações, o Gestor de Investimento utiliza um processo de
pesquisa fundamental ativo, da base para o topo, para
procurar títulos individuais que se julgue possuírem
excelentes características de risco/retorno.
O Fundo investe os seus ativos líquidos sobretudo em títulos
de emitentes constituídos ou exercendo a sua atividade
principal em países europeus.
Dado que existem maiores probabilidades de atingir o objetivo
de investimento através de uma política de investimento flexível
e adaptável, o Fundo poderá também procurar oportunidades
de investimento noutros tipos de valores mobiliários que não
cumpram os requisitos estipulados acima.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.

• investir a médio e longo prazo
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Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital investindo em títulos de rendimento
variável de empresas localizadas em qualquer país europeu
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:

Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição a que pode estar sujeito a transações
de empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos
líquidos do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:

• Risco de Concentração

• valorização do capital investindo em títulos de capital de
empresas de pequena ou média capitalização localizadas
em qualquer país europeu

• Risco Cambial

• investir a médio e longo prazo

• Risco de Liquidez

Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:

• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Contraparte

• Risco de Concentração
• Risco Cambial
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
• Risco de Liquidez

• Risco Inerente às Ações

• Risco de Mercado

• Risco de Empréstimo de Títulos

Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:

• Risco de Warrants

• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos

Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.

• Risco de Contraparte

Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited

• Risco de Empréstimo de Títulos

Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND
Classe de Ativos Fundo de Participações
Moeda Base Euro (EUR)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo de investimento investindo sobretudo em
participações e títulos relacionados com participações
(incluindo warrants e títulos convertíveis) de empresas
europeias de pequena e média capitalização. Na seleção dos
investimentos em ações, o Gestor de Investimento utiliza um
processo de pesquisa fundamental ativo, da base para o topo,
para procurar títulos individuais que se julgue possuírem
excelentes características de risco/retorno.
O Fundo investe os seus ativos líquidos sobretudo em títulos
de emitentes constituídos ou exercendo a sua atividade
principal em países europeus, com uma capitalização
bolsista superior a 100 milhões de euros e inferior a 8 mil
milhões de euros, ou o equivalente em moeda local, na altura
da compra.
Dado que existem maiores probabilidades de atingir o objetivo
de investimento através de uma política de investimento flexível
e adaptável, o Fundo poderá também procurar oportunidades
de investimento noutros tipos de valores mobiliários que não
cumpram os requisitos estipulados acima.
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• Risco Inerente às Ações
• Risco de Warrants
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O principal objetivo de
investimento do Fundo é proporcionar valorização do capital
a longo prazo.
Política de Investimento O Fundo investe sobretudo em
títulos de valores imobiliários de empresas (i) constituídas
em países de Mercados Fronteiriços, ou (ii) que têm as suas
atividades principais em países de Mercados Fronteiriços
em todo o espetro da capitalização bolsista. Os países de
Mercados de Fronteira são países de Mercados Emergentes
mais pequenos, menos desenvolvidos e menos acessíveis,
mas com mercados acionistas onde se pode “investir” e neles
se incluem os mercados definidos como Mercados Fronteira
pela Corporação Financeira Mundial e incluídos em índices
relacionados com Mercados Fronteira (incluindo, entre
outros: MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries
Capped Index, Merrill Lynch Frontier Index, S&P Frontier
Broad Market Index), por exemplo, Barém, Bulgária, Egito,
Cazaquistão, Nigéria, Paquistão, Qatar, Vietname, etc.
franklintempleton.lu

Dado que existem maiores probabilidades de atingir
o objetivo de investimento através de uma política de
investimento flexível e adaptável, o Fundo pode também
investir em notas participatórias e noutros tipos de valores
mobiliários, incluindo participações, títulos relacionados
com participações e títulos de rendimento fixo de emitentes
a nível mundial, bem como em instrumentos financeiros
derivados para fins de cobertura de risco e de gestão
eficiente da carteira. Estes instrumentos financeiros
derivados podem incluir, entre outros, contratos a prazo
e contratos de futuros financeiros, ou opções sobre esses
contratos, títulos indexados a ações negociados em
Mercados Regulamentados ou mercado de balcão.

TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND

Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição a que pode estar sujeito a transações
de empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos
líquidos do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.

O Gestor de Investimento espera que a maior parte
da carteira do Fundo seja investida, normalmente, em
ações ou títulos afins, incluindo títulos de dívida ou ações
preferenciais convertíveis ou passíveis de troca por
títulos de rendimento variável, selecionados sobretudo
em função do potencial de crescimento do capital.
O Fundo procura obter rendimento investindo em títulos de
dívida de taxa fixa ou variável (incluindo até 5% dos ativos
líquidos do Fundo em títulos sem notação investment grade)
e obrigações de dívida emitidos por governos e emitentes
ligados a governos ou entidades empresariais em todo
o mundo. O Fundo poderá, igualmente, adquirir títulos de
dívida emitidos por entidades supranacionais constituídas ou
apoiadas por diversos governos nacionais, tais como o Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento ou
o Banco Europeu de Investimento. O Fundo pode investir
menos de 30% dos seus ativos líquidos na China Continental
através do Bond Connect ou diretamente (também referido
como CIBM direto). O Fundo pode adquirir ações, títulos
de rendimento fixo e obrigações de dívida. Não obstante
a faculdade atrás descrita, o Gestor de Investimento não
poderá, em momento algum, investir mais de 40% dos ativos
líquidos do Fundo em títulos de rendimento fixo.

Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital investindo em títulos de capital de
empresas em países definidos como Mercados Fronteira
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Concentração
• Risco Cambial
• Risco dos Mercados Fronteira
• Risco de Liquidez
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo.
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Contraparte
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Inerente às Ações
• Risco de Notas Participatórias
• Risco de Empréstimo de Títulos
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited.
O Gestor de Investimento delegou, sob sua responsabilidade,
total ou parcialmente, a condução das responsabilidades
correntes de gestão de investimentos e os serviços de
consultoria de investimentos em relação a parte ou à totalidade
dos ativos do Fundo à Franklin Templeton Investments (ME)
Limited, que atua como subgestor de investimento.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

Classe de Ativos Fundo Misto
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é procurar valorização do capital e rendimento
corrente, de forma consistente com uma gestão de
investimento prudente.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo investindo sobretudo em títulos de rendimento
variável e em títulos de dívida pública emitidos por entidades
de todo o mundo, incluindo de Mercados Emergentes.

O Fundo pode ainda utilizar instrumentos financeiros
derivados para fins de cobertura de risco e de gestão eficiente
da carteira. Estes instrumentos financeiros derivados podem
ser negociados em (i) Mercados Regulamentados, como
contratos de futuros (incluindo sobre títulos do Tesouro), bem
como opções, ou (ii) em mercados de balcão, como swaps
e contratos a prazo relacionados com moedas, taxas de
câmbio e taxas de juro.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir
do capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos
de investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital e um elevado nível de rendimento
acedendo a uma carteira de títulos de rendimento variável
e fixo através de um único fundo
• investir a médio e longo prazo
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Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Contraparte
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco da Política de Dividendos
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco de Liquidez
• Risco de Empréstimo de Títulos
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Templeton Investment
Counsel, LLC e Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Euro (EUR)
Objetivos de Investimento O principal objetivo de
investimento do Fundo é o de maximizar, de forma
consistente com uma gestão de investimento prudente,
o retorno do investimento total, consistindo numa combinação
de obtenção de rendimento de juros, valorização do capital
e ganhos cambiais.
Política de Investimento O Fundo visa atingir o seu objetivo
investindo sobretudo numa carteira de títulos de dívida de
taxa fixa ou variável (incluindo títulos sem notação investment
grade) e obrigações de dívida emitidas por governos ou
emitentes ligados a governos em todo o mundo. O Fundo
poderá ainda, de acordo com as restrições ao investimento,
investir em títulos de dívida (incluindo títulos sem notação
investment grade) de emitentes empresariais. O Fundo
poderá, igualmente, adquirir títulos de dívida emitidos por
entidades supranacionais constituídas ou apoiadas por
diversos governos nacionais, tais como o Banco Internacional
para a Reconstrução e Desenvolvimento ou o Banco Europeu
de Investimento. O Fundo poderá investir até 30% dos seus
ativos líquidos na China Continental através do Bond Connect
ou diretamente (também referido como CIBM direto).
O Fundo utiliza uma metodologia de classificação ambiental,
social e de governança (ESG) para avaliar cada país que
emite obrigações soberanas que constituem ou podem
constituir investimentos para o Fundo. A metodologia do
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Gestor de Investimento capta não só a pontuação ESG
atual de um país com base em várias subcategorias mas,
mais importante ainda, qualquer melhoria ou deterioração
esperada nas práticas ESG do país. O Gestor de Investimento
acredita que este teste de duas vertentes representa melhor
o valor de investimento de um país e também promove as
questões ESG, investindo em países que se espera que
melhorem do ponto de vista ESG.
A metodologia ESG é aplicada a 100% das participações
de dívida soberana na carteira do Fundo e é vinculativa
para a construção da carteira. Como passo inicial na sua
metodologia, o Gestor de Investimento avalia os países
que emitem dívida soberana que podem ser potenciais
investimentos para o Fundo (o “Universo de Investimento
do Fundo”). Cada país no Universo de Investimento do
Fundo é classificado numa escala de 0 a 100 (sendo que
100 é a classificação mais elevada) em várias subcategorias
ESG determinadas pelo Gestor de Investimento como tendo
um impacto significativo nas condições macroeconómicas.
Dentro das subcategorias ESG, a metodologia alavanca
as notações de base de um conjunto de fornecedores
de índices globais reconhecidos. Em seguida, a equipa
do Gestor de Investimento utiliza a investigação interna
proprietária como uma sobreposição prospetiva sobre
essas pontuações atuais de base, para avaliar se o Gestor
de Investimento espera que os países melhorem ou se
deteriorem em cada uma das subcategorias.
As pontuações projetadas que antecipam a forma como
as condições irão mudar a médio prazo são enfatizadas
como parte do processo de pesquisa. Dá-se preferência
a países com notações ESG mais elevadas ou com
projeção neutra para a melhoria das notações ESG.
A pontuação ESG média ponderada de base dos emitentes
na carteira do Fundo é superior à pontuação ESG média de
base do seu Universo de Investimento.
O Gestor de Investimento monitoriza países que (i) estão
abaixo do limiar ESG mínimo (os 20% mais baixos dos países
com classificação ESG) e (ii) apresentam pontuações de
deterioração projetadas significativas, com vista a avaliar
o potencial desinvestimento das obrigações soberanas
emitidas por países que não demonstrem qualquer melhoria
ao longo do tempo. Quando a disposição de uma posição
existente não for viável devido a restrições legais ou
regulamentares ou a circunstâncias excecionais do mercado,
a equipa de investimento deverá procurar reduzir a posição
logo que razoavelmente praticável ou legalmente admissível,
conforme o caso. Os países que estão sujeitos a sanções
económicas internacionais, incluindo sanções impostas
pelas Nações Unidas, pela União Europeia ou pelo Serviço
de Controlo de Bens Estrangeiros dos Estados Unidos, são
excluídos do Universo de Investimento.
Os países no Universo de Investimento do Fundo,
as subcategorias ESG, as ponderações ambientais, sociais
e de governação, e os índices globais de referência utilizados
para a classificação são revistos pelo menos bianualmente
e podem mudar ao longo do tempo.
O Fundo poderá também utilizar instrumentos financeiros
derivados para fins de cobertura de risco, gestão eficiente
da carteira e de investimento. Estes instrumentos
franklintempleton.lu

financeiros derivados podem ser negociados em Mercados
Regulamentados ou mercados de balcão e neles se incluem,
entre outros, swaps (tais como swaps associados a eventos
de crédito ou swaps de retorno total relacionados com
rendimento fixo), contratos cambiais a prazo e contratos
cambiais a prazo cruzados, contratos de futuros (incluindo
sobre títulos do Tesouro), bem como opções. A metodologia
ESG é aplicada ao valor nocional dos derivados utilizados
para obter posições longas em taxas de juro, exposições
cambiais ou de crédito. A utilização de instrumentos
financeiros derivados pode resultar em exposições negativas
numa curva de rendimentos/duração, moeda ou crédito
específicos. O Fundo poderá igualmente investir em títulos
ou produtos estruturados (tais como títulos indexados
a crédito) indexados a ou que obtenham o seu valor de
outro título ou estejam indexados aos ativos ou moedas
de qualquer país. O Fundo poderá deter até 10% dos seus
ativos líquidos em títulos em incumprimento. O Fundo poderá
adquirir títulos de rendimento fixo e obrigações de dívida
denominadas em qualquer moeda, incluindo obrigações
convertíveis, e poderá deter títulos de participação no capital,
desde que esses títulos resultem da conversão ou da troca
de uma ação preferencial ou obrigação de dívida. O Fundo
poderá igualmente investir até 10% dos seus ativos líquidos
em unidades de OICVM e outros OIC apenas para fins de
gestão de caixa. A metodologia ESG não é aplicada a OICVM/
OIC utilizados para fins de gestão de caixa. A componente
de outras moedas da carteira poderá ser coberta em euros.
Em condições normais de mercado, o Fundo pretende
manter uma exposição líquida de, pelo menos, 85% ao Euro.
O nome do Fundo reflete o facto de a sua moeda base ser
o Euro e não implica necessariamente que uma proporção
específica dos seus ativos líquidos investidos esteja
denominada em Euros.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição a que pode estar sujeito a transações
de empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos
líquidos do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• investir num Fundo de acordo com o Artigo 8.º do SFDR
• maximizar o retorno do investimento total, que consiste
numa combinação de rendimento de juros, valorização do
capital e ganhos cambiais
• investir a médio e longo prazo
Regulamentação de taxonomia Em linha com sua
metodologia ESG, o Fundo promove características
ambientais, sociais e de governança. Embora o Fundo
não se comprometa a fazer investimentos em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia que
contribuam para a mitigação das mudanças climáticas e os
objetivos de adaptação às mudanças climáticas, não se pode
excluir que os investimentos subjacentes do Fundo possam
incluir incidentalmente investimentos que visem ter um impacto
positivo no meio ambiente por meio de seu foco na mitigação
das mudanças climáticas e na adaptação às mudanças
climáticas e que podem ser, mas não necessariamente,
alinhados à taxonomia. Os investidores devem observar que
franklintempleton.lu

o princípio “não causar danos significativos” do Regulamento
de Taxonomia se aplica apenas aos investimentos subjacentes
ao Fundo que levam em consideração os critérios da UE
para atividades econômicas ambientalmente sustentáveis.
Os investimentos subjacentes ao Fundo que não se enquadrem
em atividades ecologicamente sustentáveis alinhadas com
a taxonomia não têm em conta os critérios da UE para
atividades económicas ambientalmente sustentáveis ao abrigo
do Regulamento de Taxonomia.
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco de Liquidez
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco para a sustentabilidade
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O principal objetivo de
investimento do Fundo é o de maximizar, de forma
consistente com uma gestão de investimento prudente,
o retorno do investimento total, consistindo numa combinação
de obtenção de rendimento de juros, valorização do capital
e ganhos cambiais.
Política de Investimento O Fundo visa atingir o seu objetivo
investindo sobretudo numa carteira de títulos de dívida de
taxa fixa ou variável (incluindo títulos sem notação investment
grade) e obrigações de dívida emitidas por governos ou
emitentes ligados a governos em todo o mundo. O Fundo
poderá ainda, de acordo com as restrições ao investimento,
investir em títulos de dívida (incluindo títulos sem notação
Franklin Templeton Investment Funds
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investment grade) de emitentes empresariais. O Fundo
poderá, igualmente, adquirir títulos de dívida emitidos
por entidades supranacionais constituídas ou apoiadas
por diversos governos nacionais, tais como o Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento ou
o Banco Europeu de Investimento. O Fundo pode investir
menos de 30% dos seus ativos líquidos na China Continental
através do Bond Connect ou diretamente (também referido
como CIBM direto).
O Fundo utiliza uma metodologia de classificação ambiental,
social e de governança (ESG) para avaliar cada país que
emite obrigações soberanas que constituem ou podem
constituir investimentos para o Fundo. A metodologia do
Gestor de Investimento capta não só a pontuação ESG
atual de um país com base em várias subcategorias mas,
mais importante ainda, qualquer melhoria ou deterioração
esperada nas práticas ESG do país. O Gestor de Investimento
acredita que este teste de duas vertentes representa melhor
o valor de investimento de um país e também promove as
questões ESG, investindo em países que se espera que
melhorem do ponto de vista ESG.
A metodologia ESG é aplicada a 100% das participações
de dívida soberana na carteira do Fundo e é vinculativa
para a construção da carteira. Como passo inicial na sua
metodologia, o Gestor de Investimento avalia os países
que emitem dívida soberana que podem ser potenciais
investimentos para o Fundo (o “Universo de Investimento do
Fundo”). Cada país no Universo de Investimento do Fundo
é classificado numa escala de 0 a 100 (sendo que 100 é a
classificação mais elevada) em várias subcategorias ESG
determinadas pelo Gestor de Investimento como tendo um
impacto significativo nas condições macroeconómicas.
Dentro das subcategorias ESG, a metodologia alavanca
as notações de base de um conjunto de fornecedores
de índices globais reconhecidos. Em seguida, a equipa
do Gestor de Investimento utiliza a investigação interna
proprietária como uma sobreposição prospetiva sobre
essas pontuações atuais de base, para avaliar se o Gestor
de Investimento espera que os países melhorem ou se
deteriorem em cada uma das subcategorias.
As pontuações projetadas que antecipam a forma como
as condições irão mudar a médio prazo são enfatizadas
como parte do processo de pesquisa. Dá-se preferência
a países com notações ESG mais elevadas ou com
projeção neutra para a melhoria das notações ESG.
A pontuação ESG média ponderada de base dos emitentes
na carteira do Fundo é superior à pontuação ESG média de
base do seu Universo de Investimento.
O Gestor de Investimento monitoriza países que (i) estão
abaixo do limiar ESG mínimo (os 20% mais baixos dos
países com classificação ESG) e (ii) apresentam pontuações
de deterioração projetadas significativas, com vista a avaliar
o potencial desinvestimento das obrigações soberanas
emitidas por países que não demonstrem qualquer melhoria
ao longo do tempo. Quando a disposição de uma posição
existente não for viável devido a restrições legais ou
regulamentares ou a circunstâncias excecionais do mercado,
a equipa de investimento deverá procurar reduzir a posição
logo que razoavelmente praticável ou legalmente admissível,
conforme o caso. Os países que estão sujeitos a sanções
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económicas internacionais, incluindo sanções impostas
pelas Nações Unidas, pela União Europeia ou pelo Serviço
de Controlo de Bens Estrangeiros dos Estados Unidos, são
excluídos do Universo de Investimento.
Os países no Universo de Investimento do Fundo,
as subcategorias ESG, as ponderações ambientais, sociais
e de governação, e os índices globais de referência utilizados
para a classificação são revistos pelo menos bianualmente
e podem mudar ao longo do tempo.
O Fundo poderá também utilizar instrumentos financeiros
derivados para fins de cobertura de risco, gestão eficiente
da carteira e de investimento. Estes instrumentos
financeiros derivados podem ser negociados em Mercados
Regulamentados ou mercados de balcão e neles se incluem,
entre outros, swaps (tais como swaps de taxa de juros, swaps
associados a eventos de crédito, swaps de taxa de juro ou
swaps de retorno total relacionados com rendimento fixo),
contratos a prazo e contratos a prazo cruzados, contratos
de futuros (incluindo sobre títulos do Tesouro), bem como
opções. A metodologia ESG é aplicada ao valor nocional dos
derivados utilizados para obter posições longas em taxas
de juro, exposições cambiais ou de crédito. A utilização
de instrumentos financeiros derivados pode resultar em
exposições negativas numa curva de rendimentos/duração,
moeda ou crédito específicos. O Fundo poderá igualmente
investir em títulos ou produtos estruturados (tais como títulos
indexados a crédito, títulos garantidos por hipotecas e ativos)
indexados a ou que obtenham o seu valor de outro título ou
estejam indexados aos ativos ou moedas de qualquer país.
O Fundo poderá deter até 10% dos seus ativos líquidos em
títulos em incumprimento. O Fundo poderá adquirir títulos
de rendimento fixo e obrigações de dívida denominadas
em qualquer moeda, incluindo obrigações convertíveis,
e poderá deter títulos de participação no capital, desde que
esses títulos resultem da conversão ou da troca de uma
ação preferencial ou obrigação de dívida. O Fundo poderá
igualmente investir até 10% dos seus ativos líquidos em
unidades de OICVM e outros OIC apenas para fins de gestão
de caixa. A metodologia ESG não é aplicada a OICVM/OIC
utilizados para fins de gestão de caixa.
O Fundo poderá investir até 25% dos seus ativos líquidos em
títulos de dívida emitidos ou garantidos por um único emitente
soberano (incluindo o respetivo governo ou autoridade
pública ou local) com uma notação de crédito inferior ao grau
de investimento no momento da compra.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 3% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 5%.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição a que pode estar sujeito a transações
de empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos
líquidos do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
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Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• investir num Fundo de acordo com o Artigo 8.º do SFDR
• maximizar o retorno do investimento total, que consiste
numa combinação de rendimento de juros, valorização do
capital e ganhos cambiais
• investir a médio e longo prazo
Regulamentação de taxonomia Em linha com sua
metodologia ESG, o Fundo promove características
ambientais, sociais e de governança. Embora o Fundo
não se comprometa a fazer investimentos em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia que
contribuam para a mitigação das mudanças climáticas e os
objetivos de adaptação às mudanças climáticas, não se pode
excluir que os investimentos subjacentes do Fundo possam
incluir incidentalmente investimentos que visem ter um impacto
positivo no meio ambiente por meio de seu foco na mitigação
das mudanças climáticas e na adaptação às mudanças
climáticas e que podem ser, mas não necessariamente,
alinhados à taxonomia. Os investidores devem observar que
o princípio “não causar danos significativos” do Regulamento
de Taxonomia se aplica apenas aos investimentos subjacentes
ao Fundo que levam em consideração os critérios da UE
para atividades econômicas ambientalmente sustentáveis.
Os investimentos subjacentes ao Fundo que não se
enquadrem em atividades ecologicamente sustentáveis
alinhadas com a taxonomia não têm em conta os critérios da
UE para atividades económicas ambientalmente sustentáveis
ao abrigo do Regulamento de Taxonomia.
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Liquidez
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco para a sustentabilidade
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
franklintempleton.lu

Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco (VaR
relativo) é usada para calcular a Exposição Global do Fundo.
O índice de referência do VaR relativo é um índice misto
compreendendo o J.P. Morgan Government Bond Index
Broad (JGBI Broad) (50%), o J.P. Morgan Emerging
Markets Bond Index Global (EMBIG) (25%) e o J.P. Morgan
Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (25%).
O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 200%. O Nível Esperado de Alavancagem
é apenas uma estimativa e pode estar sujeito a níveis
de alavancagem mais elevados. O método de cálculo
da alavancagem usado é a Soma de Nocionais. Inclui
a exposição nocional associada a instrumentos financeiros
derivados, mas não inclui os investimentos subjacentes do
Fundo, que constituem até 100% dos ativos líquidos totais.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Euro (EUR)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é contribuir para a mitigação e adaptação às
alterações climáticas, tal como considerado pelo Acordo
de Paris sobre o Clima, procurando ao mesmo tempo
a valorização do capital.
Índice proposto/meios de medição alternativos
O índice proposto pelo Fundo para medir o objetivo de
investimento sustentável é o índice MSCI ACWI Climate
Change Index, que prevê uma intensidade de carbono
de pelo menos 30% abaixo do amplo índice de mercado
e incorpora uma descarbonização própria de ano para ano
de pelo menos 7% em média; a trajetória necessária para
limitar o aquecimento global de não mais de 1,5 graus, de
acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas. O índice aplica exclusões e ponderações
ajustadas ao Broad Market Index principal, MSCI All Country
World Index, para cumprir os requisitos de referência para
a transição do clima da UE. Para alcançar as metas de
aquecimento global a longo prazo do Acordo de Paris sobre
o Clima, o Fundo visa a descarbonização principalmente
através de investimentos em soluções para reduzir as
emissões de gases com efeito de estufa e, em segundo
lugar, através de investimentos em empresas empenhadas
em alinhar a sua própria trajetória de auto-descarbonização
com o cenário de 1,5 graus.
Política de Investimento O Fundo procura alcançar o seu
objetivo investindo principalmente em títulos de capital de
empresas globais que proporcionem soluções para mitigar
e/ou adaptar-se aos riscos das alterações climáticas ou que
estejam no processo de tornar os seus modelos de negócios
resistentes aos riscos a longo prazo apresentados pelas
alterações climáticas e pelo esgotamento de recursos. Tais
empresas estão, a nosso ver, melhor preparadas financeira
e competitivamente para uma transição para uma economia
de baixo carbono e com mais restrições de recursos.
O Gestor de Investimentos utiliza uma análise aprofundada
Franklin Templeton Investment Funds
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para selecionar títulos de participações que considera
subavaliados, com base em fatores como os seus ganhos
esperados a longo prazo e o valor dos ativos da empresa.
O Fundo visa alcançar o seu objetivo de mitigação
e adaptação às alterações climáticas investindo em empresas
que reduzem as emissões, melhoram a eficiência de recursos
e limitam as consequências físicas das alterações climáticas,
de modo a alinhar a pegada de carbono da carteira do
Fundo com o Acordo de Paris sobre o Clima adotado em
dezembro de 2015. As empresas que podem beneficiar, em
termos financeiros e competitivos, com a transição para uma
economia de baixo carbono global podem ser agrupadas em
três categorias gerais:
− Fornecedores de soluções: (> 50% dos ativos
líquidos do Fundo) fornecedores de soluções:
empresas que obtêm mais de 50% (ou métrica
alternativa, como ativos) das receitas de produtos
e serviços que direta ou indiretamente reduzem
as emissões globais, melhoram a eficiência dos
recursos e/ou protegem contra as consequências
físicas das alterações climáticas. As atividades de
soluções estão geralmente associadas a um dos
seguintes temas: Energia Renovável, Eficiência
Energética, Gestão de Água e Resíduos, Transporte
Sustentável e Silvicultura e Agricultura Sustentáveis.
Os fatores que impulsionam a seleção de segurança
incluem a percentagem de receitas e lucros das
soluções do Gestor de Investimentos, o impacto
líquido de uma empresa sobre as emissões de
gases de efeito estufa e utilização de recursos
e a sua governança das oportunidades decorrentes
da transição de baixo carbono.
− Empresas em transição: (< 50% dos ativos líquidos
do Fundo) empresas em transição: empresas que
têm emissões moderadas a elevadas ou intensidade
de recursos que estão a fazer esforços líderes
da indústria para as reduzir. Tais empresas terão
intensidade de carbono inferior à média projetada
como resultado de reduções históricas das emissões
de gases com efeito de estufa e metas quantitativas
de redução, ou terão receitas de soluções acima
da média projetada. Os fatores que determinam
a seleção de segurança incluem a opinião do Gestor
de Investimento sobre a capacidade de uma empresa
para atingir uma intensidade de carbono e de
recursos alinhada com as metas de aquecimento
global a longo prazo do Acordo de Paris sobre
o Clima, a qualidade de divulgação das emissões de
gases com efeito de estufa, a exposição a soluções
de mitigação e adaptação ao clima e a governação
da empresa quanto aos riscos e oportunidades
decorrentes da transição de baixo carbono.
− Empresas resistentes: (<50% dos ativos líquidos do
Fundo) empresas que têm uma intensidade de carbono
e recursos relativamente baixa. Tais empresas terão
intensidade de carbono ou de recursos na metade
inferior do amplo universo de investimento global.
Os fatores que determinam a seleção de segurança
são os mesmos que nas empresas em transição.
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Para medir a concretização do objetivo de investimento de
sustentabilidade do Fundo, o Fundo medirá a exposição
a fornecedores de soluções de mitigação e adaptação ao
clima, a parte da carteira com um aumento das receitas de
soluções e que reportam o carbono evitado, a geração de
energia renovável, a percentagem de empresas com metas
quantitativas de redução de emissões de gases com efeito de
estufa e a meta de redução média ponderada, a trajetória da
pegada de carbono da carteira, a exposição a combustíveis
fósseis, a exposição a empresas com produtos e operações
com elevadas emissões de carbono, e a parte da carteira
com uma pegada de carbono melhorada.
O Fundo procura investir em empresas que sejam boas
gestoras do seu impacto no desenvolvimento social
e ambiental. As questões ambientais, sociais e de governança
(ESG) são consideradas juntamente com as medidas
financeiras tradicionais para identificar administradores
responsáveis e efetivos e proporcionar uma perspetiva mais
abrangente do valor a longo prazo, do risco e do potencial de
retorno sustentável de um investimento. O quadro interno de
avaliação ESG aplicado a todas as empresas é auxiliado por
múltiplos fornecedores externos de dados e investigação de
questões ESG, incluindo o Carbon Disclosure Project (CDP),
MSCI e Sustainalytics. As questões ESG avaliadas incluirão
elementos tais como 1) Ambiente – como uma empresa
gere o seu impacto no ambiente (utilização de energia,
alterações climáticas, resíduos, poluição, conservação
de recursos naturais), 2) Social – como uma empresa
gere as relações com os seus funcionários, fornecedores,
clientes e comunidades onde opera (direitos humanos,
normas laborais, envolvimento dos funcionários, relações
comunitárias, proteção de dados e privacidade, género
e diversidade) e 3) Governação – como a supervisão de
uma empresa é estruturada para assegurar uma gestão
responsável e eficaz (liderança da empresa, grau de diretores
independentes, remuneração dos executivos, auditorias
e controlos internos independentes, direitos dos acionistas).
A abordagem do Gestor de Investimentos ESG também inclui
o diálogo regular com as empresas, o acompanhamento de
questões materiais ESG e os representantes de voto.
O Fundo não investirá em produtores de combustíveis
fósseis, produtores de armas controversas (ou seja, minas
antipessoais, armamento nuclear, armamento biológico
e químico e munições de fragmentação) nem a empresas
que obtenham 5% ou mais das suas receitas com tabaco,
armas controversas ou geração de energia nuclear. O Fundo
não investirá em empresas que infrinjam os Princípios do
Pacto Global das Nações Unidas, as normas internacionais
sobre direitos humanos, direitos laborais, normas ambientais
e estatutos anticorrupção, de acordo com a análise do Gestor
de Investimentos.
Dado que existem maiores probabilidades de atingir o objetivo
de investimento através de uma política de investimento
flexível e adaptável, o Fundo pode procurar oportunidades
de investimento noutros tipos de títulos, como, por exemplo,
ações preferenciais, títulos convertíveis em ações ordinárias
e títulos de rendimento fixo. O Fundo poderá investir ainda
em depósitos a prazo, numerário e Instrumentos do Mercado
Monetário. O Fundo poderá também investir até 10% dos seus
ativos líquidos em unidades de organismos de investimento
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coletivo, como OICVM, Exchange Traded Funds (“ETFs”)
e outros OIC.
O Fundo poderá ainda utilizar instrumentos financeiros
derivados para cobertura de risco e gestão eficiente da
carteira. Estes instrumentos financeiros derivados poderão
incluir, entre outros, swaps, contratos cambiais a prazo,
contratos de futuros, (incluindo futuros baseados em ações,
índices de ações, taxa de juro e taxas de câmbio), opções
sobre ações e sobre índices de ações, notas indexadas
a ações, bem como opções (incluindo opções de compra
cobertas e warrants).
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• investir num Fundo de acordo com o Artigo 9.º do SFDR
• investir em títulos de participação de empresas globais que
proporcionam soluções para a mitigação e/ou adaptação
do risco de alterações climáticas, procurando ao mesmo
tempo a valorização do capital
• investir a médio e longo prazo
Regulamentação de taxonomia Em linha com a sua
metodologia ESG e objetivo de investimento sustentável,
o Fundo pretende investir em um ou mais investimentos
que contribuam para a mitigação e adaptação às mudanças
climáticas. Conforme descrito na política de investimento
do Fundo, os títulos de capital do Fundo são avaliados
e medidos em relação à sua capacidade de contribuir para
soluções de mudança climática. Esta avaliação é conduzida
ao nível do Gestor de Investimentos usando divulgações
corporativas para avaliar cada empresa para atividades
potencialmente elegíveis, quantificando as receitas dessas
atividades e aplicando as etapas de avaliação técnica de
“contribuição substancial”, não causar danos significativos”
e “mínimo social proteções”. Para resolver as lacunas na
divulgação, o Gestor de Investimentos complementa esta
avaliação com o seguinte:
• Avalie os critérios de “não causar danos significativos”
usando dados disponíveis de provedores de dados ESG
selecionados.
• Aproveite a pesquisa disponível de fornecedores de dados
ESG selecionados para ajudar a avaliar a conformidade
do Pacto Global da ONU e a conformidade com os direitos
humanos e trabalhistas cobertos pelas salvaguardas
sociais mínimas.

a proporção/percentagem exacta dos investimentos
subjacentes do Fundo que levam em consideração em
conta os critérios da UE para atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental, incluindo
atividades facilitadoras ou transitórias, na aceção do
Regulamento Taxonomia. No entanto, espera-se que pelo
menos uma pequena proporção dos investimentos seja
em atividades ambientalmente sustentáveis alinhadas
à taxonomia (incluindo investimentos em atividades
facilitadoras e transitórias).
O Gestor de Investimento está a manter esta situação sob
revisão activa e sempre que estejam disponíveis dados
adequados, suficientemente fiáveis, atempados e verificáveis
sobre os investimentos do Fundo e critérios técnicos relevantes,
será feita uma reavaliação e este Prospecto será actualizado
em conformidade para divulgar com precisão a que na
medida em que os investimentos do Fundo são em atividades
ambientalmente sustentáveis alinhadas à taxonomia, incluindo
as proporções de investimentos em atividades facilitadoras
e transitórias selecionadas para o Fundo.
Também de acordo com a sua metodologia ESG, o Fundo
pode realizar investimentos sustentáveis que devem
contribuir para outros objetivos ambientais, como uso
sustentável e proteção de recursos hídricos e marinhos
e transição para uma economia circular. No futuro, espera-se
que sejam estabelecidos critérios técnicos de triagem ao
abrigo do Regulamento de Taxonomia para determinar as
condições em que uma atividade económica se qualifica
como contribuindo substancialmente para estes objetivos.
Nenhum desses critérios está disponível no momento,
portanto, embora esses investimentos se qualifiquem como
“investimentos sustentáveis” sob o SFDR, eles não podem
atualmente se qualificar como investimentos ambientalmente
sustentáveis, conforme definido nos termos atuais do
Regulamento de Taxonomia.
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
• Risco para a sustentabilidade
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Contraparte
• Risco de Instrumentos Derivados

• Quando não houver dados disponíveis de fornecedores
de dados ESG, de acordo com o compromisso do Gestor
de Investimentos de realizar os melhores esforços, ele
procurará se envolver com as empresas para resolver a falta
de divulgações necessárias para avaliar o alinhamento.

• Risco dos Mercados Emergentes

À data deste Prospecto, no entanto, ainda não é possível
comprometer-se com o alinhamento mínimo do Fundo
com o Regulamento de Taxonomia, uma vez que o Gestor
de Investimentos não está em condições de especificar

Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
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• Risco Inerente às Ações
• Risco de Liquidez
• Risco de Empréstimo de Títulos
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Gestor(es) de Investimento Franklin Templeton Investment
Management Limited.
O Gestor de Investimento delegou, sob a sua responsabilidade, toda ou parte da condução diária das suas responsabilidades de gestão de investimento e serviços de consultoria
de investimento em relação a alguns ou todos os ativos do
Fundo à Franklin Templeton Investments Corp. e Templeton
Global Advisors Limited, que atuam como gestores de
subinvestimentos.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND

O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:

Classe de Ativos Fundo de Ações

• valorização do capital e rendimento corrente dos seus
investimentos em ações

Moeda Base Dólar americano (USD)

• investir a médio e longo prazo

Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é proporcionar uma combinação de rendimento
corrente e valorização do capital a longo prazo.

Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:

Política de Investimento Em condições normais de
mercado, o Fundo investe numa carteira diversificada de
títulos de rendimento variável mundiais. O Fundo procura
rendimento através do investimento em ações que o Gestor
de Investimento acredita oferecerem rendimentos em
dividendos atrativos. O Gestor de Investimento procura
valorização do capital através da procura de títulos
subavaliados ou pouco populares que ofereçam rendimento
corrente ou oportunidades para futura valorização do capital.
É visada uma valorização do capital investindo em títulos
de rendimento variável de empresas de vários setores
de atividade e localizadas em qualquer parte do mundo,
incluindo em Mercados Emergentes.
Dado que existem maiores probabilidades de atingir o objetivo
de investimento através de uma política de investimento flexível
e adaptável, o Fundo também pode procurar oportunidades de
investimento noutros tipos de títulos transferíveis, tais como
títulos de rendimento fixo e de dívida.
“O Fundo poderá ainda utilizar instrumentos financeiros
derivados para efeitos de cobertura de risco, gestão
eficiente da carteira e investimento. Estes instrumentos
financeiros derivados podem ser negociados em Mercados
Regulamentados ou mercados de balcão e neles se
incluem, entre outros, swaps (tais como swaps associados
a eventos de crédito ou swaps de retorno total sobre índices
de participações), contratos a prazo e contratos a prazo
cruzados, contratos de futuros (incluindo os futuros baseados
em participações, índices de participações, taxa de juro
e taxas de câmbio e sobre títulos do Tesouro), bem como
opções (incluindo opções de compra coberta). O Fundo
poderá igualmente adquirir notas participatórias ou notas
indexadas a participações onde os títulos estejam indexados
a ou que obtenham o seu valor a partir de outro título ou
estejam indexados aos ativos ou moedas de qualquer país.
O Gestor de Investimento poderá assumir uma posição
temporariamente defensiva de liquidez quando considerar
que os mercados de títulos mobiliários ou as economias
dos países onde o Fundo investe estão a atravessar um
período de excessiva volatilidade, um declínio prolongado ou
enfrentam outras condições adversas.
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• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Contraparte
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco da Política de Dividendos
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Inerente às Ações
• Risco de Liquidez
• Risco de Notas Participatórias
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Templeton Investment
Counsel, LLC.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON GLOBAL FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo através de uma política de investimento em títulos de
rendimento variável de empresas de todo o mundo, incluindo
as de Mercados Emergentes. O Fundo investe sobretudo em
ações ordinárias.
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Dado que existem maiores probabilidades de atingir o objetivo
de investimento através de uma política de investimento
flexível e adaptável, o Fundo pode procurar oportunidades
de investimento noutros tipos de títulos, como, por exemplo,
ações preferenciais, títulos convertíveis em ações ordinárias
e títulos de rendimento fixo denominados em dólares
americanos e noutras moedas.
“O Fundo poderá ainda utilizar instrumentos financeiros
derivados para efeitos de cobertura de risco, gestão eficiente
da carteira e investimento. Estes instrumentos financeiros
derivados podem incluir, entre outros, contratos de futuros
(incluindo futuros baseados em ações, índices de ações, taxa
de juro e taxas de câmbio), contratos a prazo, bem como
opções. A utilização de instrumentos financeiros derivados
poderá resultar em exposição negativa a uma classe de
ativos, curva de rendimentos/duração ou moeda específicas.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital investindo em títulos subavaliados
num fundo de ações globais bastante diversificado
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Contraparte
• Risco Inerente às Ações
• Risco de Liquidez
• Risco de Empréstimo de Títulos
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Templeton Global Advisors
Limited.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND

procura a valorização do capital, mas apenas quando
consistente com o seu objetivo principal.
Política de Investimento O Fundo investe sobretudo em títulos
de dívida (incluindo títulos sem notação investment grade) de
emitentes a nível mundial, incluindo de Mercados Emergentes.
Para efeitos deste Fundo, os títulos de dívida incluirão todo o
tipo de títulos de rendimento de taxa fixa e variável (incluindo
empréstimos bancários através de fundos de investimento
regulamentados, sujeitos aos limites indicados abaixo), obrigações, títulos garantidos por hipotecas e outros ativos (incluindo
obrigações de dívida garantidas), e títulos convertíveis.
O Fundo pode investir menos de 30% dos seus ativos líquidos
na China Continental através do Bond Connect ou diretamente
(também referido como CIBM direto). O Fundo poderá também
utilizar instrumentos financeiros derivados para fins de cobertura
de risco, gestão eficiente da carteira e de investimento. Estes
instrumentos financeiros derivados podem ser negociados em
Mercados Regulamentados ou mercados de balcão e neles se
incluem, entre outros, swaps (tais como swaps associados a
eventos de crédito ou swaps de retorno total relacionados com
rendimento fixo), contratos a prazo e contratos a prazo cruzados, contratos de futuros (incluindo sobre títulos do Tesouro),
bem como opções. A utilização de instrumentos financeiros
derivados pode resultar em exposições negativas numa curva
de rendimentos/duração, moeda ou crédito específicos. Além
disso, o Fundo poderá investir em títulos de rendimento variável, títulos indexados a crédito e instrumentos do mercado
monetário, e poderá procurar exposição a empréstimos de taxa
variável através de fundos de investimento regulamentados.
O Fundo pode investir até 10% dos seus ativos líquidos em
unidades de OICVM e outros OIC e até 10% dos seus ativos
líquidos em títulos em incumprimento.
O Fundo poderá investir até 25% dos seus ativos líquidos em
títulos de dívida emitidos ou garantidos por um único emitente
soberano (incluindo o respetivo governo ou autoridade
pública ou local) com uma notação de crédito inferior ao grau
de investimento no momento da compra.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• elevado nível de rendimento e perspetivas de valorização
do capital acedendo a uma carteira de títulos de dívida de
elevado rendimento de emitentes do mundo inteiro

Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo

• investir a médio e longo prazo

Moeda Base Dólar americano (USD)

Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:

Objetivos de Investimento O principal objetivo de
investimento do Fundo é obter um elevado nível de
rendimento corrente. Como objetivo secundário, o Fundo
franklintempleton.lu

• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
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• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Empresas em Reestruturação
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Titularização
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco (VaR
relativo) é usada para calcular a Exposição Global do Fundo.
O índice de referência VaR relativo é um índice de referência
combinado que consiste nos índices J.P. Morgan Global
High Yield Index (50%), J.P. Morgan Emerging Markets Bond
Index Global (EMBIG) (25%) e J.P. Morgan Government
Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (25%).
O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 120%. O Nível Esperado de Alavancagem
é apenas uma estimativa e pode estar sujeito a níveis
de alavancagem mais elevados. O método de cálculo
da alavancagem usado é a Soma de Nocionais. Inclui
a exposição nocional associada a instrumentos financeiros
derivados, mas não inclui os investimentos subjacentes do
Fundo, que constituem até 100% dos ativos líquidos totais.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND
Classe de Ativos Fundo Misto
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a maximização do rendimento corrente, mantendo
simultaneamente a possibilidade de valorização do capital.
Política de Investimento Em condições normais de
mercado, o Fundo investe numa carteira diversificada
de títulos de dívida e de rendimento variável mundiais.
O Fundo procura obter rendimento investindo numa carteira
de títulos de dívida de taxa fixa e variável e obrigações de
dívida emitidos por governos, emitentes ligados a governos
ou entidades empresariais de todo o mundo, incluindo de
Mercados Emergentes, bem como de ações que o Gestor
de Investimento acredite oferecerem rendimentos em
dividendos atrativos. O Fundo pode investir menos de 30%
dos seus ativos líquidos na China Continental através do
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Bond Connect ou diretamente (também referido como CIBM
direto). O Fundo poderá, igualmente, adquirir títulos de
dívida emitidos por entidades supranacionais constituídas ou
apoiadas por diversos governos nacionais, tais como o Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento ou
o Banco Europeu de Investimento. O Fundo pode investir
em títulos de dívida com ou sem notação investment grade
emitidos por emitentes dos EUA ou estrangeiros, incluindo
títulos em incumprimento. O Fundo poderá também utilizar
instrumentos financeiros derivados para fins de cobertura de
risco, gestão eficiente da carteira e de investimento. Estes
instrumentos financeiros derivados podem ser negociados
em Mercados Regulamentados ou mercados de balcão
e neles se incluem, entre outros, swaps (tais como swaps
associados a eventos de crédito ou swaps de retorno total
relacionados com rendimento fixo e/produtos de base),
contratos a prazo e contratos a prazo cruzados, contratos
de futuros (incluindo os futuros baseados em participações,
índices de participações, taxa de juro e taxas de câmbio
e sobre títulos do Tesouro), bem como opções. A utilização
de instrumentos financeiros derivados pode resultar em
exposições negativas numa curva de rendimentos/duração,
moeda ou crédito específicos. O Fundo poderá investir
até 10% dos seus ativos líquidos em unidades de OICVM
e outros OIC. O Fundo pode investir em títulos de dívida
de taxa fixa ou variável, quer diretamente quer através
de fundos de investimento regulamentados (sujeitos aos
limites acima indicados). O Gestor de Investimento poderá
assumir uma posição temporariamente defensiva de liquidez
quando considerar que os mercados de títulos mobiliários
ou as economias dos países onde o Fundo investe estão
a atravessar um período de excessiva volatilidade, um
declínio prolongado ou enfrentam outras condições adversas.
O Fundo poderá investir até 25% dos seus ativos líquidos em
títulos de dívida emitidos ou garantidos por um único emitente
soberano (incluindo o respetivo governo ou autoridade
pública ou local) com uma notação de crédito inferior ao grau
de investimento no momento da compra.
O Fundo poderá investir até 10% dos seus ativos líquidos, no
total, em Ações A da China (através do Shanghai-Hong Kong
Stock Connect ou do Shenzhen-Hong Kong Stock Connect)
e em Ações B da China.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• uma combinação de rendimento corrente e valorização do
capital acedendo a uma carteira de títulos de rendimento
variável e fixo através de um único fundo
• investir a médio e longo prazo
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Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Cambial
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco da Política de Dividendos
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco (VaR
relativo) é usada para calcular a Exposição Global do Fundo.
O indíce de referência do VaR relativo é um referencial
misto composto pelo MSCI All Country World Index
(50%), o Bloomberg Multiverse Index (25%), o Bloomberg
Global High-Yield Index (12,5%), o JP Morgan Emerging
Markets Bond Index Global (EMBIG) (6,25%) e o JP
Morgan Government Bond Index-Emerging Markets
(GBI-EM) (6,25%).
O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 120%. O Nível Esperado de Alavancagem
é apenas uma estimativa e pode estar sujeito a níveis
de alavancagem mais elevados. O método de cálculo
da alavancagem usado é a Soma de Nocionais. Inclui
a exposição nocional associada a instrumentos financeiros
derivados, mas não inclui os investimentos subjacentes do
Fundo, que constituem até 100% dos ativos líquidos totais.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
e Templeton Investment Counsel, LLC
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu
objetivo através de uma política de investimento em ações
de pequenas empresas de todo o mundo, incluindo em
Mercados Emergentes. O Fundo investe sobretudo em ações
ordinárias das empresas referidas. Para efeitos do objetivo
de investimento do Fundo, empresas de menor dimensão
são aquelas que têm uma capitalização bolsista, à data de
compra inicial, dentro do intervalo de capitalizações bolsistas
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de empresas incluídas no MSCI All Country World Small
Cap Index (“Índice”). O Fundo pode continuar a deter títulos
que evoluíram para uma capitalização bolsista superior ao
intervalo de capitalizações bolsistas de empresas incluídas
no Índice. Assim que um título se qualifica para compra
inicial, continua a qualificar-se para compras adicionais,
desde que seja detido pelo Fundo.
O Fundo também poderá investir em obrigações de dívida de
empresas de menor dimensão de todo o mundo, incluindo
em mercados emergentes. Os títulos de dívida representam
a obrigação de um emitente em amortizar um empréstimo,
cujos termos de pagamento do capital e respetivos juros
estão claramente estabelecidos, juntamente com os direitos
do mutuante, no contrato de empréstimo. Estes títulos
incluem obrigações, notas e títulos de dívida.
Dado que existem maiores probabilidades de atingir o objetivo
de investimento através de uma política de investimento
flexível e adaptável, o Fundo pode procurar oportunidades
de investimento em empresas com capitalizações bolsistas
mais elevadas, bem como noutros tipos de títulos, como por
exemplo, ações preferenciais, títulos convertíveis em ações
ordinárias e títulos de rendimento fixo, denominados em
dólares americanos e noutras moedas.
O Fundo poderá ainda utilizar instrumentos financeiros
derivados para cobertura de risco e gestão eficiente da
carteira. Estes instrumentos financeiros derivados poderão
incluir, entre outros, swaps, contratos cambiais a prazo,
contratos de futuros, (incluindo futuros baseados em
participações, índices de participações, taxa de juro e taxas
de câmbio), opções sobre participações e sobre índices de
participações, notas indexadas a participações, bem como
opções (incluindo opções de compra cobertas e warrants).
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição a que pode estar sujeito a transações
de empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos
líquidos do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital a longo prazo investindo em títulos
de rendimento variável subavaliados de empresas de
pequena capitalização do mundo inteiro
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
• Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Contraparte
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco dos Mercados Emergentes
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• Risco Inerente às Ações
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Warrants
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Templeton Investment
Counsel, LLC.
O Gestor de Investimento delegou, sob sua responsabilidade,
total ou parcialmente, a condução das responsabilidades
correntes de gestão de investimentos e os serviços de consultoria de investimentos em relação a parte ou à totalidade
dos ativos do Fundo à Franklin Templeton Investments Corp.,
que atua como subgestor de investimento.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O principal objetivo de
investimento do Fundo é o de maximizar, de forma
consistente com uma gestão de investimento prudente,
o retorno do investimento total, consistindo numa combinação
de obtenção de rendimento de juros, valorização do capital
e ganhos cambiais.
Política de Investimento O Fundo visa atingir o seu objetivo
investindo sobretudo numa carteira de títulos de dívida de
taxa fixa e/ou variável e obrigações de dívida (incluindo títulos
com e sem notação investment grade) emitidos por governos
e emitentes ligados a governos ou entidades empresariais
em todo o mundo. O Fundo poderá, igualmente, adquirir
títulos de dívida emitidos por entidades supranacionais
constituídas ou apoiadas por diversos governos nacionais,
tais como o Banco Internacional para a Reconstrução
e Desenvolvimento ou o Banco Europeu de Investimento.
O Fundo emprega uma metodologia de notação de fatores
Ambientais, Sociais e de Governação (ESG) exclusiva para
avaliar emitentes de obrigações governamentais, que deriva
de um composto de subcategorias determinadas como
sendo determinantes para o desempenho macroeconómico.
A equipa de pesquisa atribui pontuações a todos os países
envolvidos ao sobrepor as suas opiniões numa referência
criada por índices globais para as pontuações atuais.
Os números projetados que antecipam a forma como as
condições irão mudar a médio prazo são enfatizados como
parte do processo de pesquisa. Dá-se preferência a países
com notações ESG mais elevadas ou com projeção neutra
para a melhoria das notações ESG. As subcategorias ESG,
as ponderações e os índices globais utilizados poderão
mudar ao longo do tempo. O Gestor de Investimento
aplica a metodologia ESG em todas participações atuais
e potenciais, mas os resultados desta metodologia podem
sofrer desvios na construção da carteira.
O Fundo poderá também utilizar instrumentos financeiros
derivados para fins de cobertura de risco, gestão eficiente
da carteira e de investimento. Estes instrumentos
financeiros derivados podem ser negociados em Mercados
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Regulamentados ou mercados de balcão e neles se incluem,
entre outros, swaps (tais como swaps associados a eventos
de crédito, swaps de taxa de juro ou swaps de retorno
total relacionados com rendimento fixo), contratos a prazo
e contratos a prazo cruzados, contratos de futuros (incluindo
sobre títulos do Tesouro), bem como opções. A utilização
de instrumentos financeiros derivados pode resultar em
exposições negativas numa curva de rendimentos/duração,
moeda ou crédito específicos. O Fundo poderá ainda,
de acordo com as restrições ao investimento, investir em
títulos ou produtos estruturados (tais como títulos indexados
a crédito, títulos garantidos por hipotecas comerciais
e residenciais, bem como obrigações de dívida garantidas,
incluindo obrigações garantidas por empréstimos) indexados
a ou que obtenham o seu valor de outro título ou que estejam
indexados aos ativos ou moedas de qualquer país. O Fundo
também pode comprar títulos e ativos associados a hipotecas
e obrigações conversíveis. O Fundo pode investir menos de
30% dos seus ativos líquidos na China Continental através do
Bond Connect ou diretamente (também referido como CIBM
direto). O Fundo poderá deter até 10% dos seus ativos líquidos
em títulos em incumprimento. O Fundo poderá adquirir títulos
de rendimento fixo e obrigações de dívida denominadas
em qualquer moeda e poderá deter títulos de rendimento
variável, desde que esses títulos resultem da conversão ou
da troca de uma ação preferencial ou obrigação de dívida.
O Fundo poderá igualmente investir até 10% dos seus ativos
líquidos em unidades de OICVM e outros OIC. O Fundo
também poderá participar em transações hipotecárias
de venda com acordo de recompra (“mortgage dollar roll
transactions”). O Fundo pode usar contratos de futuros sobre
títulos do Tesouro dos EUA para facilitar a gestão dos riscos
inerentes às taxas de juro e outros fatores de mercado, para
aumentar a liquidez e para rápida e eficientemente investir
novas disponibilidades nos mercados de títulos ou, caso
sejam necessárias disponibilidades para responder aos
pedidos de resgate dos acionistas, para retirar ativos do
Fundo da exposição ao mercado. A título acessório, o Fundo
poderá ganhar exposição a índices dos mercados de dívida
através do investimento em derivados financeiros baseados
num índice e swaps associados a eventos de crédito.
O Fundo poderá investir até 25% dos seus ativos líquidos em
títulos de dívida emitidos ou garantidos por um único emitente
soberano (incluindo o respetivo governo ou autoridade
pública ou local) com uma notação de crédito inferior ao grau
de investimento no momento da compra.
O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 5% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 10%.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
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Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• maximizar o retorno do investimento total, que consiste
numa combinação de rendimento de juros, valorização do
capital e ganhos cambiais
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco (VaR
relativo) é usada para calcular a Exposição Global do Fundo.
O indíce de referência do VaR relativo é um benchmark
misto composto pelo Bloomberg Multiverse Index (50%),
o Bloomberg Global High-Yield Index (25%), o JP Morgan
Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (12,5%)
e o JP Morgan Government Bond Index-Mercados
Emergentes (GBI-EM) (12,5%).
O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 200%. O Nível Esperado de Alavancagem
é apenas uma estimativa e pode estar sujeito a níveis
de alavancagem mais elevados. O método de cálculo
da alavancagem usado é a Soma de Nocionais. Inclui
a exposição nocional associada a instrumentos financeiros
derivados, mas não inclui os investimentos subjacentes do
Fundo, que constituem até 100% dos ativos líquidos totais.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
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TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN II FUND
Classe de Ativos Fundo de Rendimento Fixo
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O principal objetivo de
investimento do Fundo é o de maximizar, de forma
consistente com uma gestão de investimento prudente,
o retorno do investimento total, consistindo numa combinação
de obtenção de rendimento de juros, valorização do capital
e ganhos cambiais.
Política de Investimento O Fundo visa atingir o seu objetivo investindo sobretudo numa carteira de títulos de dívida
de taxa fixa e/ou variável e obrigações de dívida (incluindo
títulos com e sem notação investment grade) emitidos por
governos e emitentes ligados a governos ou entidades
empresariais em todo o mundo. O Fundo poderá, igualmente,
adquirir títulos de dívida emitidos por entidades supranacionais constituídas ou apoiadas por diversos governos nacionais, tais como o Banco Internacional para a Reconstrução
e Desenvolvimento ou o Banco Europeu de Investimento.
O Fundo emprega uma metodologia de notação de fatores
Ambientais, Sociais e de Governação (ESG) exclusiva para
avaliar emitentes de obrigações governamentais, que deriva
de um composto de subcategorias determinadas como
sendo determinantes para o desempenho macroeconómico.
A equipa de pesquisa atribui pontuações a todos os países
envolvidos ao sobrepor as suas opiniões numa referência
criada por índices globais para as pontuações atuais.
Os números projetados que antecipam a forma como as
condições irão mudar a médio prazo são enfatizados como
parte do processo de pesquisa. Dá-se preferência a países
com notações ESG mais elevadas ou com projeção neutra
para a melhoria das notações ESG. As subcategorias ESG,
as ponderações e os índices globais utilizados poderão
mudar ao longo do tempo. O Gestor de Investimento
aplica a metodologia ESG em todas participações atuais
e potenciais, mas os resultados desta metodologia podem
sofrer desvios na construção da carteira.
O Fundo poderá também utilizar instrumentos financeiros
derivados para fins de cobertura de risco, gestão eficiente
da carteira e de investimento. A utilização de instrumentos
financeiros derivados para efeitos de investimento, medido
de acordo com a abordagem definida no Código sobre
Fundos Fiduciários e Mútuos em Hong Kong, está limitado
a 50%. Estes instrumentos financeiros derivados podem ser
negociados em Mercados Regulamentados ou mercados de
balcão e neles se incluem, entre outros, swaps (tais como
swaps associados a eventos de crédito, swaps de taxa de
juro ou swaps de retorno total relacionados com rendimento
fixo), contratos a prazo e contratos a prazo cruzados,
contratos de futuros (incluindo sobre títulos do Tesouro),
bem como opções. A utilização de instrumentos financeiros
derivados pode resultar em exposições negativas numa
curva de rendimentos/duração, moeda ou crédito específicos.
O Fundo poderá ainda, de acordo com as restrições ao
investimento, investir em títulos ou produtos estruturados
(tais como títulos indexados a crédito, títulos garantidos por
hipotecas comerciais e residenciais, bem como obrigações
de dívida garantidas, incluindo obrigações garantidas por
empréstimos) indexados a ou que obtenham o seu valor de
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outro título ou que estejam indexados aos ativos ou moedas
de qualquer país. O Fundo também pode comprar títulos
e ativos associados a hipotecas e obrigações conversíveis.
O Fundo pode investir menos de 30% dos seus ativos
líquidos na China Continental através do Bond Connect ou
diretamente (também referido como CIBM direto). O Fundo
poderá deter até 10% dos seus ativos líquidos em títulos em
incumprimento. O Fundo poderá adquirir títulos de rendimento
fixo e obrigações de dívida denominadas em qualquer
moeda e poderá deter títulos de rendimento variável, desde
que esses títulos resultem da conversão ou da troca de uma
ação preferencial ou obrigação de dívida. O Fundo poderá
igualmente investir até 10% dos seus ativos líquidos em
unidades de OICVM e outros OIC. O Fundo também poderá
participar em transações hipotecárias de venda com acordo
de recompra (“mortgage dollar roll transactions”).

• Risco de Liquidez

O Fundo pode usar contratos de futuros sobre títulos do
Tesouro dos EUA para facilitar a gestão dos riscos inerentes
às taxas de juro e outros fatores de mercado, para aumentar
a liquidez e para rápida e eficientemente investir novas
disponibilidades nos mercados de títulos ou, caso sejam
necessárias disponibilidades para responder aos pedidos
de resgate dos acionistas, para retirar ativos do Fundo da
exposição ao mercado. A título acessório, o Fundo poderá
ganhar exposição a índices dos mercados de dívida através
do investimento em derivados financeiros baseados num
índice e swaps associados a eventos de crédito.

O índice de referência do VaR relativo é um benchmark
misto composto pelo Bloomberg Multiverse Index (50%),
o Bloomberg Global High-Yield Index (25%), o JP Morgan
Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (12,5%)
e o JP Morgan Government Bond Index-Mercados
Emergentes (GBI-EM) (12,5%).

O Fundo poderá investir até 25% dos seus ativos líquidos em
títulos de dívida emitidos ou garantidos por um único emitente
soberano (incluindo o respetivo governo ou autoridade
pública ou local) com uma notação de crédito inferior ao grau
de investimento no momento da compra.

• Risco de Mercado
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
• Risco de Títulos Indexados a Crédito
• Risco da Política de Dividendos
• Risco de Notas Estruturadas
• Risco de Contratos de Permuta Financeira
Exposição Global A Abordagem de Valor em Risco (VaR
relativo) é usada para calcular a Exposição Global do Fundo.

O Nível Esperado de Alavancagem para o Fundo deve
equivaler a 200%. O Nível Esperado de Alavancagem
é apenas uma estimativa e pode estar sujeito a níveis
de alavancagem mais elevados. O método de cálculo
da alavancagem usado é a Soma de Nocionais. Inclui
a exposição nocional associada a instrumentos financeiros
derivados, mas não inclui os investimentos subjacentes do
Fundo, que constituem até 100% dos ativos líquidos totais.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.

O Fundo poderá também efetuar distribuições a partir do
capital, mais-valias líquidas realizadas e não realizadas,
bem como de rendimento bruto de despesa. Embora esta
situação possa permitir a distribuição de mais rendimento,
poderá também ter o efeito de reduzir o capital.

Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

Exposição a swaps de retorno total O nível esperado de
exposição que pode estar sujeito a swaps de retorno total
(não financiados) corresponde a 5% dos ativos líquidos do
Fundo, sujeito a um máximo de 10%.

Moeda Base Euro (EUR)

Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• maximizar o retorno do investimento total, que consiste
numa combinação de rendimento de juros, valorização do
capital e ganhos cambiais
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco de Contraparte
• Risco de Crédito
• Risco de Títulos de Dívida
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
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TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento
do Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo investe sobretudo em
títulos de rendimento variável, incluindo ações ordinárias
e ações preferenciais de empresas situadas em qualquer
parte do mundo, incluindo em Mercados Emergentes.
Em geral, os títulos de rendimento variável dão ao titular
o direito de participar nos resultados operacionais das
empresas. O Fundo investe igualmente em American
Depository Receipts, European Depository Receipts
e Global Depository Receipts. Estes são certificados
emitidos normalmente por um banco ou sociedade
fiduciária, permitindo aos respetivos titulares receberem
títulos emitidos por uma empresa nacional ou estrangeira.
Os recibos de depositário não eliminam os riscos cambiais
e económicos das ações subjacentes de uma empresa que
opere noutro país.
Dependendo das condições de mercado, o Fundo também
poderá investir até 25% do valor dos seus ativos líquidos em
títulos de dívida de empresas e governos de qualquer parte
do mundo. Os títulos de dívida representam a obrigação
franklintempleton.lu

do emitente em amortizar um empréstimo em dinheiro e,
normalmente, implicam o pagamento de juros. Estes títulos
incluem obrigações, notas (incluindo títulos indexados
a ações) e debentures.
O Fundo poderá ainda utilizar instrumentos financeiros
derivados para cobertura de risco e gestão eficiente da
carteira. Estes instrumentos financeiros derivados podem
incluir, entre outros, contratos de futuros (incluindo futuros
baseados em ações, índices de ações, taxa de juro e taxas
de câmbio), contratos a prazo, bem como opções (tais como
opções de ações e opções de índices de ações). A utilização
de instrumentos financeiros derivados poderá resultar
em exposição negativa a uma classe de ativos, curva de
rendimentos/duração ou moeda específicas.
Na escolha de investimentos em ações, o Gestor de
Investimento concentra-se no preço de mercado dos títulos
de uma empresa face à avaliação dos lucros da empresa
a longo prazo, no valor do ativo e no potencial de fluxo
de caixa dessas empresas, bem como noutras medidas
que o Gestor de Investimento considere adequadas para
determinar o valor da empresa.
O nome do Fundo reflete o facto de a sua moeda base ser
o euro e não implica necessariamente que uma proporção
específica dos seus ativos líquidos investidos esteja em euros.
O Fundo poderá investir até 10% dos seus ativos líquidos em
Ações A da China (através do Shanghai-Hong Kong Stock
Connect ou do Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) e em
Ações B da China.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:
• valorização do capital investindo em títulos subavaliados
num fundo de ações globais bastante diversificado, tendo
o euro como moeda base.
• investir a médio e longo prazo
Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:
• Risco dos Mercados Emergentes

Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Templeton Global Advisors
Limited.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND
Classe de Ativos Fundo de Ações
Moeda Base Dólar americano (USD)
Objetivos de Investimento O objetivo de investimento do
Fundo é a valorização do capital.
Política de Investimento O Fundo visa alcançar o seu objetivo,
em condições normais de mercado, através de uma política de
investimento, em primeiro lugar, em títulos de rendimento variável e, complementarmente, em títulos de dívida de emitentes
constituídos ou exercendo a sua atividade principal na região da
América Latina. A região da América Latina inclui, entre outros,
os seguintes países: Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guiana Francesa,
Guatemala, Guiana, Honduras, México, Nicarágua, Panamá,
Paraguai, Peru, Suriname, Trindade e Tobago, Uruguai e
Venezuela. O saldo dos ativos líquidos do Fundo poderá ser
investido em títulos de rendimento variável e obrigações de
dívida de empresas e entidades governamentais de países
para além dos acima mencionados.
Dado que existem maiores probabilidades de atingir o objetivo
de investimento através de uma política de investimento
flexível e adaptável, o Fundo pode procurar oportunidades
de investimento noutros tipos de títulos, como, por exemplo,
ações preferenciais, títulos convertíveis em ações ordinárias
e títulos de rendimento fixo que são denominados em
moedas que não as moedas da América Latina, como dólar
americano ou euro.
Exposição a transações de empréstimo de títulos O nível
esperado de exposição que pode ser sujeito a transações de
empréstimo de títulos corresponde a 5% dos ativos líquidos
do Fundo, sujeito a um máximo de 50%.
Perfil do Investidor Considerando os objetivos de
investimento indicados acima, o Fundo pode atrair
Investidores que procurem:

• Risco de Liquidez

• valorização do capital investindo em títulos de
rendimento variável da América Latina, incluindo de
Mercados Emergentes

• Risco de Mercado

• investir a médio e longo prazo

Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:

Considerações de risco Principais riscos da estratégia de
investimento do Fundo:

• Risco Cambial

• Risco do Mercado Chinês
• Risco de Contraparte
• Risco de Instrumentos Derivados
• Risco Inerente às Ações
• Risco de Empréstimo de Títulos
• Risco de Notas Estruturadas
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• Risco dos Mercados Emergentes
• Risco Cambial
• Risco de Liquidez
Outros riscos que possam ser relevantes para o Fundo:
• Risco de Cobertura da Classe
• Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
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• Risco de Contraparte
• Risco Inerente às Ações
• Risco dos Mercados Fronteira
• Risco de Empréstimo de Títulos
Exposição Global A Abordagem de Compromisso é usada
para calcular a Exposição Global do Fundo.
Gestor(es) de Investimento Franklin Advisers, Inc.

114

Franklin Templeton Investment Funds

O Gestor de Investimento delegou, sob sua responsabilidade,
total ou parcialmente, a condução das responsabilidades
correntes de gestão de investimentos e os serviços
de consultoria de investimentos em relação a parte ou
à totalidade dos ativos do Fundo à Franklin Templeton
Investimentos (Brasil) Ltda., que atua como subgestor de
investimento.
Divulgações de Comissões Consulte o Anexo E para uma
descrição completa das comissões.
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Considerações sobre Riscos
Os investidores devem ler esta secção de “Considerações sobre Riscos” antes de investirem em qualquer dos Fundos.
O valor das Ações aumentará à medida que o valor dos títulos detidos por qualquer Fundo aumenta e diminuirá à medida
que o valor dos investimentos do Fundo diminui. Desta forma, os Investidores participam em qualquer alteração no valor dos
títulos detidos pelo(s) Fundo(s) relevante(s). Para além dos fatores que afetam o valor de qualquer título específico que um
Fundo possui, o valor das Ações do Fundo poderá também mudar com movimentos nos mercados de ações e de obrigações
como um todo.
Um Fundo poderá possuir títulos de diferentes tipos ou de diferentes classes de ativos (ações, obrigações, Instrumentos do
Mercado Monetário, instrumentos financeiros derivados) dependendo dos seus objetivos de investimento.
Diferentes investimentos têm diferentes tipos de risco de investimento. Os Fundos também possuem diferentes tipos de
risco, dependendo dos títulos que detêm. Esta secção “Considerações sobre Riscos” contém explicações dos vários tipos
de risco de investimento que poderão ser aplicáveis aos Fundos. Consulte a secção “Informação, Objetivos e Políticas de
Investimento dos Fundos” deste Prospeto para mais informações sobre os principais riscos que se aplicam a cada Fundo.
Os Investidores devem saber que outros riscos podem também, ocasionalmente, ser relevantes para os Fundos.

Considerações Gerais
Esta secção explica alguns dos riscos que se aplicam a todos os Fundos. Não pretende ser uma explicação completa
e outros riscos podem também, ocasionalmente, ser relevantes. Em particular, o desempenho da Sociedade pode ser afetado
por mudanças nas condições de mercado e/ou nas condições económicas e políticas, assim como nos requisitos legais,
regulamentares e fiscais. Não se apresenta qualquer garantia nem declaração de que o programa de investimento será
bem-sucedido e não pode haver garantia de que o(s) objetivo(s) de investimento do(s) Fundo(s) será/(ão) atingido(s). Além
disso, o desempenho passado não é garantia de desempenho futuro e o valor dos investimentos tanto pode descer como
subir. Alterações nas taxas de câmbio entre moedas podem fazer com que o valor dos investimentos de um Fundo diminua
ou aumente.
A Sociedade ou qualquer dos seus Fundos podem estar expostos a riscos que estejam fora do seu controlo – por exemplo,
riscos legais e regulamentares de investimentos em países com leis obscuras e variáveis ou a falta de vias estabelecidas
ou eficazes para o recurso legal ou, em resultado do registo dos Fundos em jurisdições fora da UE, os Fundos podem estar
sujeitos, sem qualquer aviso aos acionistas dos Fundos em causa, a regimes regulamentares mais restritivos com potencial
de impedir que os Fundos aproveitem o melhor possível os limites de investimento. Os reguladores e organizações de
autorregulação e bolsas estão autorizados a tomar medidas extraordinárias em caso de emergências de mercado. O efeito
de qualquer futura medida regulamentar sobre a Sociedade pode ser substancial e adverso. Os Fundos podem estar
expostos ao risco de ações terroristas, ao risco de sanções económicas e diplomáticas que possam existir ou ser impostas
em determinados Estados e ações militares que possam ser desencadeadas. O impacto de tais eventos não é claro, mas
poderia ter um efeito material sobre as condições económicas gerais e liquidez do mercado.
Recorda-se aos investidores que em certas circunstâncias o seu direito de resgatar Ações pode ser suspenso, conforme
descrito em maior detalhe no Anexo D.
A Sociedade ou qualquer dos seus Fundos podem estar expostos a riscos operacionais, havendo o risco de os processos
operacionais, incluindo os relacionados com a guarda de ativos, avaliação e processamento de transações poderem falhar,
resultando em perdas. Possíveis causas de falha podem surgir de erros humanos, falhas de sistemas físicos e eletrónicos
e outros riscos de execução comercial, bem como de eventos externos.

Risco dos Mercados Africanos
Os investimentos em países de Mercados Emergentes envolvem riscos, conforme se descreve na secção “Risco dos
Mercados Emergentes” abaixo. Os investimentos em Mercados Africanos ou em empresas que obtêm receitas significativas
ou possuem importantes operações em África envolvem riscos similares aos investimentos em Mercados Emergentes mas
mais amplos devido ao facto de os Mercados Africanos serem mais pequenos, menos desenvolvidos e menos acessíveis
do que a maioria dos Mercados Emergentes. Os Mercados Africanos tiveram uma tendência a conhecer maior instabilidade
política, social e económica, e podem ter menos transparência, práticas menos éticas e governança empresarial menos
sólida em comparação com os Mercados Emergentes. As ações negociadas em Mercados Africanos podem ser altamente
voláteis, sofrer de falta de liquidez e transparência e apresentar um maior risco financeiro. Muitos Mercados Africanos também
são mais dependentes das indústrias extrativas ou agrícolas, que podem ser influenciadas pela volatilidade dos preços dos
produtos de base extraídos ou cultivados.

Risco do modelo
O Gestor de Investimento e/ou Cogestores de Investimento poderão utilizar sistemas de modelação para implementar as
respetivas estratégias de investimento relativamente a um Fundo. Não existe garantia de que os sistemas de modelação
são completos, precisos ou representativos de futuros ciclos de mercado ou de que irão necessariamente ser benéficos para
o Fundo, mesmo que sejam precisos. O desempenho do investimento gerado por estes modelos pode ter um desempenho
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diferente do previsto e pode afetar negativamente o desempenho do Fundo. A avaliação humana desempenha um papel na
construção, utilização, teste e modificação de algoritmos e fórmulas financeiros utilizados nestes modelos. Adicionalmente,
existe a possibilidade de os dados históricos serem imprecisos ou de se tornarem desatualizados devido a novos eventos ou
a circunstâncias diferentes que os modelos podem não detetar de imediato. O desempenho do mercado pode ser afetado
por fatores não quantitativos (por exemplo, perturbações do mercado ou de sistemas de negociação, receio ou reação
exagerada dos investidores ou outras considerações emocionais) que não são facilmente integráveis nos modelos de
risco do Gestor de Investimento ou Cogestores de Investimento. Poderão também existir questões técnicas relativamente
à construção e implementação de modelos quantitativos (por exemplo, avarias de software ou outras avarias tecnológicas ou
imprecisões programáticas).

Risco do Mercado Chinês
Os riscos associados ao mercado chinês são semelhantes ao “Risco dos Mercados Emergentes” descrito baixo. Tendo
o governo um maior controlo sobre a alocação de recursos, os riscos que naturalmente prevalecem neste tipo de mercado
são a incerteza política e legal, o risco de flutuações e bloqueio da moeda, o risco de inexistência de apoio governamental
relativamente a reformas, ou nacionalização e expropriação de ativos. Estes riscos podem ter um impacto negativo no
desempenho do Fundo relevante.
O mercado chinês está a viver uma reforma económica; estas reformas de descentralização são inéditas ou experimentais
e estão sujeitas a modificação, o que poderá nem sempre ter um resultado positivo sobre o desempenho da economia
e, posteriormente, sobre o valor de títulos no Fundo relevante.
Os títulos negociados através dos mercados chineses podem estar sujeitos a uma diversidade de riscos reputacionais, tais
como os riscos suportados por empresas sujeitas a abusos cibernéticos, preocupações quanto a sanções e acusações
negativas respeitantes a direitos laborais e humanos, degradação ambiental, e ligações a países e entidades estrangeiras
de risco elevado.
A economia chinesa também é orientada para a exportação e depende em grande medida do comércio. Alterações adversas
nas condições económicas dos seus principais parceiros, como os EUA, o Japão e a Coreia do Sul, influenciariam de forma
adversa a economia chinesa e os investimentos do Fundo relevante.
Nos últimos anos, verificou-se um aumento das tensões políticas em Hong Kong. Este aumento das tensões políticas poderia
ter potenciais impactos nas estruturas políticas e jurídicas em Hong Kong. Podem também afetar a confiança dos investidores
e das empresas em Hong Kong o que, por sua vez, poderia afetar os mercados e os resultados comerciais.
Existem também riscos e incertezas associados às atuais leis, regulamentos e práticas fiscais da China Continental no que diz
respeito a ganhos de capital realizados no investimento do Fundo na China Continental (que podem ter um efeito retroativo).
Qualquer aumento das obrigações fiscais sobre o Fundo pode afetar negativamente o valor do Fundo.
Os fundos que investem no Mercado chinês também podem estar sujeitos a outros riscos específicos listados abaixo:

Risco do China Bond Connect
O Bond Connect é um programa de acesso mútuo ao mercado que permite a investidores estrangeiros negociar obrigações
circuladas no Mercado Interbancário de Obrigações Chinês (“China Interbank Bond Market - CIBM”) através de uma ligação
entre as instituições de infraestrutura financeira do Continente e de Hong Kong sem limitações de quota.
A Northbound Trading Link teve início a 3 de julho de 2017, com a possibilidade de realização de transações através de
acordos de acesso mútuo no que respeita a negociação, custódia e liquidação. Envolve o China Foreign Exchange Trading
System, a China Central Depository & Clearing Co, a Shanghai Clearing House, a Hong Kong Exchanges & Clearing e ainda
a Central Moneymarkets Unit (CMU). Foi implementado um sistema de liquidação por entrega mediante pagamento para
transações efetuadas através do programa Bond Connect em agosto de 2018, reduzindo-se assim o risco de liquidação.
Os investidores estrangeiros elegíveis são os beneficiários efetivos das obrigações CIBM relevantes e podem exercer os
seus direitos relativamente ao emitente das obrigações através da CMU, na sua qualidade de titular representante. O titular
representante pode exercer os seus direitos de credor e apresentar ações contra emitentes de obrigações nos tribunais
chineses.
Os títulos do CIBM negociados através do Bond Connect podem estar sujeitos a riscos, incluindo, entre outros, riscos de
inadimplência das contrapartes, riscos de liquidação, riscos de liquidez, riscos operacionais, riscos regulamentares, riscos
fiscais da RPC e riscos de reputação.
O Bond Connect inclui sistemas de negociação desenvolvidos recentemente. Não existe qualquer garantia de que esses
sistemas irão funcionar corretamente ou de que não irão estar sujeitos a mais alterações ou adaptações.
Os títulos negociados através da Bond Connect também estarão sujeitos aos riscos descritos em “Risco direto de CIBM” abaixo.
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Risco direto de CIBM
Alguns fundos podem optar por negociar diretamente no mercado de obrigações chinês onshore (Chinese Interbank
Bond Market ou CIBM), uma vez que dá acesso a uma maior gama de produtos e contrapartes. A CIBM também permite
a negociação em CNY, ao contrário da Bond Connect, onde as negociações são executadas em CNH.
A negociação na CIBM pode suportar riscos específicos onde a volatilidade do mercado e a potencial falta de liquidez podem
resultar na flutuação significativa dos preços de certos títulos de dívida. Os fundos que investem em tal mercado estão,
portanto, sujeitos a riscos de liquidez e volatilidade e podem sofrer perdas na negociação de obrigações da China onshore.
Na medida em que um Fundo transaciona no mercado interbancário de obrigações na China onshore, o Fundo também pode
estar exposto a riscos associados aos procedimentos de liquidação e ao incumprimento das contrapartes. A contraparte que
efetuou uma transação com o Fundo pode predefinir a sua obrigação de liquidar a transação através da entrega do respetivo
título ou do pagamento do valor.
O mercado interbancário de obrigações da China também está sujeito a riscos regulamentares: as regras e regulamentos
relevantes podem estar sujeitos a alterações que podem ter um potencial efeito retroativo. Se as autoridades chinesas
continentais relevantes suspenderem a abertura de contas ou a negociação no CIBM, a capacidade de os Fundos investirem
no CIBM será adversamente afetada. Nesse caso, a capacidade dos Fundos de atingirem o respetivo objetivo de investimento
poderá ser negativamente afetada.
Não existe qualquer orientação escrita específica das autoridades fiscais da China Continental sobre o tratamento do imposto
sobre o rendimento e sobre outras categorias de impostos tributáveis no que respeita à negociação no CIBM por investidores
estrangeiros elegíveis através do Bond Connect.

Risco de QFI na China
A Sociedade pode investir em Ações de classe A da China através de carteiras de investidores estrangeiros qualificados (QFI).
Esses mesmos esquemas de QFI são autorizados pela Comissão Reguladora de Títulos da China Continental, permitindo
assim investimentos no mercado de títulos da China Continental (Ações de classe A da China). As leis, regulamentos, incluindo
medidas que permitam aos QFI investir em Ações-A da China, as políticas do governo e o clima político e económico na China
podem sofrer alterações com pouco ou sem aviso prévio. Qualquer alteração pode afetar negativamente as condições de
mercado e o desempenho da economia chinesa e, assim, o valor das Ações de classe A da China.
O resgate das Ações de classe A da China pode depender, inter alia, das leis e práticas da China Continental que afetam
a capacidade do Investidor de liquidar investimentos e de remeter os seus lucros para fora da China Continental. As restrições
de repatriamento, e qualquer falha ou atraso na obtenção de aprovações relevantes das autoridades chinesas, podem
restringir a capacidade da carteira relevante para satisfazer todos ou quaisquer pedidos de resgate em relação a qualquer
data de resgate em particular.
Os investidores de um Fundo que investem na carteira do QFI e/ou Ações de classe A da China devem ser informados de
que a liquidez dos títulos detidos pelo Fundo pode ser substancialmente limitada e, portanto, afetar a capacidade do Fundo
para satisfazer os pedidos de resgate.

Risco ligado ao Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
Determinados Fundos poderão investir e ter acesso direto a determinadas Ações A da China elegíveis através do programa
Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (em conjunto referidos como “Stock Connect”).
O Shanghai-Hong Kong Stock Connect é um programa de ligação para negociação e compensação de títulos desenvolvido
pela Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (“HKEx”), pela Shanghai Stock Exchange (“SSE”) e pela China Securities
Depository and Clearing Corporation Limited (“ChinaClear”). O Shenzhen-Hong Kong Stock Connect é um programa de
ligação para negociação e compensação de títulos desenvolvido pela HKEx, pela Shenzhen Stock Exchange (“SZSE”) e pela
ChinaClear. O objetivo do Stock Connect é obter um acesso mútuo ao mercado bolsista entre a China Continental e Hong Kong.
O Stock Connect inclui duas Northbound Trading Links, uma entre a SSE e Stock Exchange of Hong Kong Limited (“SEHK”),
e outra entre a SZSE e a SEHK. O Stock Connect irá permitir aos investidores estrangeiros colocar ordens para negociar
Ações de classe A da China elegíveis enumeradas na SSE (“Títulos SSE”) ou na SZSE (“Títulos SZSE”) (os Títulos SSE
e os Títulos SZSE são referidos em conjunto como os “Títulos Stock Connect”) através dos seus corretores baseados em
Hong Kong.
Os Títulos SSE incluem todas as ações que ocasionalmente fazem parte do SSE 180 Index e do SSE 380 Index, e todas
as Ações A da China cotadas na SSE que não estão incluídas como ações que fazem parte dos índices relevantes, mas
que têm Ações H correspondentes cotadas na SEHK, exceto (i) as ações cotadas na SSE não negociadas em RMB e (ii) as
ações cotadas na SSE incluídas no “quadro de alerta de risco”. A lista de títulos elegíveis pode ser alterada sujeito à revisão
e aprovação ocasionais pelos reguladores da RPC relevantes. Os Títulos SSE incluem todas as ações que ocasionalmente
fazem parte do SZSE Component Index e do SZSE Small/Mid Cap Innovation Index, que tem uma capitalização de mercado
mínima de 6 mil milhões de RMB, e todas as Ações A da China cotadas na SZSE que não estão incluídas como ações que
fazem parte dos índices relevantes, mas que têm Ações H correspondentes cotadas na SEHK, exceto as ações cotadas na
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SZSE (i) não negociadas e cotadas em RMB, (ii) que estão incluídas no “quadro de alerta de risco”; (iii) que foram suspensas
da cotação pelo SZSE; e (iv) que estão se encontram no período de pré-remoção de cotação. A lista de títulos elegíveis pode
ser alterada sujeito à revisão e aprovação ocasionais pelos reguladores da RPC relevantes.
Encontram-se disponíveis mais informações sobre o Stock Connect online no website:
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/Documents/Investor_Book_En.pdf
Para além dos riscos associados ao mercado chinês e dos riscos relacionados com o investimento em RMB, os investimentos
através do Stock Connect estão sujeitos a riscos adicionais, nomeadamente, limitações de quota, risco de suspensão, risco
operacional, restrições à venda impostas por monitorização front-end, recolha de ações elegíveis, riscos de compensação
e liquidação, acordos de representação na detenção de Ações-A da China e risco regulamentar.
Limitações de quota
Os programas estão sujeitos a uma limitação da quota diária que pode restringir a capacidade de um Fundo de investir em
Títulos Stock Connect através dos programas numa base atempada. Em particular, assim que a quota diária Northbound for
reduzida para zero ou a quota diária Northbound for ultrapassada durante a sessão de compra de abertura, serão rejeitados
novos compradores (embora seja permitido aos investidores vender os seus títulos transfronteiriços independentemente do
saldo da quota).
Risco de suspensão
A SEHK, a SZSE e a SSE reservam-se o direito de suspender a negociação, se necessário, para garantir um mercado justo
e ordeiro e a gestão prudente de riscos. No caso de uma suspensão, a capacidade do Fundo de aceder ao mercado da China
Continental será adversamente afetada.
Diferenças no dia de negociação
O Stock Connect opera apenas em dias em que os mercados da China Continental e de Hong Kong estão abertos para
negociação e quando os bancos, em ambos os mercados, estão abertos no dia de liquidação correspondente. Devido
à diferença nos dias de negociação entre os mercados da China Continental e de Hong Kong, poderão existir ocasiões em
que é um dia de negociação normal para o mercado da China Continental, mas não em Hong Kong e, consequentemente,
os Fundos não podem realizar a negociação de quaisquer títulos Stock Connect. Os Fundos podem, desta forma, ser sujeitos
ao risco de flutuações de preços de Ações A da China durante períodos em que o Stock Connect não está operacional.
Restrições à venda impostas por monitorização front-end
Os regulamentos da China continental requerem que, antes de um investidor proceder à venda de qualquer ação, existam
ações suficientes na conta; caso contrário, a SZSE e a SSE irão rejeitar a ordem de venda em questão. A SEHK irá realizar
uma verificação pré-negociação relativamente a ordens de venda de Ações-A da China dos respetivos participantes (ou seja,
os corretores) para garantir de que não existe venda excessiva.
Riscos de compensação, liquidação e de custódia
A Hong Kong Securities Clearing Company Limited, uma subsidiária totalmente detida da HKEx (“HKSCC”), e a ChinaClear
estabelecem os links de compensação, sendo cada uma destas participante da outra para facilitar a compensação e liquidação
de negociações internacionais. Enquanto contraparte central nacional do mercado de títulos da RPC, a ChinaClear opera
uma rede abrangente de infraestruturas de compensação, liquidação e titularidade de ações. A ChinaClear estabeleceu
uma estrutura de gestão do risco e medidas aprovadas e supervisionadas pela Comissão Reguladora de Títulos da China
(“CSRC”). As hipóteses de a ChinaClear entrar em incumprimento são consideradas remotas.
Na remota eventualidade de a ChinaClear entrar em incumprimento e de ser declarada incumpridora, a HKSCC irá, agindo
em boa-fé, procurar recuperar as ações e montantes em circulação junto da ChinaClear através dos canais legais disponíveis
ou através da liquidação da ChinaClear. Nesse caso, o(s) Fundo(s) relevante(s) pode(m) sofrer um atraso no processo de
recuperação ou pode(m) não ser capaz(es) de recuperar totalmente as suas perdas junto da ChinaClear.
As Ações-A da China negociadas através do Stock Connect são emitidas na forma não certificada; assim, os investidores, tal
como os Fundos relevantes, não irão deter quaisquer Ações-A da China físicas. Os investidores de Hong Kong e estrangeiros,
tais como os Fundos, que adquiriram Títulos Stock Connect através da negociação Northbound devem manter os Títulos
Stock Connect nas contas de ações dos respetivos corretores ou depositários junto do Sistema de Compensação e Liquidação
Central operado pela HKSCC para os títulos compensados cotados ou negociados na SEHK. Encontram-se disponíveis mais
informações sobre o método de custódia relativo ao Stock Connect, mediante pedido, na sede social da Sociedade.
Risco operacional
O Stock Connect oferece um novo canal de acesso direto ao mercado bolsista da China para investidores de Hong Kong
e estrangeiros. O Stock Connect baseia-se no funcionamento dos sistemas operacionais dos participantes de mercado
relevantes. Os participantes de mercado podem participar neste programa, sujeito ao cumprimento de determinadas
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capacidades de tecnologia de informação, gestão do risco e outros requisitos, conforme especificado pela bolsa e/ou câmara
de compensação relevante.
Deve ter-se em atenção que os regimes e sistemas legais relativos a títulos dos dois mercados diferem significativamente
e que, para que o programa de teste funcione, os participantes de mercado podem necessitar de resolver questões resultantes
das diferenças numa base contínua.
Além disso, a “conectividade” no programa Stock Connect requer o encaminhamento de ordens a nível internacional. Isto
requer o desenvolvimento de novos sistemas de tecnologia de informação da parte da SEHK e dos participantes na bolsa
(ou seja, um novo sistema de encaminhamento de ordens (“China Stock Connect System”), a instalar pela SEHK, ao qual
os participantes da bolsa têm de se ligar). Não existe qualquer garantia de que os sistemas da SEHK e dos participantes de
mercado irão funcionar adequadamente ou que irão continuar a ser adaptados a alterações e desenvolvimentos em ambos
os mercados. No caso de os sistemas relevantes não funcionarem adequadamente, a negociação em ambos os mercados
através do programa poderá ser interrompida. A capacidade dos Fundos relevantes de aceder ao mercado da Ações-A da
China (e, desta forma, concretizar a respetiva estratégia de investimento) será adversamente afetada.
Acordos de representação da titularidade de Ações-A da China
A HKSCC é o “titular representante” dos Títulos Stock Connect adquiridos por investidores internacionais (incluindo o(s)
Fundo(s) relevante(s)) através do Stock Connect. As regras do Stock Connect da CSRC indicam expressamente que
investidores como os Fundos desfrutam dos direitos e benefícios dos Títulos Stock Connect adquiridos através do Stock
Connect de acordo com as leis aplicáveis. Contudo, os tribunais na China Continental podem considerar que qualquer
representante ou depositário, enquanto titular registado de Títulos Stock Connect, terá titularidade completa dos mesmos
e que, mesmo que o conceito de titular beneficiário seja reconhecido ao abrigo das leis da China Continental, esses Títulos
SSE fariam parte do conjunto de ativos dessa entidade disponíveis para distribuição a credores dessas entidades e/ou
que um titular beneficiário pode não ter quaisquer direitos relativamente aos mesmos. Consequentemente, o(s) Fundo(s)
relevante(s) e o Depositário não podem garantir que a titularidade do Fundo destes títulos ou o título dos mesmos está
garantida em todas as circunstâncias.
Ao abrigo das regras do Sistema de Compensação e Liquidação Central operado pela HKSCC para a compensação de títulos
cotados ou negociados na SEHK, a HKSCC, enquanto titular representante, não deverá ter obrigação de assumir qualquer
ação judicial ou procedimento judicial para aplicar quaisquer direitos em nome dos investidores relativamente aos títulos
Stock Connect na China Continental ou noutro local. Desta forma, embora a titularidade dos Fundos relevantes possa ser
reconhecida, estes Fundos podem ter dificuldades ou sofrer atrasos na aplicação dos respetivos direitos relativos a Ações-A
da China.
Na medida em que seja considerado que a HKSCC está a desempenhar funções de salvaguarda no que respeita aos ativos
detidos através da mesma, deve ter-se em atenção que o Depositário e o(s) Fundo(s) relevante(s) não terá(ão) qualquer
relação legal com a HKSCC e nenhum recurso legal direto contra a HKSCC no caso de um Fundo sofrer perdas resultantes
do desempenho ou insolvência da HKSCC.
Compensação do investidor
Os investimentos dos Fundos relevantes através da negociação Northbound ao abrigo do Stock Connect não serão cobertos
pelo Fundo de Compensação de Investidores de Hong Kong. O Fundo de Compensação de Investidores de Hong Kong foi
constituído para pagar compensações a investidores de qualquer nacionalidade que sofram perdas pecuniárias em resultado
de incumprimento de um intermediário licenciado ou instituição financeira autorizada em relação a produtos transacionados
em bolsa em Hong Kong.
Uma vez que as questões de incumprimento na negociação Northbound através do Stock Connect não envolvem produtos
cotados ou negociados na SEHK ou na Hong Kong Futures Exchange Limited, estes não serão cobertos pelo Fundo de
Compensação de Investidores. Por outro lado, uma vez que os Fundos relevantes realizam negociação Northbound através
de corretores de títulos em Hong Kong mas não corretores na China Continental, não estão, consequentemente, protegidos
pelo China Securities Investor Protection Fund na China Continental.
Custos de negociação
Para além de pagar comissões de negociação e imposto de selo em relação à negociação de Ações-A da China, os Fundos
relevantes podem estar sujeitos a novas comissões de carteira, impostos sobre dividendos e impostos relativos a rendimento
resultante de transferências de ações que ainda serão determinados pelas autoridades relevantes.
Considerações fiscais na China continental
A Sociedade Gestora e/ou o Gestor de Investimento reservam-se o direito de se precaver no que respeita a impostos
sobre mais-valias do Fundo relevante que invista em títulos da China Continental, influenciando assim a avaliação dos
Fundos relevantes. Tendo em consideração a incerteza relativa a se e como determinadas mais-valias sobre títulos da
China Continental irão ser tributadas, a possibilidade de as leis, regulamentos e práticas na China Continental mudarem
e a possibilidade da aplicação de impostos retrospetivamente, quaisquer disposições respeitantes a tributação implementadas
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pela Sociedade Gestora e/ou pelo Gestor de Investimento poderão ser excessivas ou inadequadas para cumprir as
responsabilidades fiscais finais na China Continental relativas às mais-valias obtidas com a alienação de títulos da China
Continental. Consequentemente, os investidores podem ser beneficiados ou prejudicados, dependendo do resultado final de
como essas mais-valias serão tributadas, do nível de provisão e de quando compraram e/ou venderam as suas ações no/do
Fundo relevante.
A 14 de novembro de 2014, o Ministério das Finanças, a Direção-Geral de Impostos e a CSRC publicaram conjuntamente
um aviso relativo à regra de tributação no Stock Connect sob Caishui 2014 N.º 81 (“Aviso N.º 81”). Ao abrigo do Aviso N.º 81,
o imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas, o imposto sobre o rendimento de pessoas singulares e o imposto sobre
transações serão temporariamente dispensados relativamente a ganhos obtidos por investidores de Hong Kong e estrangeiros
(como os Fundos) no que respeita à negociação de Ações-A da China através do Stock Connect, com efeito a partir de 17 de
novembro de 2014. Contudo, os investidores de Hong Kong e estrangeiros (como os Fundos) têm de pagar um imposto sobre
os dividendos e/ou ações gratuitas à taxa de 10%, que será retido e pago à autoridade relevante pelas empresas cotadas.
Risco regulamentar
As regras da CSRC relativas ao Stock Connect são regulamentos departamentais com efeito legal na China Continental.
Contudo, a aplicação dessas regras não está testada e não existe garantia de que os tribunais da China Continental irão
reconhecer essas regras, por exemplo, no que respeita a processos relativos à liquidação de empresas da China Continental.
O Stock Connect é novidade na sua natureza e está sujeito a regulamentos promulgados pelas autoridades reguladoras
e regras de implementação criadas pelas bolsas de valores da China Continental e de Hong Kong. Além disso, podem
ser ocasionalmente promulgados novos regulamentos pelos reguladores em relação às operações e à aplicação a nível
internacional em relação a negociações internacionais ao abrigo do Stock Connect.
Os regulamentos não estão testados até ao momento e não existe qualquer certeza quanto à forma como serão aplicados.
Além disso, os regulamentos atuais estão sujeitos a alterações. Não existe qualquer garantia de que o Stock Connect não
será abolido. Os Fundos relevantes que possam investir nos mercados da China Continental através do Stock Connect
podem ser negativamente afetados em resultado dessas alterações.

Risco de Cobertura da Classe
A Sociedade pode realizar operações de cobertura cambial relativamente a determinada Classe de Ações (a “Classe de
Ações com Cobertura de Risco”). As transações de cobertura cambial são concebidas para reduzir, na maior extensão
possível, o risco cambial dos investidores.
Todos os instrumentos financeiros utilizados para implementar essas estratégias de cobertura de risco relativamente a uma
ou mais Classes de um Fundo deverão ser ativos e/ou passivos desse Fundo como um todo, mas serão atribuíveis à(s)
Classe(s) relevante(s) e os ganhos/perdas e os custos dos instrumentos financeiros relevantes acumularão apenas para
a Classe relevante. Qualquer exposição cambial de uma Classe não poderá ser combinada ou compensada face a qualquer
outra Classe de um Fundo. A exposição cambial dos ativos atribuíveis a uma Classe não poderá ser alocada a outras
Classes. Não deverá resultar qualquer alavancagem intencional de transações de cobertura cambial de uma Classe, embora
a cobertura de risco possa exceder 100% por uma pequena margem (conforme mais detalhadamente descrito na subsecção
relativa às Classes de Ações com Cobertura de Risco), como no caso de um fluxo de investimento líquido para ou de uma
Classe de Ações com Cobertura de Risco; a cobertura de risco poderá não ser ajustada e refletida no Valor Patrimonial
Líquido da Classe de Ações com Cobertura de Risco até ao Dia Útil seguinte ou um Dia Útil subsequente ao Dia de Avaliação
em que a instrução foi aceite.
Não existe garantia de que tentativas para cobrir o risco cambial serão bem-sucedidas e nenhuma estratégia de cobertura
de risco pode eliminar totalmente o risco cambial. Caso uma estratégia de cobertura de risco esteja incompleta ou não seja
bem-sucedida, o valor dos ativos e rendimento do Fundo podem tornar-se vulneráveis a flutuações nos movimentos da taxa
de câmbio.
No caso de um fluxo de investimento líquido para ou de uma Classe de Ações com Cobertura de Risco, a cobertura de risco
poderá não ser ajustada e refletida no Valor Patrimonial Líquido da Classe de Ações com Cobertura de Risco até ao Dia Útil
seguinte ou um Dia Útil subsequente ao Dia de Avaliação em que a instrução foi aceite.
Os investidores devem estar cientes de que poderão registar-se circunstâncias em que uma transação de cobertura de risco
pode reduzir os ganhos cambiais que seriam de outra forma obtidos na avaliação do Fundo relevante. Os ganhos/perdas e os
custos dessas transações de cobertura de risco acumularão unicamente para a Classe de Ações com Cobertura relevante.
Este risco para titulares de qualquer Classe de Ações com Cobertura de Risco pode ser minimizado utilizando qualquer um dos
instrumentos e técnicas de gestão eficiente da carteira (incluindo opções sobre moedas e contratos cambiais a prazo, futuros
de moedas, opções de compra subscritas e opções de venda compradas sobre moedas e swaps cambiais), nas condições
e limites impostos pela autoridade de supervisão financeira do Luxemburgo.
Os Investidores devem saber que a estratégia de cobertura pode limitar substancialmente a capacidade dos Investidores da
Classe de Ações com Cobertura de Risco relevante de beneficiarem da eventual valorização da Classe de Ações expressa
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na(s) moeda(s) de referência, se a moeda da Classe de Ações com Cobertura de Risco se desvalorizar face à(s) moeda(s)
de referência. Além disso, os investidores da Classe de Ações com Cobertura de Risco podem estar expostos a flutuações
no Valor Patrimonial Líquido por Ação refletindo os ganhos/perdas e os custos de transação associados aos instrumentos
financeiros relevantes utilizados para implementar a estratégia de cobertura. Os ganhos/perdas e os custos de transação
dos instrumentos financeiros relevantes acumularão unicamente para a Classe de Ações com Cobertura de Risco relevante.
Além disso, os investidores devem estar cientes de que a estratégia de cobertura de risco pode funcionar como um obstáculo
ou um impulso para o desempenho em resultado do Diferencial de Taxa de Juro entre a moeda da Classe de Ações com
Cobertura de Risco e a(s) moeda(s) de referência. Quando existir um Diferencial de Taxa de Juro positivo para a moeda da
Classe de Ações com Cobertura de Risco relativamente à(s) moeda(s) de referência, poderá ser observado um aumento
do desempenho relativo da Classe de Ações com Cobertura de Risco relativamente à(s) moeda(s) de referência. O oposto
também poderá ser verdadeiro e deve salientar-se que, se a taxa de juro da moeda de referência da classe de ações com
cobertura de risco for mais baixa do que a taxa de juro da moeda base do Fundo, é provável que o carry da taxa de juro seja
negativo e poderá ser observada uma diminuição do desempenho relativo da Classe de Ações com Cobertura de Risco.
No Anexo D encontram-se mais detalhes sobre as regras que regem a alocação de ativos e passivos ao nível de uma Classe.

Risco de Exposição Relacionado com Produtos de Base
A exposição de um Fundo a investimentos em instrumentos relacionados com produtos de base apresenta riscos únicos.
O investimento em instrumentos relacionados com produtos de base, incluindo a negociação em índices de produtos de base
e instrumentos financeiros derivados relacionados com produtos de base, é especulativo e pode ser extremamente volátil.
Os preços de mercado de produtos de base podem flutuar rapidamente com base em vários fatores, incluindo: alterações nas
relações na cadeia de oferta e procura (quer reais, percebidas, antecipadas, não antecipadas ou não realizadas); condições
atmosféricas; agricultura; comércio; eventos económicos e políticos nacionais e internacionais; doenças; epidemias;
desenvolvimentos tecnológicos e políticas monetárias, bem como outras políticas e ação e inação governamentais. Os preços
atuais ou “à vista” de produtos de base físicos também podem afetar, de uma forma volátil e inconsistente, os preços de
contratos de futuros no que respeita ao produto de base relevante.
Determinados produtos de base são utilizados em primeiro lugar numa indústria e as flutuações nos níveis de atividade
(ou a disponibilidade de recursos alternativos) numa indústria poderão ter um efeito desproporcional na procura global de um
produto de base específico.
Ao centrarem-se no setor da energia ou materiais, alguns Fundos acarretam riscos muito maiores de desenvolvimentos
adversos do que um Fundo que investe numa grande diversidade de indústrias. Os títulos de empresas no setor da energia ou
materiais poderão conhecer mais volatilidade dos preços do que títulos de empresas noutras indústrias. Alguns dos produtos
de base utilizados como matérias-primas ou produzidos por estas empresas estão sujeitos a grandes flutuações dos preços
em resultado dos fatores de oferta e procura da indústria.
Títulos de empresas envolvidas na extração ou comércio de energia e materiais, tais como petróleo, gás e metais preciosos,
podem operar em Países com mercados menos desenvolvidos e enquadramento legal. Essas empresas podem estar mais
propensas a riscos ligados à instabilidade política, mudanças na tributação ou na regulamentação.

Risco de Concentração
Alguns Fundos poderão ter uma política de investimento indicando especificamente uma intenção de manter uma carteira
com participações num número relativamente limitado de emitentes ou uma alocação concentrada num determinado setor
económico ou área geográfica. Ao serem menos diversificados, esses Fundos podem ser mais voláteis do que Fundos
amplamente diversificados ou podem ser expostos a um risco maior, uma vez que o desempenho inferior de uma ou mais
algumas posições, setores ou áreas geográficas terá um maior impacto nos ativos dos Fundos. Os Fundos relevantes poderão
ser adversamente afetados como resultado desse risco ou volatilidade maiores.

Risco de Títulos Convertíveis e Híbridos
Um título convertível é geralmente uma obrigação de dívida, ação preferencial ou outro título que paga juros ou dividendos
e que pode ser convertido pelo titular, num período de tempo específico, numa ação ordinária a um preço de conversão
específico. O valor de títulos convertíveis pode aumentar e diminuir com o valor de mercado da ação subjacente ou, tal como
um título de dívida, variar com alterações nas taxas de juro e na qualidade de crédito do emitente. Um título convertível
tende a ter um desempenho mais semelhante ao de uma ação quando o preço da ação subjacente é relativamente elevado
em comparação com o preço de conversão (porque a maior parte do valor do título consiste na opção de converter) e mais
semelhante ao de um título de dívida quando o preço da ação subjacente é baixo em relação ao preço de conversão
(porque a opção de converter é menos valiosa). Uma vez que o seu valor pode ser influenciado por muitos fatores diferentes,
um título convertível não é tão sensível a alterações nas taxas de juro como um título de dívida não convertível semelhante
e geralmente tem menos potencial de ganho ou perda do que a ação subjacente.
Títulos híbridos são títulos que, como os títulos convertíveis descritos acima, combinam características de dívida e ações.
Os híbridos podem ser emitidos por entidades empresariais (referidas como híbridos empresariais) ou por instituições financeiras
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(habitualmente referidos como obrigações convertíveis contingentes ou “CoCos”). Os títulos híbridos são instrumentos
subordinados que geralmente se enquadram na estrutura de capital entre ações e outra dívida subordinada, ou seja, esses
títulos serão os títulos mais juniores comparativamente a ações. Esses títulos irão geralmente ter uma maturidade longa
e podem mesmo ter uma natureza perpétua. Os pagamentos de cupões podem ser discricionários e, desta forma, poderão
ser cancelados pelo emitente a qualquer momento, por qualquer razão e durante qualquer período de tempo. O cancelamento
de pagamentos de cupão poderá não chegar a um evento de incumprimento. Os títulos híbridos são resgatáveis a níveis
predeterminados. Não é possível assumir que títulos híbridos, incluindo títulos perpétuos, serão resgatados na data de resgate.
O investidor poderá não receber retorno de capital numa determinada data de resgate ou em qualquer data.
Os títulos convertíveis contingentes emitidos por instituições financeiras (“CoCos”), que se tornaram populares após a crise
financeira de 2008-2009 como uma forma de mitigar o impacto de condições de mercado sob pressão, têm determinadas
características adicionais não típicas de híbridos empresariais. Para os CoCos, a conversão está associada a um evento
despoletador pré-especificado baseado na estrutura de capital da instituição financeira e/ou quando o regulador considera
que o banco deixou de ser viável. A obrigação convertível contingente poderá ser convertida em ações ou, em alternativa,
poderá simplesmente absorver perdas e não ser convertida. Os níveis de despoletadores podem diferir de uma emissão
para outra e o risco de conversão irá depender da distância do rácio de capital relativamente ao nível despoletador e/ou ao
ponto no qual os reguladores consideram que o emitente já não é viável (ou seja, as obrigações estão na situação de “bail-in”
(recapitalização interna) no “ponto de inviabilidade” ou “PONV”), dificultando ao Gestor de Investimento e/ou aos Cogestores
de Investimento do Fundo relevante antecipar os eventos despoletadores que requerem a conversão da dívida em ações
ou simplesmente a absorção de perdas. Poderá também ser difícil para o Gestor de Investimento e/ou Cogestor avaliar qual
será o comportamento dos títulos aquando da conversão. Uma vez que a conversão ocorre após um evento especificado,
a conversão poderá ocorrer quando o preço das ações do título subjacente for inferior àquele ao que obrigação foi emitida
ou comprada. Enquanto os títulos convertíveis tradicionais são convertíveis mediante opção do titular e o titular dessas
obrigações irá geralmente converter quando o preço das ações for superior ao preço de exercício (ou seja, quando o emitente
estiver numa situação favorável), os CoCos tendem a converter quando o emitente se encontra em crise e necessita de ações
adicionais ou de absorção de perdas para sobreviver. Como resultado, existe um maior potencial de perda de capital com
CoCos comparativamente a títulos convertíveis tradicionais. O despoletador pode ser ativado através de uma perda material
de capital, como representado no numerador, ou de um aumento nos ativos ponderados por risco (devido a uma mudança
para ativos de risco mais elevado), conforme medido no denominador. Contrariamente às obrigações híbridas empresariais,
pagamentos de cupões cancelados geralmente não acumulam e são, ao invés, liquidados. Os titulares de CoCos podem
ver os seus cupões cancelados enquanto o emitente continua a pagar dividendos sobre ações comuns, contrariamente
ao caso das obrigações híbridas empresariais, que habitualmente têm as intituladas “cláusulas de pagamento/restrição de
dividendos”, associando o pagamento de cupões híbridos a dividendos de ações. Os CoCos podem ser afetados pelo risco
de inversão da estrutura do capital, uma vez que os investidores nesses títulos podem sofrer perda de capital, o que não
acontece aos titulares de ações, no caso do despoletador predefinido ser violado antes de o regulador considerar o emitente
inviável (se o regulador declarar a inviabilidade antes dessa violação, deverá aplicar-se a hierarquia normal de credores).
O valor de CoCos pode ser sujeito a uma queda repentina de valor caso o nível do despoletador seja atingido. Um Fundo
poderá ter de aceitar numerário ou títulos com um valor inferior ao seu investimento original ou, no caso de situações em que
a obrigação convertível contingente se destina unicamente à absorção de perdas, o Fundo poderá perder o seu investimento
na totalidade.

Risco de Contraparte
Risco de contraparte é o risco para cada uma das partes de um contrato de a contraparte não cumprir as suas obrigações
contratuais e/ou não respeitar os seus compromissos no âmbito desse contrato, quer devido a insolvência, falência ou
outra causa.
Quando forem celebrados contratos em mercados de balcão ou outros contratos bilaterais (entre outros, instrumentos
derivados de mercado de balcão, acordos de recompra, empréstimos de títulos, etc.), a Sociedade poderá ficar exposta
a riscos inerentes à solvência das contrapartes e à sua incapacidade para respeitar as condições dos referidos contratos.

Risco de Crédito
O risco de crédito, um risco fundamental associado a todos os títulos de rendimento fixo e a Instrumentos do Mercado
Monetário, traduz-se na possibilidade de o emitente não conseguir efetuar os pagamentos de capital e juros quando devidos.
Os emitentes com risco de crédito elevado oferecem, normalmente, rendimentos elevados tendo em conta o acréscimo de
risco. Pelo contrário, os emitentes com um baixo risco de crédito oferecem rendimentos mais baixos. Em geral, os títulos do
Tesouro são considerados os mais seguros em termos de risco de crédito, enquanto a dívida das empresas, em particular
daquelas com uma notação de crédito mais baixa, tem um risco de crédito mais elevado. Alterações na situação financeira
de um emitente, nas condições económicas e políticas em geral ou alterações das condições económicas e políticas
específicas para um determinado emitente (particularmente um emitente soberano ou supranacional), são todos fatores
que podem ter um impacto negativo na qualidade de crédito e no valor dos títulos de um emitente. Relacionado com o risco
de crédito é o risco de baixa da notação de uma agência de notação financeira. As agências de notação financeira como
a Standard & Poor’s, a Moody’s e a Fitch, entre outras, fornecem notações a uma ampla gama de títulos de rendimento
fixo (empresariais, soberanos ou supranacionais) que se baseiam na sua solvabilidade. As agências podem mudar as suas
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notações ocasionalmente devido a fatores financeiros, económicos, políticos, ou outros, o que, se a mudança representa um
downgrade, pode ter impacto negativo no valor dos títulos afetados.

Risco de Títulos Indexados a Crédito
Títulos indexados a crédito são títulos de dívida que representam um interesse num agrupamento de, ou são, de outra forma,
garantidos por uma ou mais obrigações de dívida empresariais, ou swaps associados a eventos de crédito integrados em
dívida ou obrigações de empréstimo bancário. Essas obrigações de dívida poderão representar as obrigações de um ou mais
emitentes empresariais. Um Fundo que investe em títulos indexados a crédito tem o direito de receber pagamentos de juros
periódicos do emitente do título indexado a crédito (normalmente o vendedor do(s) swap(s) associado(s) a eventos de crédito
subjacente(s)) a uma taxa de juro acordada, e um retorno de capital na data de maturidade.
Um Fundo que investe em títulos indexados a crédito suporta o risco de perda do seu investimento de capital e os pagamentos
de juros periódicos que se espera receber durante o período do seu investimento no título indexado a crédito, na eventualidade
de uma ou mais das obrigações de dívida subjacentes aos swaps associados a eventos de crédito entrarem em incumprimento
ou, de qualquer outra forma, ficarem em mora. Na ocorrência de um evento de crédito desse tipo (incluindo falência,
incapacidade em pagar atempadamente juros ou capital ou uma reestruturação), o Fundo afetado reduzirá, em geral, o saldo
de capital do título indexado a crédito pelo seu juro proporcional no montante nominal da obrigação de dívida subjacente em
incumprimento em troca do valor real da obrigação subjacente em incumprimento, ou da própria obrigação subjacente em
incumprimento, resultando na perda de uma parte do investimento do Fundo. Posteriormente, o juro sobre o título indexado
a crédito acumulará num menor saldo de capital e este menor saldo será devolvido no momento da maturidade. Na medida
em que um título indexado a crédito representa um interesse em obrigações subjacentes de um emitente individual ou outro,
um evento de crédito relativo a esse emitente apresenta um risco maior de perda para um Fundo do que se o título indexado
a crédito representasse um interesse em obrigações subjacentes de múltiplos emitentes.
Para além disso, o Fundo suporta o risco de o emitente do título indexado a crédito poder ficar em incumprimento ou falir.
Nessa eventualidade, o Fundo poderá ter dificuldade em ser reembolsado, ou não será reembolsado, pelo montante de
capital do seu investimento e restantes pagamentos de juros periódicos sobre o mesmo.
Um investimento em títulos indexados a crédito também implica confiança na capacidade da contraparte do swap associado
a eventos de crédito celebrado com o emitente do referido título indexado a crédito para efetuar pagamentos periódicos
ao emitente nos termos do swap. É previsível, em determinados casos, que qualquer atraso ou cessação na realização
desses pagamentos resulte em atrasos ou reduções nos pagamentos ao Fundo enquanto investidor nesses títulos indexados
a crédito. Adicionalmente, os títulos indexados a crédito estão, normalmente, estruturados como obrigações de recursos
limitados do emitente de tais títulos, de tal forma que os títulos emitidos serão normalmente obrigações apenas do emitente
e não serão obrigações ou responsabilidades de qualquer outra pessoa.
A maioria dos títulos indexados a crédito está estruturada como títulos nos termos da Norma 144A (Rule 144A) dos EUA,
podendo ser negociados livremente entre compradores institucionais. Um Fundo irá geralmente comprar unicamente títulos
indexados a crédito considerados como líquidos na opinião do Gestor de Investimento e/ou dos Cogestores de Investimento.
No entanto, o mercado dos títulos indexados a crédito poderá de repente tornar-se ilíquido. As outras partes da transação
poderão ser os únicos investidores com compreensão suficiente do derivado para estarem interessados em fazer propostas
sobre ele. Alterações na liquidez poderão resultar em mudanças significativas, rápidas e imprevisíveis nos preços dos
títulos indexados a crédito. Em determinados casos, um preço de mercado de um título indexado a crédito poderá não estar
disponível ou não ser fiável e o Fundo pode ter dificuldade em vender esse título a um preço que o Gestor de Investimento
e/ou os Cogestores de Investimento acreditem ser justo.
Normalmente, o valor de um título indexado a crédito aumentará ou diminuirá em função de qualquer alteração no valor
das obrigações de dívida subjacentes, se existentes, detidas pelo emitente e pelo swap associado a eventos de crédito.
Adicionalmente, nos casos em que o título indexado a crédito estiver estruturado para que os pagamentos ao Fundo se
baseiem em montantes recebidos relativamente a, ou no valor do desempenho de, quaisquer obrigações de dívida subjacentes
nos termos do swap associado a eventos de crédito, as flutuações no valor dessa obrigação poderão afetar o valor do título
indexado a crédito.

Risco de Custódia
Os ativos da Sociedade (incluindo, para evitar dúvidas, quaisquer ativos que a Sociedade adquira durante operações de
empréstimo de títulos, recompra ou recompra reversa) são mantidos em segurança pelo Depositário e os Investidores
estão expostos ao risco do Depositário não ser capaz de cumprir integralmente a sua obrigação em restituir no curto
prazo todos os ativos da Sociedade no caso de falência do Depositário. Os ativos da Sociedade serão identificados
nos registos do depositário como sendo pertencentes à Sociedade. Os títulos e as obrigações de dívida (incluindo
atribuições de empréstimos e participações em empréstimos) detidos pelo depositário serão separados de outros
ativos do depositário, atenuando, mas não excluindo, o risco de não restituição no caso de falência. Contudo, essa
separação não é aplicável ao numerário que aumenta o risco de não restituição no caso de falência. O depositário não
mantém todos os ativos da Sociedade, mas utiliza uma rede de sub-custódios que não fazem parte do mesmo grupo
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de empresas como o depositário. Os Investidores estão também expostos ao risco de falência dos subdepositários.
Um Fundo poderá investir em mercados onde os sistemas de depósito e/ou de liquidação não estão totalmente desenvolvidos.

Risco de Títulos de Dívida
Todos os Fundos que investem em títulos de dívida ou Instrumentos do Mercado Monetário estão sujeitos ao risco de taxa
de juro, risco de crédito, risco de incumprimento e podem estar expostos a riscos específicos incluindo, entre outros, risco
soberano, risco de títulos com rendimentos elevados, risco de reestruturação e risco relacionado com a utilização de notações
de crédito.
O valor de um título de rendimento fixo aumenta, geralmente, quando as taxas de juro descem e diminui quando as taxas de
juro sobem. Os títulos de rendimento fixo com maturidades a mais longo prazo tendem a ser mais sensíveis a alterações nas
taxas de juro do que títulos de mais curto prazo.
Os títulos de taxa variável (que incluem títulos de dívida de taxa variável) são geralmente menos sensíveis a alterações das
taxas de juro do que títulos de dívida de taxa fixa.
Alguns Fundos podem investir em títulos de dívida sobre os quais o emitente atualmente não efetua pagamentos de juros
(títulos de dívida em incumprimento). Estes Fundos poderão comprar títulos de dívida em incumprimento se, na opinião do
Gestor de Investimento e dos Cogestores de Investimento, for provável que o emitente possa retomar os pagamentos de juros
ou se outros desenvolvimentos vantajosos parecerem prováveis num futuro próximo. Estes títulos podem tornar-se ilíquidos.
Os títulos de dívida soberana podem estar sujeitos a vários riscos para além dos relacionados com títulos de dívida e títulos
estrangeiros no geral, incluindo, entre outros, o risco de uma entidade governamental poder não estar disposta ou não ser
capaz de pagar juros e reembolsar capital relativamente à respetiva dívida soberana. Normalmente, não existe processo de
falência para dívida soberana. Se um devedor soberano entrar em incumprimento (ou ameaçar entrar em incumprimento)
relativamente às suas obrigações de dívida soberana, esta pode ser reestruturada. No caso de um incumprimento relativo
a dívida soberana, um Fundo poderá ter recursos jurídicos limitados face à entidade governamental em incumprimento.
Os Fundos que investem em Dívida Soberana emitida por governos ou entidades ligadas a governos de países referidos como
Emergentes ou Mercados Fronteira suportam riscos acrescidos comparativamente aos mercados mais desenvolvidos devido
a fatores como maiores incertezas políticas e económicas, flutuações cambiais, restrições de repatriamento ou controlos
de capital.
Alguns Fundos poderão investir em títulos de rendimento mais elevado com notação inferior a investment grade. Os títulos
de dívida de rendimento elevado (incluindo empréstimos) e títulos sem notação de qualidade de crédito semelhante
(“instrumentos de dívida de rendimento elevado” ou “obrigações especulativas”) envolvem um risco maior de perda ou de
atrasos no pagamento de juros e capital do que títulos de dívida de qualidade mais elevada. Os emitentes de instrumentos de
dívida de rendimento elevado não são tão sólidos financeiramente como os emitentes de qualidade de crédito mais elevada.
Os instrumentos de dívida de rendimento elevado são geralmente menos líquidos e os seus preços flutuam mais do que os
títulos de qualidade mais elevada.
Alguns Fundos também podem investir em títulos de empresas envolvidas em fusões, consolidações, liquidações
e reorganizações (incluindo as que envolvam falência). Tais eventos corporativos podem ser prejudiciais para a estrutura
empresarial e de gestão das empresas envolvidas, o que pode expor os Fundos a um maior risco de investimento.
A utilização de notações de crédito na avaliação de títulos de dívida pode envolver determinados riscos, incluindo o risco
de a notação de crédito não refletir a atual situação financeira do emitente ou eventos ocorridos desde a última notação por
uma agência de notação. As notações de crédito podem ser influenciadas por conflitos de interesses ou baseadas em dados
históricos que já não se aplicam ou não são precisos. Recentemente foram propostos regulamentos e legislação para reformar
as agências de notação, o que poderá afetar negativamente os investimentos ou o processo de investimento do Fundo.
Os títulos de dívida estão sujeitos ao risco de reembolso antecipado quando o emitente pode “comprar” o título ou reembolsar
capital, total ou parcialmente, antes da maturidade do título. Quando um Fundo reinveste os reembolsos antecipados de
capital que recebe, este poderá receber uma taxa de juro que é mais baixa do que a taxa do título existente, reduzindo
potencialmente o rendimento e receita do Fundo e respetivas distribuições aos acionistas. Os títulos sujeitos a reembolso
antecipado podem oferecer menos potencial de ganhos durante um contexto de declínio das taxas de juro e apresentar uma
maior volatilidade de preços. O risco de reembolso antecipado é maior em períodos de queda das taxas de juro.

Risco de Instrumentos Derivados
O desempenho de instrumentos derivados depende em grande medida do desempenho de uma moeda, título, índice ou outro
ativo de referência subjacentes e esses instrumentos têm frequentemente riscos semelhantes ao do instrumento subjacente,
para além de outros riscos. Um Fundo poderá usar opções, futuros, opções sobre futuros e contratos a prazo sobre moedas,
títulos, índices e taxas de juro ou outros ativos de referência para fins de cobertura de risco, gestão eficiente da carteira e/ou
investimento. Os instrumentos derivados envolvem custos e podem criar alavancagem económica na carteira do Fundo,
que poderá resultar em volatilidade significativa e fazer com que o Fundo participe em perdas (bem como em ganhos) num
montante significativamente superior ao investimento inicial do Fundo. No caso de transações de futuros, o montante da
franklintempleton.lu

Franklin Templeton Investment Funds

123

margem inicial é pequeno relativamente ao valor do contrato de futuros, de modo que as transações são “alavancadas”.
Um movimento de mercado relativamente pequeno terá um impacto proporcionalmente maior, o que pode funcionar a favor
ou contra o Fundo. A colocação de certas ordens que se destinam a limitar as perdas a certas quantias pode não ser eficaz,
porque as condições do mercado podem tornar impossível a execução de tais ordens.
As operações com opções também podem apresentar um elevado grau de risco. Vender (“subscrever” ou “conceder”) uma
opção implica geralmente um risco consideravelmente maior do que comprar opções. Embora o prémio recebido pelo Fundo
seja fixo, o Fundo pode sofrer uma perda bem acima desse montante. O Fundo estará também exposto ao risco de o comprador
exercer a opção e de o Fundo ser obrigado a liquidar a opção em dinheiro ou a adquirir ou entregar o investimento subjacente.
Se a opção for “coberta” através da detenção, por parte do Fundo, de uma posição correspondente no investimento subjacente
ou de um futuro sobre outra opção, o risco pode ser reduzido. O risco de perda para um Fundo relativo a uma operação de
swap, numa base líquida, depende de que parte é obrigada a pagar o montante líquido à outra parte. Se a contraparte for
obrigada a pagar o montante líquido ao Fundo, o risco de perda para o Fundo é a perda de todo o montante que o Fundo
tem direito a receber; se o Fundo for obrigado a pagar o montante líquido, o seu risco de perda é limitado ao montante líquido
devido (consulte também “Risco de Contratos de Permuta Financeira (Swaps)”).
Determinados derivados têm potencial para um nível elevado de alavancagem independentemente da dimensão do
investimento inicial. A utilização de alavancagem pode fazer com que o Fundo liquide posições da carteira, para satisfazer as
suas obrigações ou para cumprir os requisitos de segregação de ativos, quando possa não ser vantajoso fazê-lo. Outros riscos
incluem iliquidez, fixação de preço incorreta ou avaliação inadequada do instrumento derivado e correlação imperfeita entre
o valor do derivado e o instrumento subjacente de forma a que um Fundo possa não conseguir os benefícios pretendidos.
A sua utilização bem-sucedida irá habitualmente depender da capacidade do Gestor de Investimento e/ou Cogestores de
Investimento de prever com precisão os movimentos no mercado em relação ao instrumento subjacente. Caso um mercado ou
mercados, ou preços de classes de investimentos específicas, se movam de forma inesperada, especialmente em condições
de mercado incomuns ou extremas, um Fundo poderá não alcançar os benefícios da transação antecipados e poderá realizar
perdas, que podem ser significativas. Se o Gestor de Investimento ou Cogestor de Investimento não for bem-sucedido na
utilização desses instrumentos derivados, o desempenho de um Fundo poderá ser pior do que se o Gestor de Investimento
ou Cogestor de Investimento não tivesse utilizado de todo o instrumento derivado. Na medida em que um Fundo utiliza esses
instrumentos para efeitos de cobertura, existe o risco de correlação imperfeita entre movimentos no valor do instrumento
derivado e o valor do investimento subjacente ou de outro ativo com cobertura. Existe também o risco, especialmente em
condições de mercado extremas, de um instrumento, que habitualmente operaria como coberto, não proporcionar quaisquer
benefícios de cobertura de risco.
Um Fundo poderá participar em transações envolvendo instrumentos derivados negociados em bolsas ou que podem ser
negociados privadamente e transacionados em mercados de balão (“OTC”) e não numa bolsa. Os derivados transacionados
em bolsa incluem futuros, opções, opções sobre futuros e warrants. Exemplos de instrumentos derivados OTC incluem
contratos cambiais a prazo, swaps de taxa de juro e swaps associados a eventos de crédito, swaps de retorno total ou
contratos por diferenças. A utilização desses instrumentos OTC pode resultar numa perda se a contraparte da transação
(no que respeita a contratos cambiais a prazo e outros derivados OTC) não apresentar o desempenho prometido, incluindo
devido a falência ou insolvência dessa contraparte. O risco poderá ser salientado durante condições de mercado voláteis.
É utilizada uma garantia para muitas transações de derivados OTC – esta necessita de ser penhorada à contraparte se um
Fundo tiver uma perda líquida numa dada transação e um Fundo poderá deter uma garantia penhorada pela contraparte ao
Fundo se um Fundo tiver um ganho líquido numa dada transação. Contudo, o valor da garantia poderá flutuar e esta poderá ser
difícil de vender, não existindo, desta forma, garantias de que o valor da garantia detida será suficiente para cobrir o montante
devido a um Fundo ou que não será absorvido por outras obrigações pendentes da contraparte. Outros riscos incluem
a incapacidade de fechar uma posição porque o mercado de negociação se torna ilíquido (particularmente nos mercados
OTC) ou a disponibilidade de contrapartes se torna limitada durante um período de tempo. Para além disso, a presença de
especuladores num mercado particular poderá resultar em distorções do preço. Na medida em que um Fundo não seja capaz
de fechar uma posição devido à iliquidez do mercado, o Fundo poderá não ser capaz de evitar perdas futuras de valor nas
suas participações de derivados e a liquidez do Fundo poderá ficar limitada ao ponto de uma parte substancial dos seus ativos,
de outra forma líquidos, serem assinalados como segregados para cobrir as suas obrigações ao abrigo desses instrumentos
derivados. Poderá também ser exigido a um Fundo a aceitação ou entrega de um instrumento subjacente que o Gestor de
Investimento teria de outra forma tentado evitar. Alguns derivados podem ser particularmente sensíveis às alterações nas
taxas de juro ou a outros preços de mercado. Os investidores devem estar cientes de que, embora um Fundo possa pretender
utilizar estratégias de derivados numa base regular, não é obrigado a participar ativamente nestas transações a nível geral
ou em qualquer tipo específico de derivado, se o Gestor de Investimento e/ou Cogestores de Investimento optarem por não
fazê-lo devido a fatores de disponibilidade, custo ou outros.
Os instrumentos financeiros derivados poderão ser utilizados, entre outras finalidades, na venda a descoberto sintética. Em
conformidade com a Lei de 17 de dezembro de 2010, é proibida a venda a descoberto de títulos ou de quaisquer instrumentos
físicos. Com o objetivo de reproduzir a exposição curta, quer para efeitos de investimento, quer para efeitos de cobertura
de uma posição longa no mesmo ou num ativo semelhante, a venda a descoberto sintética pode ser executada através
da utilização de derivados. A compra de swaps associados a eventos de crédito (CDS), por exemplo, para um emitente
em particular sem deter uma obrigação de dívida desse emitente resulta efetivamente no facto de o Fundo assumir uma
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exposição curta face a esse emitente. O Fundo também pode comprar swaps associados a eventos de crédito para cobrir
uma posição existente face ao mesmo emitente. A compra de uma opção de venda sobre uma ação, obrigação de dívida ou
moeda sem deter a ação, a obrigação de dívida ou a moeda é também efetivamente de orientação curta (e, uma vez mais,
essa transação poderá ser executada para efeitos de cobertura de uma posição existente). Nessas estratégias, o único risco
de investimento é o prémio pago pelo CDS ou pela opção, ao contrário da orientação curta relativamente a ações, obrigações
ou moedas efetivas, sendo que nestes casos o investimento total nesses ativos está em risco. Uma outra estratégia de venda
a descoberto sintética consiste na venda de futuros de taxa de juro que beneficiarão da subida das taxas de juro, reproduzindo
assim taxas de juro de orientação curta. Caso seja pago um prémio por essas estratégias de vendas a descoberto sintéticas
(por ex., swaps associados a eventos de crédito ou opções de venda), existe a possibilidade de perda total do investimento
se não ocorrer um evento de crédito (no caso de incumprimento de crédito) ou de perda de validade da opção (pelo facto de
o ativo subjacente não ser inferior ao preço de exercício). No caso de participação num contrato de futuros (por ex., venda de
futuros de taxa de juro), a potencial perda dependerá do nível segundo o qual as taxas de juro descem ao invés de subirem,
do fator de conversão aplicado face ao cabaz de títulos elegíveis, do tempo para entrega e do montante nocional associado
ao contrato. Poderão ser implementadas estratégias adicionais semelhantes a estas, com riscos potenciais e consequências
semelhantes. O risco é atenuado em resultado do ajuste diário da margem de variação e/ou da manutenção de colateral
elegível face à posição. Não existe garantia de que essas estratégias de vendas a descoberto sintéticas, conforme aqui
descritas, serão tão eficazes na obtenção de exposição curta, para efeitos de investimento ou cobertura, quanto as estratégias
de venda a descoberto efetivas.
Ao abrigo de recentes reformas financeiras, determinados tipos de derivados (p.ex., determinados swaps) devem ser,
e espera-se da mesma forma que outros sejam, compensados através de uma contraparte central. A compensação central
foi concebida para reduzir o risco de crédito da contraparte e aumentar a liquidez comparativamente a swaps OTC, mas não
elimina totalmente esses riscos. Com swaps compensados existe também um risco de perda por um Fundo dos seus depósitos
de margem inicial e de variação no caso de falência do FCM junto do qual o Fundo tem uma posição aberta num contrato de
swap. Se um FCM não fornecer relatórios precisos, o Fundo está também sujeito ao risco de o FCM poder utilizar os ativos do
Fundo para satisfazer as suas próprias obrigações financeiras ou o pagamento de obrigações de outro cliente à contraparte
central. Com swaps compensados, um Fundo poderá não ser capaz de obter termos tão favoráveis como poderia negociar
num swap bilateral não compensado. Para além disso, um FCM poderá alterar unilateralmente os termos do seu acordo
com um Fundo, o que poderá incluir a imposição de limites de posição ou requisitos de margem adicionais no que respeita
ao investimento do Fundo em determinados tipos de swaps. As contrapartes centrais e FCM podem geralmente requerer
o término de transações de swaps compensados existentes a qualquer momento e podem também requerer aumentos na
margem superiores à margem requerida no início do contrato de permuta financeira (swap).
Os regulamentos de swaps compensados e não compensados, bem como de outros derivados, são uma área da lei que muda
rapidamente e está sujeita a modificações pelo governo ou ação judicial. Para além disso, os reguladores e as bolsas de
muitas jurisdições estão autorizados a adotar ações extraordinárias no caso de uma emergência de mercado, incluindo, por
exemplo, a implementação ou redução de limites de posição especulativa, a implementação de requisitos de margem mais
elevada, o estabelecimento de limites diários de preço e a suspensão da negociação. Não é possível prever os efeitos totais
da regulação atual ou futura. Os novos requisitos, mesmo que não aplicáveis diretamente a um Fundo, poderão aumentar
o custo dos investimentos de um Fundo e o custo de realizar negócios, o que pode afetar adversamente os investidores.
A utilização de estratégias de derivados poderá também ter um impacto fiscal num Fundo. O timing e as características de
rendimento, ganhos ou perdas decorrentes destas estratégias podem limitar a capacidade do Gestor de Investimento ou
Cogestor de Investimento de utilizar derivados quando pretender fazê-lo.

Risco de Diluição do Preço
O custo real de compra ou venda dos investimentos subjacentes de um Fundo poderá ser diferente do valor contabilístico
destes investimentos na avaliação do Fundo. A diferença pode ocorrer devido a custos de negociação e outros custos (como
impostos) e/ou a qualquer spread entre os preços de compra e venda dos investimentos subjacentes.
Estes custos de diluição podem ter um efeito negativo no valor global de um Fundo e, desta forma, o Valor Patrimonial
Líquido por Ação poderá ser ajustado com vista a evitar prejudicar o valor de investimentos para os Acionistas existentes.
A dimensão do impacto do ajuste é determinada por fatores como o volume das transações, os preços de compra ou venda
dos investimentos subjacentes e o método de avaliação adotado para calcular o valor desses investimentos subjacentes
do Fundo.

Risco de Títulos em Dificuldades
O investimento em títulos em dificuldades poderá causar riscos adicionais a um Fundo. Esses títulos são considerados como
predominantemente especulativos no que respeita à capacidade do emitente de pagar juros e capital ou de manter outros
termos dos documentos de oferta durante qualquer período de tempo longo. Os títulos em dificuldades são normalmente
entendidos como títulos emitidos por sociedades sob pressão financeira devido a possível falência, restruturação ou outra
crise financeira. As mudanças nas condições do mercado podem ter um maior impacto negativo nestes títulos e uma carteira
com montantes significativos de títulos em dificuldades pode perder o investimento na íntegra, poderá ter de aceitar numerário
ou títulos de valor inferior ao seu investimento inicial e/ou poderá ter de aceitar o pagamento ao longo de um período de tempo
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alargado. A recuperação de juros e capital poderá envolver custos adicionais para o Fundo relevante. Nestas circunstâncias,
os retornos gerados dos investimentos do Fundo relevante poderão não compensar os acionistas adequadamente pelos
riscos assumidos.
Para a finalidade do prospeto, títulos em dificuldades devem ser entendidos como incluindo títulos em incumprimento,
e títulos que estão a ser classificados como CCC ou abaixo por pelo menos 2 agências de classificação ou, se não estiverem
classificados, o seu equivalente e têm um spread de crédito acima de 1.000 bps. No entanto, no que respeita a títulos com um
spread de crédito superior a 1000 bps (independentemente da sua notação de crédito), o Gestor de Investimentos procederá
a análises e verificações adicionais, nomeadamente com base na evolução do spread de crédito do título e na notação
fornecida por outras agências de crédito, a fim de avaliar se esse título deve ser requalificado como um título em dificuldades.
Este procedimento é descrito de forma mais detalhada no processo de gestão de risco da Sociedade Gestora.

Risco de Distribuição
A distribuição de dividendos, se existente, não é garantida. Apenas os acionistas cujos nomes são introduzidos na data de
registo relevante deverão ter direito à distribuição declarada relativamente ao período contabilístico trimestral, intercalar ou
anual correspondente, conforme aplicável. O valor patrimonial líquido do Fundo relevante será reduzido pelo montante do
dividendo pago.

Risco Inerente às Ações que Pagam Dividendos
Não existe garantia de que as empresas nas quais o Fundo investe e que historicamente pagaram dividendos continuarão
a pagar dividendos ou a pagar dividendos às taxas atuais no futuro. A redução ou cessação de pagamentos de dividendos
poderá ter um efeito negativo sobre o valor das participações do Fundo e, consequentemente, o Fundo/os investidores
poderão ser negativamente afetados.

Risco da Política de Dividendos
Determinados Fundos, particularmente os que prosseguem estratégias de investimento que procuram gerar rendimento,
podem ter uma política de dividendos que permite o pagamento de dividendos a partir do capital, bem como a partir do
rendimento e de mais-valias líquidas realizadas e não realizadas. Quando esta situação se verificar, embora possa possibilitar
a distribuição de mais rendimento, também corresponderá a um retorno ou levantamento de parte do investimento original
de um investidor ou de quaisquer mais-valias atribuíveis a esse investimento original. Isto tem o efeito de reduzir o capital
e o potencial de crescimento do capital a longo prazo, bem como de aumentar quaisquer perdas de capital. Os exemplos em
que esta situação pode ocorrer incluem:
– se os mercados de títulos nos quais o Fundo investe desvalorizarem o suficiente de modo a que o Fundo tenha incorrido
em menos-valias líquidas;
– se os dividendos forem pagos brutos de comissões e despesas, essas comissões e despesas são pagas a partir das
mais-valias líquidas realizadas e não realizadas ou do capital subscrito inicialmente.
Todas as distribuições de dividendos efetuadas parcialmente ou na totalidade a partir do capital do Fundo poderão reduzir
o crescimento do capital e poderão resultar numa redução imediata do valor patrimonial líquido por ação. Consulte também
a secção “Regime Fiscal Aplicável à Sociedade” abaixo.

Risco dos Mercados Emergentes
Todos os investimentos dos Fundos em títulos emitidos por empresas, governos e entidades relacionadas com governos de
diferentes países e denominados em diferentes moedas envolvem determinados riscos. Estes riscos aumentam normalmente
em países em vias de desenvolvimento e Mercados Emergentes. Estes riscos, que poderão ter efeitos adversos nas
participações em carteira, poderão incluir: (i) restrições ao investimento e repatriamento; (ii) flutuações cambiais; (iii) potencial
de volatilidade de mercado fora do habitual quando comparada com os países industrializados; (iv) envolvimento do governo
no setor privado; (v) informação ao investidor limitada e requisitos de divulgação menos rigorosos; (vi) mercados de títulos
com uma liquidez substancialmente menor e mais fracos do que em países mais industrializados, o que significa que um
Fundo poderá, ocasionalmente, ser incapaz de vender determinados títulos a preços desejáveis; (vii) determinados motivos de
caráter fiscal locais; (viii) regulamentação limitada relativa a mercados de títulos; (ix) desenvolvimentos económicos e políticos
a nível internacional e regional; (x) possível imposição de controlos cambiais ou outras leis ou restrições governamentais
locais; (xi) risco acrescido de efeitos adversos da deflação e inflação; (xii) a possibilidade de recurso jurídico limitado para
o Fundo; e (xiii) os sistemas de custódia e/ou compensação podem não estar completamente desenvolvidos.
Os investidores em Fundos que investem nos Mercados Emergentes devem ser informados, em particular, que a liquidez de
títulos emitidos por empresas e entidades públicas nos Mercados Emergentes poderá ser substancialmente menor do que
com títulos comparáveis em países industrializados.
Em particular, no que respeita a países de mercados emergentes de risco elevado, o Valor Patrimonial Líquido,
a comerciabilidade e os retornos obtidos dos investimentos de um Fundo específico podem ser significativamente afetados
por incertezas, tais como desenvolvimentos políticos ou diplomáticos, instabilidade social e religiosa, alterações em políticas
126

Franklin Templeton Investment Funds

franklintempleton.lu

governamentais, na tributação e nas taxas de juro, ou na conversão e repatriação de divisas, e outros desenvolvimentos
políticos, económicos, legislativos ou regulamentares em mercados emergentes e, em particular, pelos riscos de expropriação,
nacionalização e confiscação de ativos e por alterações na legislação relativa ao nível de titularidade estrangeira.
Todos estes eventos podem afetar adversamente o clima de investimento global e, em particular, as oportunidades de
investimento do Fundo relevante. A denominação de “Mercados Emergentes” abrange uma grande diversidade de países com
diferentes situações económicas e políticas. Um certo grau de concentração da carteira em países de mercados emergentes
de risco elevado irá acarretar uma maior exposição aos riscos acima descritos no que respeita a uma determinada carteira.

Risco Inerente às Ações
Os investimentos em títulos de capital oferecem o potencial para uma valorização substancial do capital. No entanto, tais
investimentos também envolvem riscos, incluindo riscos relacionados com o emitente, a indústria, o mercado e riscos
económicos gerais. Embora o Gestor de Investimento (ou Gestor de Sub-Investimento relevante) utilize a diversificação para
reduzir alguns destes riscos, desenvolvimentos adversos ou desenvolvimentos adversos percebidos numa ou mais destas
áreas podem causar um declínio substancial até à perda total do valor dos títulos de capital de propriedade de um Fundo.
Além disso, um Fundo pode investir em tipos específicos de títulos com riscos de preço ou de liquidez adicionais, específicos
da sua natureza. Tais títulos podem incluir mas não estão limitados a: (i) Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) que
podem não ter qulquer atividade (ii) Private Investments in Public Equity (PIPE) e/ou (iii) Ofertas Públicas Iniciais (OPI).

Risco Regulatório ESG
O quadro regulamentar em relação aos investimentos sustentáveis está em constante desenvolvimento e evolução. A falta
de definições e rótulos comuns ou harmonizados em relação a ESG e critérios de sustentabilidade ou de diretrizes claras
sobre o nível de divulgação exigido pode resultar em diferentes abordagens por parte dos gestores de ativos ao integrar
ESG e critérios de sustentabilidade nas decisões de investimento e ao atualizar a documentação de marketing de um veículo
de investimento. Portanto, é necessário um grau de subjetividade e isso significa que um Fundo pode investir num título
que outro gestor de ativos ou investidor não investiria e o nível de divulgação na documentação de marketing da Empresa
pode ser mais ou menos detalhado do que a divulgação inserida na documentação de marketing de outros veículos de
investimento. Assim, pode ser difícil comparar veículos de investimento, com objetivos ostensivamente semelhantes, uma vez
que estes veículos de investimento utilizarão critérios de seleção e exclusão de segurança diferentes. Consequentemente,
o perfil de desempenho de outros veículos de investimento semelhantes pode divergir mais substancialmente do que seria de
esperar. Isto significa também que a abordagem que foi selecionada subjetivamente pode potencialmente diferir das posições
adotadas numa fase posterior a nível da UE ou pelas autoridades de supervisão nacionais, o que pode implicar um risco de
reputação ou ser considerado como uma greenwashing involuntária.

Risco de Investimento Empresarial de Taxa Variável
Os empréstimos empresariais e títulos de dívida empresariais de taxa variável nos quais o Fundo investe são frequentemente
emitidos em relação com transações altamente alavancadas. Essas transações incluem empréstimos para aquisição
alavancados, empréstimos de recapitalização alavancados e outros tipos de financiamento para aquisição. Os empréstimos
para aquisição alavancados estão sujeitos a riscos de crédito maiores do que outros investimentos, incluindo uma maior
possibilidade de o mutuário entrar em incumprimento ou em falência. Alguns destes empréstimos podem ser empréstimos
“covenant lite” (empréstimo sem as cláusulas tradicionais) que não incluem termos que permitem ao mutuante controlar
e acompanhar o desempenho do mutuário e declarar um incumprimento se determinados critérios forem violados.

Risco Cambial
Uma vez que a Sociedade avalia as participações da carteira de cada um dos seus Fundos quer em dólares americanos, ienes
japoneses ou euros, alterações adversas nas taxas cambiais destas moedas poderão afetar o valor dessas participações
e o rendimento respetivo de cada Fundo.
Uma vez que os títulos, incluindo disponibilidades ou equivalentes, detidos por um Fundo podem ser denominados em
moedas diferentes da sua moeda base, o Fundo poderá ser afetado favorável ou desfavoravelmente por regulamentos de
controlo cambial ou alterações nas taxas cambiais entre essa moeda de referência e outras moedas. As alterações nas
taxas cambiais poderão influenciar o valor das Ações de um Fundo e também afetar o valor dos dividendos e juros ganhos
pelo Fundo e dos ganhos e perdas realizados pelo referido Fundo. Se a moeda em que um título é denominado valoriza
face à moeda base, o preço do título pode aumentar. De modo oposto, uma diminuição na taxa cambial da moeda afetaria
adversamente o preço do título.
Na medida em que um Fundo ou qualquer Classe de Ações procure utilizar estratégias ou instrumentos para cobrir ou proteger
contra o risco cambial, não há qualquer garantia de que a cobertura ou a proteção sejam alcançadas. Salvo indicação em
contrário na política de investimento de qualquer Fundo, não existe qualquer requisito para que qualquer Fundo procure cobrir
ou proteger contra o risco cambial associado a uma transação.
As estratégias de gestão cambial poderão alterar substancialmente a exposição de um Fundo às taxas de câmbio e podem
resultar em perdas para um Fundo se as moedas não apresentarem o desempenho esperado pelo Gestor de Investimento.
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Para além disso, as estratégias de gestão cambial, na medida em que reduzem a exposição do Fundo a riscos cambiais,
também podem reduzir a capacidade do Fundo de beneficiar com alterações favoráveis nas taxas de câmbio. Não existe
garantia de que a utilização pelo Gestor de Investimento de estratégias de gestão cambial irá beneficiar o Fundo ou se
estas irão, ou podem, ser utilizadas em momentos adequados. Além disso, poderá não existir uma correlação perfeita
entre a dimensão da exposição a uma moeda específica e a quantidade de títulos na carteira denominada nessa moeda.
O investimento em moedas estrangeiras com o objetivo de ganhar com alterações projetadas nas taxas de câmbio, em
oposição à cobertura de riscos cambiais aplicáveis às participações do Fundo, aumenta ainda mais a exposição do Fundo
a perdas de investimento estrangeiro.
Os Investidores devem estar cientes do facto de o Renminbi chinês (RMB) estar sujeito a uma taxa cambial de variação
controlada com base no mercado da oferta e da procura por referência a um cabaz de moedas. Presentemente, o RMB
é negociado em dois mercados: um na China continental e um fora da China continental (sobretudo em Hong Kong). O RMB
negociado na China continental não é livremente convertível e está sujeito a controlos cambiais e a determinados requisitos do
governo da China continental. Em contrapartida, o RMB negociado fora da China continental é livremente negociável. Embora
o RMB seja livremente negociável fora da China continental, os contratos à vista, contratos cambiais a prazo e instrumentos
afins denominados em RMB refletem as complexidades estruturais deste mercado em evolução. Assim, as Classes em
Moeda Alternativa denominadas em RMB podem estar expostas a maiores riscos cambiais.

Risco dos Mercados Fronteira
Os investimentos em países de Mercados Emergentes envolvem riscos, conforme se descreve na secção “Risco dos Mercados
Emergentes” acima. Os investimentos em Mercados Fronteira envolvem riscos similares aos investimentos em Mercados
Emergentes mas mais amplos devido ao facto de os Mercados Fronteira serem mais pequenos, menos desenvolvidos
e menos acessíveis do que os Mercados Emergentes. Os Mercados Fronteira podem também conhecer maior instabilidade
política, social e económica, e podem ter menos transparência, práticas menos éticas e governança empresarial menos sólida
em comparação com os Mercados Emergentes e o(s) Fundo/Investidores poderá(ão) ser negativamente afetado(s).
Esses mercados apresentam uma maior probabilidade de ter restrições ao investimento e repatriamento, controlos cambiais
e sistemas de custódia e compensação menos desenvolvidos do que os de Mercados Emergentes. Os países que constituem
os Mercados Fronteira incluem países menos desenvolvidos localizados em África, no Médio Oriente, na Europa de Leste
e na América Latina. Como resultado, o(s) Fundo/Investidores relevante(s) poderá(ão) ser negativamente afetado(s).

Risco de Estratégias de Cobertura de Risco
Relativamente ao Franklin K2 Alternative Strategies Fund, o Gestor de Investimento irá utilizar vários Cogestores de
Investimento para implementarem várias estratégias “alternativas” não tradicionais, incluindo estratégias caracterizadas
como “Acionista Curta e Longa”, “Impulsionada por Eventos”, “Macroglobal”, “Neutra em Relação ao Mercado” ou de “Valor
Relativo”, que envolvem atividades de “cobertura de risco” ou “arbitragem” e que foram concebidas para capturar valor num
mercado não direcional. Estas estratégias nunca devem ser consideradas como implicando, contudo, que os investimentos
do Fundo utilizados nessas estratégias não terão riscos. Podem ser reconhecidas perdas substanciais mesmo em posições
“cobertas” ou de “arbitragem” e a iliquidez e incumprimento num lado de uma posição podem de facto resultar na posição não
ser a “cobertura” pretendida, resultando em perdas potenciais para o Fundo. Estas estratégias envolvem exposição a algum
risco de segunda ordem do mercado, tal como volatilidade implícita em obrigações convertíveis ou warrants, o spread de
rendimento entre obrigações governamentais com termo semelhante, ou o spread de preços entre diferentes classes de
ações para a mesma empresa subjacente. Além disso, muitos Cogestores de Investimento “neutros em relação ao mercado”
poderão utilizar estratégias direcionais limitadas que expõem os ativos que gerem a determinados riscos de mercado.

Risco de Títulos Indexados à Inflação
Os títulos indexados à inflação têm tendência para reagir a alterações às taxas de juro reais. As taxas de juro reais representam
as taxas de juro nominais (publicadas) uma vez deduzido o efeito previsto da inflação. Em geral, o preço dos títulos indexados
à inflação pode diminuir quando as taxas de juro reais aumentam e pode aumentar quando as taxas de juro reais diminuem.
Os pagamentos de juros dos títulos indexados à inflação variarão com o ajustamento do capital e/ou dos juros à inflação
e podem ser imprevisíveis, pelo que as distribuições de rendimentos do Fundo podem variar mais do que as distribuições de
rendimentos de um fundo de rendimento fixo normal. Não há garantia de que o Índice de Preços no Consumidor ou qualquer
outra medida utilizada para ajustar o capital dos títulos de dívida do Fundo corresponda rigorosamente à taxa de inflação
sentida por um investidor específico. Qualquer acréscimo no capital de um título de dívida protegido do efeito da inflação será
considerado rendimento tributável, apesar de os investidores, como o Fundo, não receberem o capital antes da maturidade.

Risco de Ofertas Públicas Iniciais
Alguns Fundos poderão investir em Ofertas Públicas Iniciais (“OPI”). O risco de uma OPI é o risco de os valores de mercado
das ações de uma OPI poderem registar uma maior volatilidade devido a fatores como a ausência de uma anterior negociação
em mercado público, o número limitado de ações disponível para negociação e a informação limitada sobre o emitente. Além
disso, um Fundo poderá deter ações de uma OPI por um período de tempo muito curto, o que pode aumentar as despesas
de um Fundo. Alguns investimentos em OPI poderão ter um impacto imediato e significativo no desempenho de um Fundo.
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Risco Legal e Regulamentar
Os Fundos devem observar os vários requisitos legais, incluindo os requisitos impostos pelas leis relativas aos valores
mobiliários e leis das sociedades em várias jurisdições, incluindo o Grão-Ducado do Luxemburgo.
A interpretação e aplicação dos atos legislativos podem ser muitas vezes contraditórias e isto pode afetar a exequibilidade dos
vários acordos e garantias assumidos pelos Fundos. A legislação pode ser aplicada retroativamente ou pode ser publicada
sob a forma de regulamentos internos, que geralmente não estão disponíveis ao público. A interpretação e aplicação das leis
e regulamentos podem ser muitas vezes contraditórias e incertas, particularmente em matéria de assuntos tributários.
Os tribunais podem não seguir os requisitos da lei e do contrato relevante e não se pode garantir que qualquer recurso ganho
ou sentença proferida num tribunal estrangeiro sejam aplicados em determinadas jurisdições onde estejam localizados os
ativos relativos a títulos detidos pelos Fundos.

Risco de Liquidez
O risco de liquidez assume duas formas: risco de liquidez do lado do ativo e risco de liquidez do lado do passivo. O risco de
liquidez do lado do ativo refere-se à incapacidade de um Fundo em vender um título ou posição ao preço ou valor de mercado
indicados devido a fatores tais como uma mudança súbita no valor observado ou na solvabilidade da posição, ou devido
a condições adversas do mercado em geral. O risco de liquidez do lado do passivo refere-se à incapacidade de um Fundo
em cumprir um pedido de resgate, devido à incapacidade do Fundo em vender títulos ou posições, a fim de angariar dinheiro
suficiente para cumprir o pedido de resgate. Os mercados onde os títulos do Fundo são negociados também podem conhecer
condições adversas que levem as bolsas a suspender as atividades de negociação. Liquidez reduzida devido a esses fatores
pode ter um impacto adverso sobre o Valor Patrimonial Líquido do Fundo e, como observado, sobre a capacidade do Fundo
em cumprir pedidos de resgate em tempo oportuno.
Determinados títulos são ilíquidos devido a um mercado de negociação limitado, debilidade financeira do emitente, restrições
jurídicas ou contratuais na revenda ou transferência, ou são ilíquidos de outra forma no sentido em que não podem ser
vendidos num prazo de sete dias aproximadamente ao preço a que o Fundo os avalia. Os títulos que são ilíquidos envolvem
um risco maior do que títulos com mercados mais líquidos. Os preços de mercado desses títulos podem ser voláteis e/ou estar
sujeitos a spreads largos entre os preços de venda e compra. A iliquidez pode ter um impacto adverso no preço de mercado
e na capacidade do Fundo de vender títulos específicos quando necessário para cumprir as necessidades de liquidez do
Fundo ou em resposta a um evento económico específico.

Risco de Mercado
Os valores de mercado de títulos detidos por um Fundo irão, por vezes, aumentar ou diminuir rápida e imprevisivelmente.
Os títulos podem sofrer uma queda no valor devido a fatores que afetam emitentes individuais, títulos do mercado no geral ou
indústrias ou setores específicos nos mercados de títulos. O valor de um título pode aumentar ou diminuir devido a condições
gerais do mercado que não estão especificamente relacionadas com um emitente específico, como condições económicas
adversas reais ou percebidas, alterações na previsão geral de receitas ou ganhos empresariais, alterações nas taxas de juro
ou de câmbio ou um sentimento do investidor adverso a nível geral. Também podem aumentar ou diminuir devido a fatores que
afetam um emitente individual ou uma indústria ou setor específicos, como alterações nos custos de produção e condições de
concorrência numa indústria ou país específico. Eventos inesperados, como desastres naturais ou ambientais (terremotos,
incêndios, cheias, furacões, tsunamis) e outros fenómenos meteorológicos graves em geral, ou doenças generalizadas,
incluindo pandemias e epidemias, têm sido e podem ser altamente perturbadores para as economias de empresas, setores,
indústrias, nações, mercados e moedas, taxas de juros e de inflação, classificações de crédito, sentimento dos investidores
e outros fatores que afetam o valor dos investimentos do Fundo. Dada a interdependência entre economias e mercados
globais, as condições num país, mercado ou região são suscetíveis de afetar negativamente os mercados, emitentes e/ou
as taxas de câmbio noutros países.
Estas perturbações podem impedir o Fundo de realizar decisões de investimento vantajosas em tempo útil e podem ter um
impacto negativo na capacidade do Fundo para atingir o seu objetivo de investimento.
Durante uma recessão geral nos mercados de títulos, várias classes de ativos podem sofrer uma queda no valor. Quando os
mercados têm um desempenho positivo, não existe garantia de que os títulos detidos por um Fundo irão usufruir ou beneficiar
desse progresso. Todos os investimentos nos mercados financeiros podem diminuir de valor.

Risco de Multigestor
O Gestor de Investimento de determinados Fundos pode procurar atingir o respetivo objetivo de investimento através de uma
seleção cuidadosa de dois ou mais cogestores de investimento (“Cogestores de Investimento”). O Gestor de Investimento
participará também na gestão dos ativos de tais Fundos para além de selecionar e alocar aos Cogestores de Investimento.
Os Cogestores de Investimento poderão ser associados do Gestor de Investimento ou podem ser totalmente independentes
do Gestor de Investimento, mas sujeitos a devida diligência cuidadosa da parte do Gestor de Investimento como parte do
processo de seleção.
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O Franklin K2 Alternative Strategies Fund, em particular, pretende atingir o seu objetivo de investimento alocando os seus
ativos a várias estratégias não tradicionais ou “alternativas”, incluindo, entre outras Acionista Curta e Longa, de Valor Relativo,
Impulsionada por Eventos e Macroglobal. O Fundo pretende utilizar múltiplos Cogestores de Investimento para implementar
esta estratégia.
Existe o risco de os Cogestores de Investimento selecionados não implementarem efetivamente a estratégia de investimento
pretendida para a qual o Cogestor foi selecionado. Para além disso, os Cogestores de Investimento tomam as suas próprias
decisões de investimento independentemente uns dos outros e, como resultado, podem tomar decisões que entrem em
conflito. Por exemplo, é possível que um Cogestor de Investimento possa comprar um título para o Fundo ao mesmo tempo
que outro Cogestor de Investimento vende o mesmo título resultando em despesas mais elevadas sem conseguir qualquer
resultado de investimento líquido; ou que vários Cogestores de Investimento comprem o mesmo título ao mesmo tempo sem
juntarem as respetivas transações, resultando em despesas mais elevadas. Além disso, a abordagem multigestor do Fundo
poderá resultar no investimento pelo Fundo de uma percentagem significativa dos seus ativos em determinados tipos de
títulos, o que poderá ser benéfico ou prejudicial para o desempenho do Fundo, dependendo do desempenho desses títulos
e do contexto de mercado geral. Os Cogestores de Investimento podem apresentar um desempenho inferior ao do mercado
no geral ou um desempenho inferior ao de outros gestores de investimento que poderiam ter sido selecionados para o Fundo.

Risco Inerente à Nomeação de Mandatário
O enquadramento jurídico em alguns mercados começa apenas presentemente a desenvolver o conceito de titularidade
jurídica/formal e da titularidade ou participação beneficiária de títulos. Consequentemente, os tribunais de alguns mercados
poderão considerar que qualquer mandatário ou depositário, na qualidade de titular registado de títulos, usufruiria da
titularidade total e que um titular beneficiário poderá não ter quaisquer direitos relativos aos mesmos.
Chama-se a atenção dos Investidores para o facto de que qualquer Investidor será apenas capaz de exercer plenamente os
seus direitos de Acionista diretamente contra a Sociedade se o próprio Investidor estiver registado no registo de Acionistas
da Sociedade. Nos casos em que um Investidor investe na Sociedade através de um tipo de intermediário Mandatário, que
investe na Sociedade em seu próprio nome mas por conta do Investidor, poderá nem sempre ser possível para o Investidor
exercer determinados direitos de Acionista diretamente contra a Sociedade. Os Investidores que investem através de um tipo
de intermediário Mandatário ou depositário devem estar bem cientes de que no caso de descontinuidade na operação desse
intermediário ou depositário, devido a insolvência, falência ou outra razão, existe o risco de atraso na capacidade de exercício
dos direitos ou até mesmo perda de direitos. Recomendamos que os Investidores se informem quanto aos seus direitos.

Risco de Mercados Não Regulamentados
Alguns Fundos poderão investir em títulos emitidos em países cujos mercados não se classificam como Mercados
Regulamentados, devido à sua estrutura económica, legal ou regulamentar, e, portanto, estes Fundos não podem investir
mais de 10% dos seus ativos líquidos em tais títulos.

Risco de Notas Participatórias
Notas Participatórias, também conhecidas como Notas P, são instrumentos financeiros que podem ser usados por alguns
Fundos para obter exposição a um investimento de ações, incluindo ações ordinárias e warrants, num mercado local onde
não é permitida propriedade direta. O investimento em Notas Participatórias pode envolver uma transação OTC com um
terceiro. Portanto, os Fundos que investem em Notas Participatórias podem estar expostos não só aos movimentos no
valor da ação subjacente, mas também ao risco de incumprimento da contraparte, que pode, em caso de incumprimento da
contraparte, resultar na perda do valor total de mercado da ação.

Risco da Comissão de Desempenho
A Sociedade Gestora poderá ter direito a uma Comissão de Desempenho. Embora os objetivos principais da Comissão
de Desempenho sejam reforçar adicionalmente o alinhamento de interesses entre a Sociedade Gestora e os Investidores
e recompensar o desempenho, a Comissão de Desempenho poderá criar um incentivo para que a Sociedade Gestora
e os respetivos delegados efetuem transações e investimentos mais arriscados do que realizariam caso não existisse uma
Comissão de Desempenho.
Em determinados subfundos, a Sociedade Gestora poderá ter direito a uma Comissão de Desempenho baseada em ganhos
realizados e não realizados. Os investidores devem estar cientes de que existe um risco inerente de que as Comissões de
Desempenho possam ser pagas sobre ganhos não realizados, os quais poderão, em última instância, nunca ser realizados.

Risco de PIPE
Os investimentos em títulos convertíveis e estruturados de empresas públicas (“PIPE”) de origem privada e estruturados
oferecem a oportunidade de ganhos significativos, mas também envolvem um elevado grau de risco, incluindo a perda
completa de capital. Entre estes riscos encontram-se os riscos gerais associados ao investimento em empresas que operam
com prejuízo ou com variações substanciais nos resultados operacionais de período para período e ao investimento em
empresas com necessidade de capital adicional substancial para apoiar a expansão ou para alcançar ou manter uma posição
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competitiva. Tais empresas podem enfrentar uma concorrência intensa, incluindo a concorrência de empresas com maiores
recursos financeiros, desenvolvimento mais alargado, capacidades de fabrico, marketing e serviços, e um maior número de
pessoal técnico e de gestão qualificado. Os títulos de qualquer uma destas empresas da carteira serão provavelmente pouco
transacionados e subcapitalizados, pelo que serão mais sensíveis a desenvolvimentos comerciais ou financeiros adversos.
No caso de uma empresa da carteira deste tipo ser incapaz de gerar um fluxo de caixa suficiente ou de obter capital próprio
adicional para satisfazer as suas necessidades de caixa projetadas, o valor do investimento feito por um Fundo em tal
investimento da carteira poderia ser significativamente reduzido ou mesmo totalmente perdido.

Risco de Rotação da Carteira
O Gestor de Investimento e/ou os Cogestores de Investimento podem vender um título ou entrar numa ou fechar uma posição
em derivados quando, na opinião destes, for adequado fazê-lo, independentemente de durante quanto tempo o Fundo
deteve o instrumento. Estas atividades aumentam a rotação da carteira do Fundo e podem aumentar os custos de transação
do Fundo.

Risco de Empresas Privadas
Os investimentos em títulos emitidos por empresas privadas envolvem um grau significativo de risco e incertezas em
comparação com as ações cotadas na bolsa. Estes investimentos são geralmente feitos em empresas que existem há pouco
tempo, com pouca experiência empresarial e, portanto, qualquer previsão de crescimento futuro em valor está sujeita a um
elevado nível de incerteza.
Os investimentos em títulos emitidos por empresas privadas estão também sujeitos a uma liquidez limitada, uma vez que não
são negociados num mercado regulamentado.

Risco Real de Ativos
Os fundos que investem em títulos de ativos reais, ou títulos ligados a ativos reais, estarão sujeitos a riscos específicos ligados
a uma variedade de fatores, incluindo condições económicas locais, regionais e nacionais, taxas de juro e considerações
fiscais. O desempenho dos mercados de Ativos Reais pode mostrar pouca correlação com os mercados de participações
e obrigações. Existe o risco de que os fundos que investem em ativos reais possam ter um mau desempenho num ambiente
económico de outro modo favorável.
Os títulos de fundos de investimento imobiliário (“REITs”) podem ser afetados por quaisquer alterações no valor dos imóveis
possuídos e outros fatores, e os seus preços tendem a subir e a baixar. O desempenho de um “REIT” depende dos tipos
e localizações dos imóveis que possui e da sua boa gestão desses imóveis. Uma diminuição no rendimento de arrendamento
pode ocorrer devido a incapacidade de arrendar durante períodos prolongados, aumento da concorrência de outros imóveis,
incapacidade dos inquilinos em pagar a renda ou má gestão. O desempenho de um “REIT” também depende da capacidade
da sociedade em financiar aquisições e renovações de imóveis e gerir os seus fluxos de caixa. Dado que os “REITs”
normalmente são investidos num número limitado de projetos ou num segmento do mercado em particular, estes são mais
suscetíveis a desenvolvimentos adversos que afetam um único projeto ou segmento do mercado do que investimentos muito
mais diversificados.
Títulos de empresas de infraestruturas são títulos de empresas cujas atividades estão relacionadas, em primeiro lugar,
com infraestruturas, incluindo a conceção, construção, operação ou manutenção de portos marítimos, aeroportos, caminhos
férreos, vias rodoviárias, condutas, unidades de geração de energia (carvão, petróleo, energia nuclear, hidráulica ou
solar), transmissão de eletricidade, instalações de tratamento de águas ou atividades relacionadas com estas atividades.
Essas empresas poderão ser atingidas por volatilidade devido a desafios como a obtenção das licenças necessárias e de
autorizações ambientais, o cumprimento de normas regulamentares, requisitos ou diretrizes, ou ser influenciadas pelo nível
da atividade económica, condições atmosféricas, catástrofes naturais, ações governamentais, perturbações civis ou atos de
terrorismo. Em virtude da concentração neste setor, um Fundo relevante poderá registar uma volatilidade mais elevada em
comparação com fundos que seguem uma política de investimento mais diversificada.

Risco do reinvestimento de colateral
De acordo com o reinvestimento de colateral conforme definido no Anexo B. 3 deste Prospeto “Instrumentos Financeiros
Derivados”, é aplicável a totalidade das considerações de riscos apresentadas nesta secção respeitante a investimentos regulares.

Risco das Operações de Recompra e Operações de Compra com Acordo de Revenda
A participação da Sociedade em operações de recompra ou operações de compra com acordo de revenda, conforme descritas
no Anexo B.4 do presente Prospeto denominado “Utilização de Técnicas e Instrumentos relativos a Valores Mobiliários
e Instrumentos do Mercado Monetário” implica determinados riscos e não há nenhuma garantia de que o objetivo visado
seja alcançado.
Os investidores devem saber que (1) em caso de incumprimento da contraparte junto da qual foi colocado capital do Fundo,
há o risco de o colateral recebido render menos do que o capital colocado, quer devido a anomalias na fixação do preço do
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colateral, movimentos adversos do mercado, uma deterioração da notação de risco de crédito dos emitentes do colateral
ou a iliquidez do mercado no qual o colateral é negociado; que (2) (i) a retenção de numerário em operações de dimensão
ou duração exagerada, (ii) atrasos na recuperação do numerário colocado ou (iii) a dificuldade na execução do colateral
podem limitar a capacidade do Fundo em satisfazer os pedidos de venda, compras de títulos ou, em termos mais gerais,
o reinvestimento; e que (3) as operações de recompra irão, consoante os casos, expor ainda mais um Fundo a riscos
semelhantes aos associados a instrumentos financeiros derivados a prazo ou opcionais, riscos esses que estão descritos de
uma forma mais pormenorizada noutras secções do Prospeto.
As garantias recebidas pela Sociedade em relação a transações de acordos de recompra podem ser em dinheiro, títulos
do Tesouro do Governo dos EUA ou da Agência, notas do Tesouro ou obrigações do Tesouro suportadas pela fé e crédito
totais do Governo dos EUA ou do Governo da UE ou obrigações da Agência (incluindo agências supranacionais). Qualquer
rendimento suplementar gerado das transações de acordos de recompra será acumulado no Fundo relevante.
Numa operação de compra com acordo de revenda, um Fundo pode incorrer numa perda se o valor dos títulos comprados
diminuiu de valor relativamente ao valor de numerário ou margem detido pelo Fundo relevante.

Risco de Empresas em Reestruturação
Alguns Fundos também podem investir em títulos de empresas envolvidas em fusões, consolidações, liquidações
e reorganizações (incluindo as que envolvem falência) ou ainda relativamente às quais existam ofertas de aquisição ou
de troca, e podem participar nessas operações; podem ainda comprar dívidas e participações, com e sem garantia, de
empresas devedoras em reorganização ou em reestruturação financeira. Tais investimentos também envolvem maiores riscos
de crédito. As empresas envolvidas em processo de reorganização ou de reestruturação financeira tendem a ter uma situação
financeira relativamente fraca e podem também estar sujeitas ao risco de que a reestruturação possa ser prejudicial para
a estrutura empresarial e de gestão das empresas envolvidas, o que pode expor os Fundos a um maior risco de investimento.

Risco de Reutilização de Garantias e de Instrumentos Financeiros
De acordo com os derivados OTC padrão de mercado, empréstimos de títulos, recompra ou acordos-quadro de recompra
inversa, quando os títulos são transferidos para a contraparte, esta obterá (i) uma titularidade legal completa dos títulos que
recebe, ao abrigo de um acordo de garantia com transferência de titularidade; ou (ii) o direito de utilizar os títulos que recebe,
ao abrigo de um acordo de garantia de títulos.
Como exigido pelo Artigo 15 do Regulamento (UE) n.º 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de novembro
de 2015 relativo à transparência das operações de financiamento de títulos e à reutilização e que altera o Regulamento (UE)
n.º 648/2012, o Fundo será informado por escrito pelas suas contrapartes dos riscos e consequências que podem estar
envolvidos (i) na celebração de um acordo de garantia com transferência de titularidade; e (ii) na concessão de um direito de
utilização da garantia prestada ao abrigo de um acordo de garantia real; como resumido abaixo:
− Todos os direitos, incluindo quaisquer direitos de propriedade que o Fundo possa ter tido, sobre esses instrumentos
financeiros serão substituídos por uma reclamação contratual sem garantia para a entrega de instrumentos financeiros
equivalentes, sujeita aos termos do acordo principal relevante;
− A contraparte não deterá instrumentos financeiros de acordo com as regras de ativos do cliente e não serão aplicados
quaisquer direitos de proteção de ativos (por exemplo, os instrumentos financeiros não serão segregados dos ativos da
contraparte e não serão detidos sujeitos a um fundo);
− Se a contraparte entrar em insolvência ou incumprimento nos termos do contrato principal relevante, o crédito do Fundo
contra a contraparte pela entrega de instrumentos financeiros equivalentes não será garantido e estará sujeito aos termos
do contrato principal relevante e à lei aplicável e, consequentemente, o Fundo pode não receber esses instrumentos
financeiros equivalentes nem recuperar o valor total dos instrumentos financeiros (embora a exposição do Fundo possa ser
reduzida na medida em que a contraparte tenha passivos para com ele que possam ser compensadas ou liquidadas ou
libertadas por referência à obrigação da contraparte de entregar instrumentos financeiros equivalentes ao Fundo);
− No caso de uma autoridade de resolução exercer os seus poderes ao abrigo de qualquer regime de resolução relevante em
relação a uma contraparte, quaisquer direitos que o Fundo possa ter de tomar contra a contraparte, tais como o de rescindir
o acordo principal relevante, podem ser sujeitos a uma suspensão por parte da autoridade de resolução relevante e:
a. o pedido do Fundo para entrega de instrumentos financeiros equivalentes pode ser reduzido (parcial ou totalmente) ou
convertido em participações; ou
b. uma transferência de ativos ou passivos pode resultar na transferência do crédito do Fundo sobre a contraparte, ou do
crédito da contraparte sobre o Fundo, para entidades diferentes, embora o Fundo possa ser protegido na medida em que
o exercício dos poderes de resolução seja restringido pela disponibilidade de direitos de compensação (set-off ou netting);
− Sujeito aos termos do contrato principal relevante, (i) o Fundo não terá direito a exercer quaisquer direitos de
voto, consentimento ou direitos semelhantes associados aos instrumentos financeiros e (ii) a contraparte não terá
qualquer obrigação de informar o Fundo sobre quaisquer eventos ou ações empresariais relacionados com esses
instrumentos financeiros;
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− Se a contraparte não conseguir obter prontamente instrumentos financeiros equivalentes para entregar ao Fundo no
momento requerido, o Fundo pode não ser capaz de cumprir as suas obrigações de liquidação ao abrigo de qualquer outra
transação que tenha celebrado em relação a esses instrumentos financeiros;
− O Fundo não terá direito a receber quaisquer dividendos, cupões ou outros pagamentos, juros ou direitos (incluindo
títulos ou propriedades acumulados ou oferecidos em qualquer momento) pagáveis relativamente a esses instrumentos
financeiros, embora o Fundo possa ser creditado com um pagamento por referência a esse dividendo, cupão ou outro
pagamento (um “pagamento fabricado”);
− O tratamento fiscal aplicável a (i) instrumentos financeiros (e quaisquer instrumentos financeiros equivalentes) que tenham
sido transferidos ou utilizados como garantia e (ii) pagamentos fabricados pode diferir do tratamento fiscal em relação ao
dividendo, cupão ou outro pagamento original em relação a esses instrumentos financeiros.

Risco dos Mercados da Rússia e da Europa de Leste
Os títulos de emitentes da Rússia, de países da Europa de Leste, bem como dos Novos Estados Independentes, tal como
a Ucrânia, e dos países que no passado estiveram sob a influência da antiga União Soviética acarretam riscos significativos
e considerações especiais diferentes dos normalmente associados aos investimentos em títulos de emitentes em
Estados-Membros da UE e dos Estados Unidos da América. Estes riscos acrescem aos normalmente associados a qualquer
dos referidos investimentos e incluem riscos políticos, económicos, legais, cambiais, inflacionários e fiscais. Por exemplo,
existe um risco de perda devido à inexistência de sistemas adequados de transmissão, fixação de preços, contabilidade,
custódia ou registo de títulos.
Em particular, o mercado russo apresenta uma série de riscos relacionados com a liquidação e custódia de títulos. Estes riscos
decorrem do facto de não existirem títulos físicos; assim, a propriedade dos títulos apenas pode ser confirmada recorrendo
ao livro de registo de acionistas da entidade emitente. Cada emitente é responsável pela nomeação do seu próprio agente
de registo. Este facto tem como consequência uma vasta dispersão geográfica de várias centenas de agentes de registo
em toda a Rússia. A Comissão Federal para os Mercados de Valores Mobiliários e de Capitais russa (a “Comissão”) definiu
as responsabilidades referentes às atividades de registo, incluindo o que constitui prova de titularidade e os procedimentos
de transmissão. No entanto, as dificuldades de aplicação dos regulamentos da Comissão significam que o potencial de erro
ou perda permanece e que não existe garantia que os agentes de registo atuem em conformidade com as leis e regulamentos
aplicáveis. Práticas amplamente aceites pela indústria estão atualmente ainda em processo de criação.
Aquando do registo, o agente de registo emite um extrato do livro de registo de acionistas que existe nesse momento em
particular. A titularidade das Ações é outorgada nos livros do agente de registo, mas não é certificada pela existência de um
extrato do livro de registo de acionistas. O extrato é a única prova de que o registo foi efetuado. No entanto, o extrato não
é negociável e não tem qualquer valor intrínseco. Além disso, um agente de registo não aceita, normalmente, um extrato como
prova da titularidade das Ações e não é obrigado a notificar o Depositário ou os seus agentes locais na Rússia relativamente
a qualquer alteração efetuada no livro de registo de Acionistas. Os títulos na Rússia não estão depositados fisicamente junto
do Depositário nem dos seus agentes locais. Riscos semelhantes aplicam-se em relação ao mercado ucraniano.
Assim, não se pode considerar que o Depositário nem os seus agentes locais na Rússia ou na Ucrânia exerçam uma
função de custódia ou de guarda física dos títulos no sentido tradicional. As entidades de registo não são nem agentes nem
responsáveis perante o Depositário ou os seus agentes locais na Rússia ou na Ucrânia. A responsabilidade do Depositário
só inclui a sua própria negligência ou incumprimento doloso e a negligência e ato doloso dos seus agentes locais na Rússia
ou na Ucrânia, e não inclui as perdas decorrentes da liquidação, falência, negligência ou incumprimento doloso de qualquer
entidade de registo. Caso as referidas perdas ocorram, a Sociedade é obrigada a exercer os seus direitos diretamente contra
o emitente e/ou a entidade de registo por ele designada.
Contudo, os títulos negociados na Bolsa de Valores de Moscovo, MICEX-RTS, podem ser tratados como investimento em
títulos negociados num Mercado Regulamentado.
Em abril de 2013, a Rússia implementou o novo National Settlement Depository (“NSD”) como o depositário central de títulos
(“DCT”) da Rússia num esforço de reformular o seu sistema de registo de ações. O NSD é regulado pelo regulador de títulos
da Rússia, o Federal Service for Financial Markets (“FSFM”). O Depositário confirmou agora que todas as posições do Fundo
de títulos elegíveis foram movidas para o NSD.
A recente implementação do NSD como DCT da Rússia tranquilizou as principais preocupações que originaram as “Russia
Custody Letters”. Todas as transferências e liquidações de títulos russos têm agora de ser realizadas no sistema DCT, que
tem regras específicas sobre a finalidade destas transações. Como resultado, todas as transações de títulos são registadas
num sistema central e não apenas em livros de vários registos privados.

Risco de Empréstimo de Títulos
A participação da Sociedade em operações de empréstimo de títulos, conforme descritas no Anexo B.4 do presente Prospeto
“Utilização de Técnicas e Instrumentos relativos a Valores Mobiliários e Instrumentos do Mercado Monetário” implica
determinados riscos e não há nenhuma garantia de que o objetivo visado seja alcançado.
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Os investidores devem saber que, em caso de incumprimento, falência ou insolvência do mutuário dos títulos emprestados por
um Fundo, há um risco de atraso na recuperação (que poderá limitar a capacidade de um Fundo cumprir as suas obrigações
de entrega no âmbito da venda de títulos ou obrigações de pagamento decorrentes de pedidos de venda) ou mesmo de perda
de direitos no colateral recebido, sendo estes riscos mitigados mediante uma análise cuidadosa da capacidade creditícia dos
mutuários, a fim de determinar o nível de risco de os referidos mutuários se envolverem num processo de insolvência/falência
antes do final do prazo contemplado pelo empréstimo. Se o mutuário de títulos emprestados por um Fundo não reembolsar
estes títulos, existe um risco de o colateral recebido ter uma realização mais baixa do que o valor dos títulos emprestados,
quer devido a inexatidão de preços, a movimentos adversos do mercado, a uma deterioração na notação de crédito dos
emitentes do colateral ou a iliquidez no mercado no qual o colateral é negociado.
Um Fundo poderá reinvestir o colateral em numerário recebido de mutuários. Existe o risco de o valor ou retorno do colateral
em numerário reinvestido diminuir para um valor inferior ao montante detido por esses mutuários e de essas perdas excederem
o montante ganho pelo Fundo com o empréstimo de títulos.

Risco de Titularização
Uma titularização, conforme definido no artigo 2 do Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
12 de dezembro de 2017, constitui uma transação ou mecanismo, através do qual o risco de crédito associado a uma exposição
ou conjunto de exposições é estratificado com todas as seguintes características: (i) os pagamentos aquando da transação ou
mecanismo estão dependentes dos resultados da exposição ou do conjunto de exposições; (ii) a subordinação das tranches
determina a distribuição das perdas durante o período de vida útil da transação ou do mecanismo; (iii) a transação ou mecanismo
não cria exposições que possuam todas as características enumeradas no Artigo 147(8), do Regulamento (UE) N.º 575/2013.
As operações de titularização abrangem uma vasta gama de ativos, incluindo “Títulos Garantidos por Ativos”, “Obrigações de
Dívida Garantidas” e “Títulos Garantidos por Hipotecas”.
Uma titularização é constituída por múltiplas tranches, geralmente abrangendo da tranche de ações (risco mais elevado)
à tranche de senioridade (risco mais baixo). O desempenho de cada tranche é determinado pelo desempenho dos ativos
subjacentes ou “conjunto da garantia”.
O conjunto da garantia pode abranger títulos com diferentes qualidades de crédito, incluindo títulos de alto rendimento
e obrigações especulativas, e a notação de crédito da tranche não reflete a qualidade dos ativos subjacentes.
Os títulos garantidos por hipotecas diferem dos títulos de dívida convencionais, uma vez que o capital é pago durante a vida do
título ao invés de na maturidade, já que as hipotecas subjacentes estão sujeitas a pré-pagamentos não agendados de capital
antes da data de maturidade do título devido a pré-pagamentos voluntários, refinanciamentos ou execuções dos empréstimos
hipotecários subjacentes. Para o Fundo, isto significa uma perda dos juros antecipados e de uma parte do investimento do
seu capital, representado por qualquer prémio que o Fundo possa ter pago acima do valor nominal no momento da compra.
Os reembolsos hipotecários antecipados geralmente aumentam quando as taxas de juro baixam.
Os títulos garantidos por hipotecas também estão sujeitos ao risco de prorrogação. Um aumento inesperado nas taxas de juro
pode reduzir o ritmo de reembolsos antecipados sobre títulos garantidos por hipotecas e prolongar a sua vida. Isto pode fazer
com que o preço dos títulos garantidos por hipotecas seja mais sensível às alterações das taxas de juro. Os emitentes de
títulos garantidos por ativos poderão ter capacidade limitada para aplicar a garantia sobre os ativos subjacentes, e os reforços
de crédito providenciados para suportar os títulos, caso existam, poderão ser inadequados para proteger os investidores no
caso de incumprimento.
Obrigações Hipotecárias Colaterizadas (CMO) são títulos garantidos por um conjunto de títulos pass-through hipotecários ou
empréstimos hipotecários estruturados em várias tranches com diferentes maturidades e diferentes prioridades em termos
de acesso aos pagamentos de capital e juros dos ativos subjacentes. Esses títulos irão ter, dependendo das tranches, vários
graus de risco de pré-pagamento e risco de crédito, dependendo da sua prioridade na estrutura de capital. As tranches mais
breves e com maior senioridade irão geralmente gerar um risco mais baixo do que tranches com uma data mais alargada
e mais juniores.
Os títulos garantidos por hipotecas podem ser oferecidos como transações apenas de juros (IO) ou apenas de capital (PO), em
que apenas os juros ou o capital das hipotecas subjacentes no conjunto são passados para os titulares do título. Estes tipos de
títulos são altamente sensíveis à experiência de pré-pagamento associada às hipotecas subjacentes e irão comportar-se de
formas opostas à mesma tendência de pré-pagamentos. No caso de títulos IO, pré-pagamentos antecipados no conjunto irão
significar pagamentos de juros inferiores ao esperado, uma vez que as hipotecas terão terminado, afetando adversamente
os titulares do título. No caso de títulos PO, pré-pagamentos antecipados no conjunto irão significar um reembolso mais
rápido do que esperado do capital, beneficiando os titulares do título. Devido à natureza altamente sensível destes títulos,
a possibilidade de declínios de preços acentuados é muito mais elevada comparativamente aos títulos garantidos por
hipotecas convencionais.
Os títulos garantidos por hipotecas e ativos podem ser estruturados como títulos sintéticos. Por exemplo, o CMBX é um swap
associado a eventos de crédito num cabaz de obrigações CMBS, que constitui de facto um índice CMBS. Ao comprar um
instrumento deste tipo, o Fundo está a comprar proteção (ou seja, a capacidade de obter um valor nominal pelas obrigações
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no caso de um evento de crédito desfavorável), permitindo ao Fundo cobrir a sua exposição ou vender no setor de CMBS.
Ao vender esse instrumento e mantendo numerário face à potencial obrigação de compra do mesmo, o Fundo está a vender
proteção e a obter efetivamente exposição longa ao setor de CMBS de forma mais rápida e eficiente do que comprando
obrigações individuais. Os riscos associados a esses instrumentos sintéticos são comparáveis aos dos títulos ABS e MBS
subjacentes que os instrumentos procuram replicar, para além do risco de os próprios instrumentos sintéticos não registarem
o desempenho pretendido devido a condições de mercado adversas.
Os títulos garantidos por ativos são muito semelhantes aos títulos garantidos por hipotecas, exceto pelo facto de os títulos
serem garantidos por outros tipos de ativos para além de hipotecas, como valores a receber de cartões de crédito, empréstimos
cobertos por habitações, habitações móveis, empréstimos automóveis, empréstimos estudantis, alugueres de equipamento
ou empréstimos bancários seniores, entre outros. Tal como os títulos garantidos por hipotecas, os títulos garantidos por ativos
estão sujeitos a riscos de reembolso antecipado e de prorrogação.
As obrigações garantidas por empréstimos/obrigações de dívida garantidas (CLO/CDO) são similares ao tipo de títulos
ABS/MBS. A principal diferença é a natureza do conjunto da garantia, que não é constituído por títulos de dívida ou hipotecas,
mas sim por empréstimos alavancados emitidos por empresas.
Para além dos riscos normais associados a títulos de dívida e a títulos garantidos por ativos (p. ex., risco de taxa de juro, risco
de crédito e risco de incumprimento), as CDO e CLO acarretam riscos adicionais, incluindo, entre outros: (i) a possibilidade
de as distribuições de títulos entregues como garantia não serem adequadas para realizar pagamentos de juros ou outros;
(ii) a qualidade da garantia poder diminuir em valor ou qualidade, entrar em incumprimento ou receber uma notação mais
baixa; (iii) um Fundo poder investir em tranches de uma CDO ou CLO que estão subordinadas a outras classes e (iv)
a estrutura complexa do título poder não ser totalmente compreendida no momento do investimento e poder produzir disputas
com o emitente, dificuldade na avaliação do título ou resultados de investimento inesperados.

Risco de Empresas Médias e de Menor Dimensão
Embora as empresas médias e de menor dimensão possam oferecer oportunidades substanciais de crescimento de capital,
estas também envolvem riscos substanciais e devem ser consideradas especulativas. Historicamente, os títulos de empresas
médias e de menor dimensão têm sido mais voláteis em termos de preços do que títulos de empresas de maior dimensão,
especialmente a curto prazo. Entre as razões para a maior volatilidade de preços estão as perspetivas mais incertas de
crescimento das empresas médias e de menor dimensão, o grau mais baixo de liquidez nos mercado desses títulos e a maior
sensibilidade das empresas médias e de menor dimensão às condições económicas inconstantes.
Para além disso, as empresas médias e de menor dimensão podem não ter a gestão adequada, podem não ser capazes de
gerar fundos necessários para crescimento e desenvolvimento, podem ter linhas de produtos limitadas ou estar a desenvolver
novos produtos ou serviços cujos mercados ainda não estão estabelecidos e podem nunca ficar estabelecidos. As empresas
médias e de menor dimensão podem ser particularmente afetadas por subidas das taxas de juro, uma vez que têm mais
dificuldade em obter empréstimos para continuar ou expandir operações, ou podem ter dificuldade em agar quaisquer
empréstimos de taxa flutuante.
Normalmente, regista-se um aumento destes riscos relativamente a títulos emitidos por pequenas empresas registadas ou que
desempenham uma parte significativa das suas atividades em países em desenvolvimento e Mercados Emergentes, tendo em
conta especialmente que a liquidez dos títulos emitidos por empresas em Mercados Emergentes pode ser substancialmente
menor do que com títulos comparáveis em países industrializados.

Risco de SPAC
Um Fundo pode investir direta ou indiretamente em Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) ou entidades semelhantes
com fins especiais que estejam sujeitas a uma variedade de riscos para além dos associados a outros títulos de capital. Uma
SPAC é uma empresa cotada na bolsa que angaria capital para fins de aquisição ou fusão com uma empresa existente.
As SPAC não têm qualquer antecedente de operação ou atividade em curso para além da procura de aquisições, e o valor
dos seus títulos depende particularmente da capacidade de gestão da SPAC para identificar um alvo de fusão e realizar
uma aquisição. Algumas SPAC só podem realizar aquisições em determinadas indústrias ou regiões, o que pode aumentar
a volatilidade dos seus preços. Além disso, estes títulos, que podem ser negociados em mercado de balcão, podem ser
considerados ilíquidos e/ou podem estar sujeitos a restrições de revenda.

Risco de Notas Estruturadas
As notas estruturadas, tais como notas indexadas a crédito, notas indexadas a ações e notas similares envolvem uma nota
de estruturação da contraparte cujo valor se destina a acompanhar o título subjacente especificado na nota. Ao contrário dos
instrumentos financeiros derivados, o dinheiro é transferido do comprador para o vendedor da nota. O investimento nestes
instrumentos pode causar uma perda se o valor do título subjacente diminuir. Há também um risco de o emitente da nota
entrar em incumprimento. Riscos adicionais resultam do facto de a documentação de tais programas de notas tender a ser
altamente personalizada. A liquidez de uma nota estruturada pode ser menor do que a do título subjacente, uma obrigação
regular ou instrumento de dívida e isso pode afetar adversamente tanto a capacidade de vender a posição como o preço
a que essa venda é transacionada.
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Risco de Alavancagem Substancial
Embora o empréstimo de numerário não seja permitido para efeitos de investimento (alavancagem tradicional) para fundos
OICVM, pode ser obtida exposição a alavancagem através da utilização de instrumentos financeiros derivados, conforme
mais pormenorizadamente descrito na secção “Risco de Instrumentos Derivados”. Alguns Fundos, devido à natureza da sua
estratégia de investimento, poderão aplicar um nível invulgarmente elevado de alavancagem obtido através de instrumentos
financeiros derivados, independentemente da sua utilização, ou seja, para efeitos de investimento ou de cobertura do risco.
Como exemplo, instrumentos financeiros derivados utilizados para reduzir o risco também contribuem para um aumento
do nível de alavancagem de um determinado Fundo quando expresso em termos nocionais. Determinados instrumentos
financeiros derivados têm o potencial de um nível invulgarmente elevado de alavancagem, independentemente da dimensão
do investimento inicial. A utilização de um nível substancial de alavancagem pode fazer com que o Fundo liquide posições
da carteira para satisfazer as suas obrigações ou para cumprir os requisitos de segregação de ativos, quando possa não ser
vantajoso fazê-lo. Como resultado, um movimento de preço relativamente pequeno num contrato de derivados, particularmente
quando esses contratos são significativamente utilizados num Fundo, pode resultar em perdas substanciais para o Fundo.

Risco de Investimento em Sukuk
As alterações de preço nos Sukuk são influenciadas predominantemente por desenvolvimentos na taxa de juro nos mercados
de capitais, que, por sua vez, são influenciados por fatores macroeconómicos. Os Sukuk podem ser afetados quando as taxas
de juro de mercados de capitais sobem, embora possam aumentar de valor quando as taxas de juro de mercados de capitais
descem. As alterações de preços também dependem do termo ou período residual até à maturidade dos Sukuk. No geral, os
Sukuk com um termo mais breve têm menos riscos relativos ao preço do que Sukuk com termos mais longos. Contudo, estes
têm geralmente retornos mais baixos e, devido às datas de vencimento mais frequentes das carteiras de títulos, envolvem
custos de reinvestimento mais elevados.
Os Sukuk soberanos (“Sovereign Sukuk”) são Sukuk emitidos ou garantidos por governos ou entidades relacionadas com
o governo. O investimento em Sukuk Soberanos emitidos ou garantidos por governos ou respetivas agências e organismos
(“entidades públicas”) envolve um elevado grau de risco. A entidade governamental que controla o reembolso dos Sukuku
Soberanos pode não ser capaz ou não estar disposta a reembolsar o capital e/ou retorno quando devido em conformidade com
os termos dessa dívida em virtude de fatores específicos incluindo, entre outros (i) às suas reservas em moeda estrangeira,
(ii) ao montante disponível em divisas à data do reembolso, (iii) à sua incapacidade em implementar reformas políticas,
e (iv) à sua política relativamente ao Fundo Monetário Internacional.
Os titulares de Sukuk Soberanos podem também ser afetados por limitações adicionais relativas a emitentes soberanos
que podem incluir: (i) o reescalonamento unilateral dessa dívida por parte do emitente e (ii) os limitados recursos jurídicos
disponíveis contra o emitente (no caso de incumprimento ou atraso no reembolso).
Os Fundos que investem em Sukuk Soberanos emitidos por governos ou entidades relacionadas com governos de países
referidos como Emergentes ou Mercados Fronteira suportam riscos acrescidos associados às especificidades desses países
(por exemplo, flutuações cambiais, incertezas políticas e económicas, restrições de repatriamento, etc.).

Risco de sustentabilidade
O Gestor de Investimento considera que os riscos para a sustentabilidade são relevantes para os retornos do Fundo.
A integração dos riscos para a sustentabilidade no processo de decisão de investimentos pode ter o efeito de excluir
investimentos rentáveis do universo de investimento do Fundo e pode também levar o Fundo a vender investimentos que
continuarão a ter um bom desempenho.
A apreciação do risco para a sustentabilidade é, em certa medida, subjetiva e não há qualquer garantia de que todos os
investimentos feitos pelo Fundo reflitam as crenças ou valores de qualquer investidor em investimentos sustentáveis.
Um risco para a sustentabilidade pode materializar-se como a ocorrência de um evento ou condição ambiental, social ou de
governação que cause um impacto negativo significativo no valor de um ou vários investimentos, afetando negativamente os
retornos do Fundo.
Os riscos para a sustentabilidade podem manifestar-se de várias formas, como por exemplo:
–

incumprimento das normas ambientais, sociais ou de governação, resultando em danos para a reputação, causando uma
queda na procura de produtos e serviços, ou perda de oportunidades de negócio para uma empresa ou grupo industrial;

–

alterações nas leis, regulamentos ou normas da indústria dando origem a possíveis multas, sanções ou alterações no
comportamento do consumidor que afetem uma empresa ou as perspetivas de crescimento e desenvolvimento de toda
uma indústria;

–

alterações nas leis ou regulamentos podem gerar maior procura e, consequentemente, um crescimento indevido dos
preços dos títulos das empresas consideradas como empresas que cumprem as normas ESG mais elevadas. Os preços
de tais títulos podem tornar-se mais voláteis se a perceção dos participantes do mercado sobre a adesão das empresas
às normas ESG se alterar e

136

Franklin Templeton Investment Funds

franklintempleton.lu

–

alterações nas leis ou regulamentos podem incentivar as empresas a fornecer informações enganosas sobre as suas
normas ou atividades ambientais, sociais ou de governação.

Os fatores de risco de sustentabilidade geralmente considerados dividem-se em questões “Ambientais, Sociais e de
Governação” (ESG), tais como os tópicos que se seguem, entre outros:
Ambiente
• Mitigação das alterações climáticas
• Adaptação às alterações climáticas
• Proteção da biodiversidade
• Utilização sustentável e proteção da água e recursos marinhos
• Transição para uma economia circular, prevenção de resíduos e reciclagem
• Prevenção e redução da poluição ambiental
• Proteção de ecossistemas saudáveis
• Utilização sustentável das terras
Assuntos sociais
• Cumprimento das normas reconhecidas do direito do trabalho (sem trabalho infantil e forçado, sem discriminação)
• Cumprimento da segurança no trabalho e proteção da saúde
• Remuneração apropriada, condições de trabalho justas, diversidade e oportunidades de formação e desenvolvimento
• Direitos sindicais e liberdade de reunião
• Garantia de segurança adequada dos produtos, incluindo proteção da saúde
• Aplicação dos mesmos requisitos a entidades na cadeia de fornecimento
• Projetos inclusivos ou consideração dos interesses das comunidades e minorias sociais
Governo da Sociedade
• Honestidade fiscal
• Medidas anticorrupção
• Gestão de sustentabilidade pela administração
• Remuneração da administração com base em critérios de sustentabilidade
• Facilitação de denúncias
• Garantias dos direitos dos trabalhadores
• Garantias de proteção de dados
Os riscos para a sustentabilidade podem levar a uma deterioração significativa do perfil financeiro, rentabilidade ou reputação
de um investimento subjacente e, por conseguinte, afetar significativamente o seu preço de mercado ou liquidez.

Risco de Contratos de Permuta Financeira
A Sociedade poderá realizar contratos de permuta financeira (swaps) sobre taxas de juro, índices e cambiais por forma a tentar
obter uma determinada rentabilidade, a um custo inferior para a Sociedade do que se esta tivesse investido diretamente num
instrumento que proporcionasse a referida rentabilidade. Os contratos de permuta financeira (swaps) são contratos bilaterais,
celebrados sobretudo por investidores institucionais por períodos que vão desde apenas alguns dias até mais de um ano.
Numa operação normal de permuta financeira (swap), as duas partes comprometem-se a proceder à troca das rentabilidades
(ou dos diferenciais das taxas de rentabilidade) geradas ou realizadas sobre investimentos ou instrumentos previamente
definidos. As rentabilidades brutas a serem trocadas ou “permutadas” entre as partes são calculadas relativamente a um
“montante nocional”, ou seja, a rentabilidade ou aumento de valor de um determinado montante em dólares americanos
investido a uma determinada taxa de juro, numa determinada divisa ou “cabaz” de títulos que representem um determinado
índice. O “montante nocional” do contrato de permuta financeira é apenas a base fictícia em função da qual se calculam as
obrigações que as partes do contrato de permuta financeira se comprometeram a trocar.
Normalmente, as obrigações (ou direitos) da Sociedade ao abrigo de um contrato de permuta financeira serão equivalentes
apenas ao montante líquido a pagar ou a receber com base nos valores relativos das posições detidas por cada uma das
partes do contrato (o “montante líquido”).
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O facto de a utilização de contratos de permuta financeira (swaps) por parte da Sociedade ser adequada para que esta atinja
o seu objetivo de investimento depende da capacidade que os Gestores de Investimento e/ou Cogestores de Investimento têm
de prever corretamente a probabilidade de determinados tipos de investimentos gerarem rentabilidades superiores a outros.
Devido ao facto de serem contratos bilaterais e de poderem ter períodos de vigência superiores a sete (7) dias consecutivos,
os contratos de permuta financeira (swaps) podem ser considerados investimentos com pouca liquidez. Além disso, em
caso de incumprimento ou falência da outra parte num contrato de permuta financeira (swap), a Sociedade corre o risco de
perder o montante que esperava receber. Os Gestores de Investimento e/ou Cogestores de Investimento irão fazer com que
a Sociedade celebre acordos de swap de acordo com as diretrizes no Anexo B. O principal fator que determina o desempenho
de um contrato de swap é o movimento no preço do investimento subjacente, as taxas de juro específicas, as moedas
e outros fatores utilizados para calcular o pagamento devido pela e à contraparte. Se um contrato de swap requer pagamento
por um Fundo, o último deve sempre ter capacidade para honrar o referido pagamento. Além disso, se a contraparte perder
a sua solvabilidade, poderá prever-se uma queda do valor do contrato de swap celebrado com esta contraparte, envolvendo
potenciais perdas para o Fundo.

Risco de Investimento Temático
O desempenho de um Fundo cuja estratégia de investimento incorpora a identificação de oportunidades de investimento
temáticas pode ser negativamente impactado se o Gestor de Investimento não identificar corretamente tais oportunidades ou
se o tema se desenvolver de uma forma inesperada.
As empresas dentro de um tema de investimento do Fundo podem enfrentar uma concorrência intensa e uma obsolescência
de produto potencialmente rápida. Não pode haver garantia de que essas empresas serão capazes de proteger com sucesso
a sua propriedade intelectual para evitar a apropriação indevida da sua tecnologia, ou que os concorrentes não desenvolverão
tecnologia que seja substancialmente semelhante ou superior à tecnologia de tais empresas. Estas empresas podem
envolver-se em gastos significativos em pesquisa e desenvolvimento, e não há garantia de que os produtos ou serviços
produzidos por estas empresas serão bem sucedidos.
Além disso, algumas empresas dentro de um tema de investimento do Fundo poderão enfrentar um crescente escrutínio
regulamentar no futuro, o que poderá limitar o desenvolvimento das suas tecnologias ou negócios e impedir o seu crescimento.
Como resultado, o preço das ações de empresas dentro de um tema de investimento do Fundo pode variar ampla
e abruptamente, devido a um ou mais dos fatores de risco descritos acima.

Risco de Fundos de Investimento Subjacente
O desempenho de um Fundo é diretamente influenciado pelo desempenho de quaisquer Fundos de Investimento detidos
pelo mesmo. A capacidade de um Fundo atingir o seu objetivo de investimento está diretamente relacionada, em parte, com
a capacidade de os Fundos de Investimento cumprirem o respetivo objetivo de investimento.
Investir noutros Fundos de Investimento poderá ser mais dispendioso para um Fundo do que se o Fundo tivesse investido
nos títulos subjacentes diretamente. Os acionistas do Fundo irão suportar diretamente as comissões e despesas (incluindo
comissões de gestão e consultoria e outras despesas) dos Fundos de investimento subjacentes. A determinação do Valor
Patrimonial Líquido das Ações de qualquer Fundo de Investimento Subjacente específico, detido pelo Fundo, poderá ser
suspensa ao abrigo de determinadas condições, conforme indicado no Anexo D (“Suspensão e Cálculo do Valor Patrimonial
Líquido”). No caso de tal acontecer, poderia limitar a capacidade de um Fundo de executar um pedido de resgate.
Um Underlying Exchange Traded Fund - (“ETF”)pode negociar com um prémio ou desconto sobre o seu valor patrimonial
líquido, uma vez que as ações de um ETF são compradas e vendidas em bolsas, o seu valor pode flutuar devido a fatores
não relacionados com o seu valor patrimonial líquido.

Risco de Warrants
Os investimentos em warrants e a sua titularidade poderão resultar numa volatilidade acrescida do Valor Patrimonial Líquido
de determinados Fundos, que podem utilizar warrants, sendo pois acompanhados por um nível de risco acrescido.
Os investidores devem saber que todos os investimentos acarretam riscos e de que não existem quaisquer garantias
contra perdas resultantes de um investimento em qualquer Fundo, nem se pode dar qualquer garantia de que
o objetivo ou os objetivos de investimento do Fundo ou Fundos serão alcançados. Nem a Sociedade, a Sociedade
Gestora, os Gestores de Investimento, ou quaisquer das suas entidades associadas a nível mundial, garantem
o desempenho ou qualquer rentabilidade futura da Sociedade ou de quaisquer dos seus Fundos.

Sociedade Gestora
O Conselho de Administração nomeou a Franklin Templeton International Services S.à r.l. como Sociedade Gestora através
de um contrato de serviços da sociedade gestora, datado de 15 de janeiro de 2014, sendo responsável pela prestação
diária de serviços de administração, marketing, gestão de investimento e consultoria, sob supervisão do Conselho de
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Administração, relativamente a todos os Fundos. A Sociedade Gestora pode delegar parte ou a totalidade dos serviços de
gestão de investimento aos Gestores de Investimento.
O Conselho de Administração da Sociedade Gestora nomeou Eric Bedell, A. Craig Blair, John Hosie, Daniel Klingelmeier,
Rafal Kwasny, Maxime Lina, Luis Perez, Marc Stoffels e Grégory Surply como condutores, responsáveis pela gestão da
Sociedade Gestora de acordo com o artigo 102.º da Lei do Luxemburgo de 17 de Dezembro de 2010.
A Sociedade Gestora foi constituída a 17 de maio de 1991, de acordo com as leis do Grão-Ducado do Luxemburgo, e os seus
estatutos estão arquivados na Conservatória do Registo Comercial do Luxemburgo. A Sociedade Gestora está autorizada
como sociedade gestora regida pelo capítulo 15 da Lei de 17 de dezembro de 2010. A Sociedade Gestora é parte da Franklin
Templeton.
O capital social da Sociedade Gestora é de 4.605.383,00 EUR e a Sociedade Gestora irá cumprir sempre o artigo 102.º da
lei de 17 de dezembro de 2010.
A Sociedade Gestora poderá também ser nomeada como sociedade gestora de outros fundos de investimento, cuja lista
estará disponível, mediante pedido, na sede social da Sociedade e da Sociedade Gestora.
A Sociedade Gestora irá assegurar a conformidade da Sociedade com as restrições ao investimento e irá supervisionar
a implementação das estratégias e política de investimento da Sociedade.
A Sociedade Gestora irá receber relatórios periódicos dos Gestores de Investimento descrevendo detalhadamente
o desempenho dos Fundos e analisando o respetivo investimento. A Sociedade Gestora irá receber relatórios semelhantes
de outros prestadores de serviços em relação aos serviços que estes fornecem.
A Franklin Templeton International Services S.à r.l. irá também agir na qualidade de agente de registo e transferência, agente
corporativo, domiciliário e administrativo da Sociedade e será, consequentemente, responsável pelo processamento da
compra, venda e troca de Ações, pela manutenção dos registos contabilísticos e por outros serviços administrativos, conforme
requerido pelas leis do Grão-Ducado do Luxemburgo. A Sociedade Gestora está autorizada a delegar e delegou certos
serviços administrativos18 a terceiros, conforme descrito na secção “Agente Administrativo” abaixo, sujeito, no entanto, ao seu
controlo e supervisão global.
A Sociedade Gestora entregará um relatório trimestral ao Conselho de Administração e informará este órgão de qualquer
incumprimento da Sociedade relativamente às restrições ao investimento.

Gestores de Investimento
Os Gestores de Investimento referidos na secção “Informação sobre a Administração” foram nomeados pela Sociedade
Gestora para agir na qualidade de gestores de investimento dos Fundos, como o podem fazer outras empresas de consultoria
associadas no seio da Franklin Templeton, e para realizar a gestão diária relativamente ao investimento e reinvestimento dos
ativos líquidos dos Fundos.
Os Gestores de Investimento poderão, ou não, fazer parte da Franklin Templeton Investments.
Os Gestores de Investimento deverão fornecer à Sociedade Gestora relatórios escritos da composição dos ativos dos Fundos
sob sua gestão com a frequência que a Sociedade Gestora considere razoável.
Os Gestores de Investimento e suas associadas exercem funções como consultores de uma grande variedade de fundos
de investimento públicos e de clientes particulares em muitos países. A Franklin Templeton tem investido globalmente nos
últimos 60 anos e presta serviços de gestão e consultaria de investimento a uma base de clientes em todo o mundo, incluindo
aproximadamente 24 milhões de contas de acionistas. Os Gestores da Franklin Templeton são subsidiárias detidas indireta
e integralmente pela FRI. Através das suas subsidiárias, a FRI participa nas mais diversas áreas do setor dos serviços
financeiros. Pode aceder aos detalhes sobre o valor dos ativos atualmente sob gestão da Franklin Templeton através de
http://www.franklintempleton.lu.

Depositário
O J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, foi nomeado como o Depositário para fornecer serviços de depositário, custódia,
liquidação e determinados outros serviços associados à Sociedade.
O JP Morgan SE é uma Sociedade Europeia (Societas Europaea) constituída ao abrigo das leis da Alemanha, com sede em
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Alemanha e registada no registo comercial do tribunal local de Frankfurt.
Sujeito à aprovação do CSSF e a partir de 3 de outubro de 2022 (ou logo que razoavelmente praticável a partir daí), a Sociedade Gestora delegará também
serviços de agência de registo e transferência, conforme descrito na secção “Agente de Registo e Transferência” abaixo.
18
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É uma instituição de crédito sujeita à supervisão prudencial direta do Banco Central Europeu (BCE), da Autoridade Federal
de Supervisão Financeira da Alemanha (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) e do Deutsche Bundesbank,
o Banco Central Alemão. O J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch está autorizado pela CSSF a atuar como depositário
e administrador de fundos. O J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch está registado no Luxembourg Trade and Companies'
Register (RCS) sob o número B255938 e está sujeito à supervisão das autoridades supervisoras do Estado de origem acima
mencionadas, bem como à supervisão local pela CSSF.
O Depositário deverá ainda:
a)	garantir que a emissão, resgate e cancelamento de Ações efetuados pela Sociedade ou em seu nome são efetuados de
acordo com a Lei de 17 de dezembro de 2010 e os Estatutos;
b)	garantir que o valor por Ação da Sociedade é calculado de acordo com a Lei de 17 de dezembro de 2010 e os Estatutos;
c)	realizar ou, quando aplicável, fazer com que qualquer subdepositário ou outro representante de custódia execute as
instruções da Sociedade ou do(s) Gestor(es) de Investimento relevante(s) exceto se entrarem em conflito com a Lei de
17 de dezembro de 2010 ou os Estatutos;
d)	garantir que em transações envolvendo os ativos da Sociedade, o pagamento seja remetido para a mesma respeitando
os prazos temporais habituais; e
e)	garantir que o rendimento da Sociedade é aplicado de acordo com os Estatutos.
O Depositário pode confiar a totalidade ou parte dos ativos da Sociedade que este detém em custódia aos subdepositários,
conforme possa ser determinado, pontualmente, pelo Depositário. Exceto na forma prevista nas leis aplicáveis,
a responsabilidade do Depositário não deverá ser afetada pelo facto de este ter confiado a totalidade ou parte dos ativos ao
seu cuidado a um terceiro.
O Depositário deverá assumir as suas funções e responsabilidades de acordo com as leis aplicáveis conforme mais
detalhadamente descrito no acordo do depositário celebrado entre o Depositário, a Sociedade e a Sociedade Gestora.
O Acordo do Depositário
A Sociedade nomeou o Depositário como depositário ao abrigo de um acordo do depositário datado de 31 de agosto de 1994,
conforme alterado e reafirmado por um acordo datado de 18 de março de 2016, também celebrado pele Sociedade Gestora
(o “Acordo do Depositário”).
O Depositário deverá desempenhar todos os deveres e obrigações de um depositário ao abrigo da Diretiva dos OICVM,
conforme descrito no Acordo do Depositário.
O Acordo do Depositário poderá ser denunciado por qualquer uma das partes mediante aviso prévio escrito de 90 dias.
Sujeito às leis aplicáveis, o Acordo do Depositário também poderá ser denunciado pelo Depositário mediante aviso prévio
escrito de 30 dias se (i) este for incapaz de assegurar o nível de proteção requerido relativamente aos investimentos da
Sociedade ao abrigo das leis aplicáveis devido às decisões de investimento da Sociedade Gestora e/ou da Sociedade; ou
(ii) a Sociedade, ou a Sociedade Gestora, em nome da Sociedade, pretender investir ou continuar a investir em qualquer
jurisdição não obstante o facto de que (a) esse investimento possa expor a Sociedade ou os respetivos ativos a risco nacional
material ou (b) o Depositário for incapaz de obter aconselhamento jurídico satisfatório confirmando, entre outras coisas, que
no caso de uma insolvência de um subdepositário ou de outra entidade relevante nessa jurisdição, os ativos da Sociedade
detidos localmente em custódia estão indisponíveis para distribuição entre, ou para realização em benefício de, credores
desse subdepositário ou de outra entidade relevante.
Antes da expiração de qualquer desses períodos de aviso prévio, a Sociedade Gestora deverá propor um novo depositário
que cumpra os requisitos da Diretiva dos OICVM e para o qual os ativos da Sociedade deverão ser transferidos e que deverá
assumir os seus deveres enquanto depositário da Sociedade do anterior Depositário. A Sociedade e a Sociedade Gestora
irão empreender os melhores esforços para encontrar um depositário de substituição adequado e, até essa substituição ser
nomeada, o Depositário deverá continuar a desempenhar os seus serviços ao abrigo do Acordo do Depositário.
O Depositário será responsável pela salvaguarda e verificação da titularidade dos ativos da Sociedade, monitorização do fluxo
de caixa e supervisão de acordo com a Diretiva dos OICVM. No desempenho do seu papel como depositário, o Depositário
deverá atuar independentemente da Sociedade e da Sociedade Gestora e unicamente no interesse da Sociedade e dos
seus Investidores.
O Depositário é responsável perante a Sociedade ou respetivos Investidores pela perda de um instrumento financeiro detido
em custódia pelo Depositário ou por qualquer um dos seus delegados. O Depositário não deverá, contudo, ser responsável
se este conseguir provar que a perda decorreu como resultado de um evento externo para além do seu controlo razoável
e que as consequências do mesmo teriam sido inevitáveis apesar de todos os esforços razoáveis empreendidos em contrário.
O Depositário é também responsável perante a Sociedade ou respetivos Investidores por todas as outras perdas sofridas
pelos mesmos em resultado de falha negligente ou intencional do Depositário no que respeita ao desempenho adequado dos
seus deveres de acordo com as leis aplicáveis.
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Conflitos de Interesses
No desempenho das suas funções, o Depositário deverá agir honestamente, justamente, profissionalmente, independentemente
e unicamente no interesse dos Acionistas.
Como parte do decurso normal da atividade de custódia global, o Depositário poderá, pontualmente, ter celebrado acordos
com outros clientes, fundos ou outros terceiros para a prestação de salvaguarda e serviços relacionados. Num grupo bancário
de multiserviços como o JPMorgan Chase Group poderão surgir, pontualmente, conflitos de interesses entre o Depositário
e respetivos delegados de salvaguarda, por exemplo, quando um delegado nomeado é uma empresa associada do grupo
e está a fornecer um produto ou serviço a um fundo e tem um interesse financeiro ou de negócio nesse produto ou serviço, ou
quando um delegado nomeado é uma empresa associada do grupo que recebe remuneração por outros produtos ou serviços
de custódia relacionados que fornece aos fundos, por exemplo, serviços cambiais, de empréstimo de títulos, de fixação de
preços ou de avaliação. Quando surge um conflito ou potencial conflito de interesses, o Depositário irá respeitar as suas
obrigações relativamente à Sociedade (ao abrigo das leis aplicáveis, incluindo o Artigo 25 da Diretiva dos OICVM) e irá tratar
a Sociedade e os outros fundos para os quais atua justamente e de forma que, desde que exequível, todos os contratos com
fornecedores de serviços sejam celebrados sob termos que não sejam materialmente menos favoráveis para a Sociedade
do que se não tivesse existido um conflito ou potencial conflito de interesses. Esses potenciais conflitos de interesses são
identificados, geridos e monitorizados de várias formas incluindo, entre outros, a separação hierárquica e funcional das
funções de depositário do Depositário das suas outras tarefas potencialmente conflituosas e o cumprimento pelo Depositário
da sua própria política de conflitos de interesses.
Subdepositários e Outros Delegados
Aquando da seleção e nomeação de um subdepositário ou de outro delegado, o Depositário deverá exercer todas as
capacidades, cuidado e diligência, conforme requerido pela Diretiva dos OICVM, para assegurar que confia os ativos da
Sociedade unicamente a um delegado que possa fornecer um padrão de proteção adequado. A lista atual de subdepositários
e de outros delegados utilizados pelo Depositário e subdelegados que possam surgir de qualquer delegação encontra-se
disponível no sítio web: http://www.franklintempleton.lu, selecionando os separadores “Literatura”, “Subdepositários”. A versão
mais recente dessa lista pode também ser obtida pelos Investidores junto da Sociedade mediante pedido.
Para além disso, também pode ser obtida pelos Investidores, mediante pedido, informação atualizada relativamente aos
deveres do Depositário e dos conflitos de interesses que podem surgir, bem como sobre quaisquer funções de salvaguarda
delegadas pelo Depositário, e a lista de delegados terceiros e de quaisquer conflitos de interesses que possam surgir dessa
delegação, na sede social da Sociedade.

Agente de Registo e Transferência
A Virtus Partners Fund Services Luxembourg S.àr.l. deverá ser nomeada pela Sociedade Gestora como agente de registo
e transferência da Sociedade para desempenhar, sujeito à aprovação do CSSF e com entrada em vigor a 3 de outubro de
2022 ou assim que seja razoavelmente praticável em diante, os serviços de agência de registo e transferência em relação à
Sociedade ao abrigo de um acordo de agência de registo e transferência. Estes serviços incluem, entre outros, (i) o acolhimento
e conhecimento dos seus serviços de cliente/anti-lavagem de dinheiro, (ii) serviços de investidores e distribuidores, (iii)
processamento de transações, (iv) gestão de dinheiro e reconciliação bancária, (v) processamento da compra, venda e troca
de Ações e manutenção do registo de acionistas da Sociedade, (vi) processamento de comissões, (vii) gestão da troca de
clientes, (viii) serviços CRS e FATCA, (ix) relatórios regulamentares, (x) tratamento de reclamações e (xi) apoio tecnológico.
A Virtus Partners Fund Services Luxembourg S.à r.l. foi integrada no Luxemburgo como “société à responsabilité limitée” e
com sede social em 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
A data de entrada em vigor da delegação destes serviços de registo e transferência para a Virtus Partners Fund Services
Luxembourg S.à r.l. será publicada no website www.franklintempleton.lu.
Sempre que for apropriado, quaisquer referências neste Prospeto relacionadas com os deveres da Sociedade Gestora em
relação às transações de Ações na Sociedade devem também ser entendidas como referências a qualquer terceiro em quem
a Sociedade Gestora tenha delegado as suas funções de registo e transferência.

Agente Administrativo
O J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch também foi nomeado como Agente Administrativo da Empresa para desempenhar
alguns serviços administrativos em relação à Sociedade ao abrigo de um acordo de administração (“Acordo de Administração”).
Estes serviços incluem a preparação e manutenção de livros contábeis, registos, impostos, relatórios financeiros e cálculo do
Valor Patrimonial Líquido dos Fundos.
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O Acordo de Administração poderá ser rescindido por qualquer uma das partes mediante aviso prévio por escrito de 180 dias.
Nos termos do Acordo de Administração, o Agente Administrativo não será responsável por qualquer perda ou dano sofrido
pela Sociedade em relação a qualquer assunto a respeito do qual o Agente Administrativo tenha cumprido a sua obrigação
de cuidado razoável, a menos que o mesmo resulte de um ato de negligência, fraude, inadimplência voluntária ou violação
material do Acordo de Administração por parte do Agente Administrativo. A Sociedade concordou em indemnizar o Agente
Administrativo (e suas afiliadas e nomeados, e seus respetivos diretores, administradores, funcionários e agentes) contra,
e isentá-los de quaisquer responsabilidades, perdas, reclamações, custos, danos, penalidades, multas, obrigações ou
despesas de qualquer tipo (incluindo, sem limitação, honorários e desembolsos razoáveis de advogados, contabilistas,
consultores ou peritos) que possam ser impostos, incorridos ou reivindicados contra o Agente Administrativo (ou as suas
afiliadas e nomeados), e seus respetivos diretores, administradores, funcionários e agentes) em ligação ou decorrentes do
desempenho do Agente Administrativo nos termos do Acordo de Administração, desde que o Agente Administrativo (e as
suas afiliadas e nomeados, e seus respetivos diretores, administradores, funcionários e agentes) não tenham agido com
negligência ou envolvido em fraude, violação material do Acordo de Administração ou inadimplência intencional em relação
às responsabilidades em questão.

Publicação dos Preços das Ações
O Valor Patrimonial Líquido por Ação de cada Fundo e Classe de Ações será divulgado ao público na sede social da
Sociedade e estará disponível nos escritórios da Sociedade Gestora. A Sociedade encarregar-se-á da publicação do
Valor Patrimonial Líquido por Ação dos Fundos relevantes, tal como exigido pelas leis aplicáveis e através dos jornais que
o Conselho de Administração possa decidir em qualquer altura. Esta informação estará igualmente disponível no sítio Internet
http://www.franklintempleton.lu. A Sociedade declina qualquer responsabilidade por qualquer erro ou atraso na publicação ou
pela não publicação dos preços.

Informação Geral para o Investidor
Considerações Prévias
A Sociedade tem como objetivo oferecer aos investidores um leque de fundos de investimento numa vasta gama de valores
mobiliários e outros ativos elegíveis cobrindo o mundo inteiro e com um quadro extenso de objetivos de investimento, incluindo
o crescimento do capital e rendimento. Os investidores devem dar atenção especial aos seus próprios objetivos de investimento
pessoal e a quaisquer implicações regulamentares ou fiscais locais, aplicáveis às suas circunstâncias. Recomenda-se aos
investidores a obtenção de aconselhamento de consultores financeiros e fiscais locais. As secções “Regime Fiscal Aplicável
à Sociedade” e “Regime Fiscal Aplicável aos Investidores” disponibilizam mais informações relativas a impostos.
Os investidores devem notar que os preços das Ações da Sociedade e o rendimento delas decorrente tanto podem subir
como descer e que um Investidor pode não recuperar o montante investido. Chama-se a atenção dos Investidores mais
especificamente para o facto de que o investimento pela Sociedade pode desencadear riscos específicos, conforme descritos
mais pormenorizadamente na secção “Considerações sobre Riscos”.
A distribuição do presente Prospeto e a respetiva oferta das Ações poderá estar sujeita a restrições em determinadas jurisdições
e alguns dos Fundos podem não estar disponíveis para distribuição pública nas suas jurisdições. De acordo com o presente
Prospeto, cabe às pessoas que desejem subscrever as Ações informarem-se sobre todas as leis e regulamentos aplicáveis em
qualquer jurisdição relevante, sendo também responsáveis pela sua observância.
Para além disso, a Sociedade e/ou a Sociedade Gestora reservam-se o direito de solicitar informação e/ou provas documentais
adicionais aos Investidores se a sua conta bancária se localizar num país que não o país de residência, o que poderá
resultar num atraso no processamento da compra e/ou de qualquer outra transação até que seja recebida satisfatoriamente
a informação e/ou documentação relevantes.
Os investidores devem consultar o KIID relevante da Sociedade, sempre que necessário, para conhecer os encargos correntes
e os gráficos do desempenho histórico das Classes de Ações dos Fundos relevantes.

Informação específica sobre Fundos do Mercado Monetário
Chama-se a atenção dos Acionistas para o facto de que:
–

os Fundos do Mercado Monetário não são um investimento garantido;

–	um investimento num Fundo do Mercado Monetário é diferente de um investimento em depósitos, uma vez que o capital
investido num Fundo do Mercado Monetário pode oscilar;
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–	a Sociedade não se baseia em apoio externo para garantir a liquidez dos Fundos que se qualifiquem como Fundos do
Mercado Monetário ou para estabilizar o Valor Patrimonial Líquido por Ações desses Fundos; e
–

o risco de perda do capital é suportado pelos Acionistas.

Para além das informações disponibilizadas aos Acionistas, em conformidade com a parte principal do Prospeto, serão
disponibilizadas as seguintes informações na sede social da Sociedade e no sítio da Internet da Sociedade Gestora
(www.franklintempleton.lu) numa base semanal:
–

a composição em termos de maturidade da carteira do Fundo relevante;

–

o perfil de crédito do Fundo relevante;

–

a Maturidade Média Ponderada e a Duração Média Ponderada do Fundo relevante;

–	informações sobre as 10 maiores participações do Fundo, incluindo o nome, o país, a maturidade e o tipo de ativo,
e a contraparte, no caso de acordos de recompra e/ou de revenda;
–

o valor total do Fundo relevante; e

–

o rendimento líquido do Fundo relevante.

Emissão de Ações
As Ações são disponibilizadas através do Distribuidor Principal. O Distribuidor Principal poderá, ocasionalmente, celebrar
contratos com vários subdistribuidores, intermediários, corretores/mediadores e/ou investidores profissionais para
a distribuição dessas Ações.
Se as circunstâncias o exigirem, o Conselho de Administração reserva-se o direito de, em qualquer altura e sem aviso prévio,
interromper a emissão ou venda de Ações de acordo com o presente Prospeto.
A Sociedade terá o poder para impor as restrições (para além de quaisquer restrições à transferência de ações) que julgue
necessárias no sentido de garantir que nenhuma ação na Sociedade seja adquirida ou detida por (a) qualquer pessoa em
violação das leis ou requisitos de qualquer país ou autoridade governamental ou reguladora (se o Conselho de Administração
tiver determinado que qualquer um de entre a Sociedade, a Sociedade Gestora (como definido no presente), os gestores
ou consultores de investimento, ou qualquer outra pessoa conforme determinado pelo Conselho de Administração) possa
incorrer em qualquer desvantagem como resultado dessa violação) ou (b) qualquer pessoa em circunstâncias que, na opinião
do Conselho de Administração, possam levar a que a Sociedade incorra em qualquer responsabilidade fiscal (incluindo
responsabilidades de carácter regulamentar ou tributário que possam derivar, entre outros fatores, dos requisitos da FATCA
ou da Norma Comum de Reporte ou de quaisquer disposições similares, ou de qualquer violação destas) ou sofrer qualquer
desvantagem pecuniária na qual a Sociedade poderia não ter incorrido ou a qual poderia não ter sofrido, incluindo um
requisito de registo ao abrigo de qualquer lei ou requisitos relativos a valores mobiliários ou investimento ou similar imposto
por qualquer país ou autoridade, ou (c) qualquer pessoa cuja concentração de participação possa, na opinião do Conselho
de Administração, afetar a liquidez da Sociedade ou de qualquer um dos seus Fundos.
Mais especificamente, a Sociedade poderá restringir ou impedir a titularidade de ações da Sociedade por qualquer pessoa,
empresa ou pessoa coletiva e, entre outros, por qualquer “Cidadão Americano”, conforme adiante definido.
Para esse efeito, a Sociedade pode:
1)	recusar-se emitir qualquer Ação e registar qualquer transferência de uma Ação, caso se lhe afigure que esse registo
ou transferência resulte ou possa resultar na propriedade efetiva de tal Ação por uma pessoa impedida de deter Ações
da Sociedade;
2)	a qualquer momento, exigir a qualquer pessoa cujo nome conste do registo de acionistas, ou a qualquer pessoa que
pretenda registar a transferência de Ações, que lhe preste todas as declarações e garantias ou qualquer informação,
suportada por declaração juramentada, que considere necessárias para determinar, em que medida e em que
circunstâncias, a titularidade beneficiária das Ações desse Acionista está ou estará ou não atribuída a uma pessoa
impedida de deter Ações da Sociedade; e
3)	caso a Sociedade considere que qualquer pessoa impedida de deter Ações da Sociedade ou de uma determinada
porção de Ações da Sociedade, ou relativamente à qual a Sociedade acredita razoavelmente estar impedida de deter
Ações da Sociedade, quer sozinha ou em conjunto com qualquer outra pessoa, é um titular beneficiário das Ações ou
está em violação das suas declarações e garantias ou não presta tais declarações e garantias oportunamente conforme
a Sociedade o possa exigir, a Sociedade pode resgatar compulsivamente todas ou parte das Ações detidas por esse
Acionista da forma descrita em mais pormenor nos Estatutos; e
4)	recusar-se aceitar o voto de qualquer pessoa impedida de deter Ações da Sociedade em qualquer assembleia de
acionistas da Sociedade.
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Cotação das Ações
Determinadas Classes de Ações elegíveis são ou serão cotadas na bolsa de valores relevante no Luxemburgo. O Conselho
de Administração poderá decidir apresentar um pedido de admissão a cotação das Ações de qualquer Classe em qualquer
outra bolsa de valores.

Forma e Moeda das Ações
Todas as Ações são emitidas sob a forma nominativa. As ações nominativas fracionadas serão arredondadas para três
(3) casas decimais. Qualquer ordem de negociação com uma quantidade especificada de Ações com mais de três (3) casas
decimais será arredondada para três (3) casas decimais, utilizando o arredondamento convencional para a casa das milésimas
mais próxima.
Segundo a lei de 28 de julho de 2014 relativa ao depósito e imobilização obrigatórios de ações e unidades na forma ao
portador, todas as Ações ao Portador Físicas não depositadas até 18 de fevereiro de 2016 foram canceladas e os montantes
resultantes do cancelamento dessas ações ao portador foram depositados a 25 de fevereiro de 2016 junto da Caisse de
Consignation até ao momento em que um detentor de certificado(s) representando as Ações ao Portador Físicas solicite o
reembolso das mesmas. Os depósitos estão sujeitos a um imposto sobre depósitos e poderão ainda estar sujeitos a comissões
de custódia específicas, que são contabilizadas no momento da ocorrência.
A Sociedade e/ou a Sociedade Gestora podem oferecer num Fundo várias Classes de Ações em Moeda Alternativa conforme
descrito na secção “Classes de Ações”.

Horas Limite de Negociação
As Horas Limite de Negociação estão especificadas no Anexo A. A Sociedade e/ou a Sociedade Gestora poderão permitir,
se o considerarem apropriado, que sejam acordadas diferentes horas limite de negociação com os distribuidores locais ou
para distribuição em jurisdições em que o fuso horário diferente assim o justifique. Nessas circunstâncias, a Hora Limite de
Negociação aplicada deverá sempre preceder a hora a que o Valor Patrimonial Líquido aplicável é calculado e publicado.
Essas Horas Limite de Negociação diferentes deverão ser divulgadas no suplemento local deste Prospeto, nos acordos em
vigor com os distribuidores locais ou noutro material de marketing utilizado nas jurisdições em questão.

Cálculo de Preço das Ações/Valor Patrimonial Líquido
Os preços de compra, venda ou troca de Ações de cada uma das Classes relevantes são calculados em cada Dia de
Avaliação, em função do Valor Patrimonial Líquido por Ação da respetiva Classe e serão disponibilizados no Dia Útil seguinte.
Algumas jurisdições não autorizam a aceitação de transações do Investidor durante os feriados locais. Detalhes destas
disposições são incluídos na versão deste Prospeto aprovada localmente.
Os detalhes do cálculo do Valor Patrimonial Líquido são fornecidos no Anexo D. As instruções recebidas por escrito pela
Sociedade Gestora no Luxemburgo ou por um distribuidor devidamente autorizado, antes da Hora Limite de Negociação
aplicável em qualquer Dia de Negociação, serão processadas ao Valor Patrimonial Líquido por Ação relevante determinado
para esse Dia de Avaliação.
Todas as instruções de negociação serão processadas com base num Valor Patrimonial Líquido desconhecido antes da
determinação do Valor Patrimonial Líquido por Ação para esse Dia de Avaliação.

Suspensão da Negociação e de Preços das Ações/Valor Patrimonial Líquido
O cálculo do Valor Patrimonial Líquido (e consequentemente as compras, vendas e trocas) de qualquer Ação de qualquer
Fundo pode ser suspenso pela Sociedade nos termos dos poderes que lhe reservam os Estatutos e conforme a descrição
no Anexo D. As instruções dadas ou pendentes durante tal suspensão podem ser retiradas mediante notificação por escrito
recebida pela Sociedade Gestora antes do fim dessa suspensão. Salvo se retiradas, as instruções serão consideradas como
se recebidas no primeiro Dia de Avaliação após o fim da suspensão.

Liquidações de Fundos
Se os ativos líquidos de qualquer Fundo forem em qualquer altura inferiores a 50 milhões de dólares americanos ou
o equivalente na moeda do Fundo relevante, ou se uma alteração na situação económica ou política relativamente ao Fundo
em questão justificar a liquidação, ou se necessário no interesse dos Acionistas do Fundo em questão, o Conselho de
Administração poderá decidir liquidar esse Fundo e resgatar todas as Ações em circulação. A notificação dessa liquidação
será enviada aos Investidores registados. O preço a que as Ações serão resgatadas, será o Valor Patrimonial Líquido por
Ação desse Fundo determinado após a realização de todos os ativos atribuíveis a esse Fundo. São disponibilizados mais
detalhes no Anexo C.
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Restrições às Subscrições e Trocas para Determinados Fundos ou Classe de Ações
Um Fundo, ou uma Classe de Ações, pode ser encerrado a novos investidores ou a todas as novas subscrições ou trocas
para esse Fundo ou Classe de Ações (mas não a resgates ou trocas para outro Fundo ou Classe de Ações) se, na opinião
da Sociedade Gestora, o encerramento for necessário para proteger os interesses dos Acionistas existentes. Sem limitar as
circunstâncias em que o encerramento pode ser adequado, uma dessas circunstância seria quando o Fundo tivesse atingido
uma dimensão tal que a capacidade do mercado e/ou a capacidade do Gestor de Investimento fosse esgotada e quando
a autorização de mais fluxos de entrada fosse prejudicial para o desempenho do Fundo. Qualquer Fundo, ou Classe de
Ações, poderá ser fechado a novos investidores ou a todas as novas subscrições ou trocas para esse Fundo ou Classe de
Ações sem aviso aos Acionistas.
Não obstante o supracitado, a Sociedade Gestora poderá permitir, segundo o seu critério, a continuação de subscrições de
programas de poupanças regulares, com base em que este tipo de fluxos não apresenta qualquer desafio no que respeita
à capacidade. Uma vez encerrado, um Fundo ou Classe de Ações não será reaberto até que, na opinião da Sociedade
Gestora, as circunstâncias que levaram ao encerramento já não se verifiquem. Os Acionistas e potenciais investidores devem
confirmar junto da Sociedade, da Sociedade Gestora ou do(s) Distribuidor(es), ou no sítio Web o estado atual dos Fundos ou
Classe de Ações.

Investimento Mínimo
O investimento inicial mínimo nas Ações de cada Fundo ascende a 1.000 dólares americanos, 5.000 dólares americanos
(exceto as Ações da Classe I do Franklin U.S. Government Fund, que têm um investimento inicial mínimo de 1.000.000 dólares
americanos) e 150.000.000 dólares americanos para Ações da Classe J ou o equivalente em qualquer outra moeda livremente
convertível, à exceção de investimentos realizados por Mandatários profissionais. Os investidores devem ter em conta que
o investimento inicial mínimo em Ações das classes A, N e W do Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency
Fund, Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund e Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund é de
100.000 dólares americanos, ou o equivalente em qualquer outra moeda livremente permutável (ou 25.000 dólares americanos
no caso de trocas). Os titulares de Ações existentes em qualquer Fundo podem adicionar às suas participações nesse
mesmo Fundo, desde que o aumento mínimo para qualquer compra seja de 1.000 dólares americanos ou o equivalente em
qualquer outra moeda livremente permutável (exceto para as Ações das classes A, N e W do Franklin Emerging Markets Debt
Opportunities Hard Currency Fund, Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund e Franklin Emerging Market Sovereign
Debt Hard Currency Fund que tenham um investimento mínimo subsequente de 25.000 dólares americanos ou o equivalente
em qualquer outra moeda livremente permutável). Estes montantes de investimento mínimos podem ser dispensados no todo
ou em parte pelo Conselho de Administração ou pela Sociedade Gestora.
Quaisquer montantes de investimento mínimo especificados aplicados noutras jurisdições serão divulgados na versão
local deste Prospeto, os acordos em vigor com os distribuidores locais ou outro material de marketing utilizado nas
jurisdições envolvidas.
O requerimento mínimo para a participação no novo Fundo é de 1.000 dólares americanos ou em moeda equivalente.
A Sociedade e a Sociedade Gestora reservam-se o direito de rejeitar qualquer pedido que não cumpra os requisitos de
investimento mínimo. A Sociedade e/ou a Sociedade Gestora poderão, a qualquer momento, decidir resgatar obrigatoriamente
todas as Ações de qualquer Acionista cuja participação seja inferior ao montante de participação mínimo especificado acima
ou no pedido, ou que não cumpra quaisquer outros requisitos de elegibilidade aplicáveis descritos no Prospeto.

Mandatário
A documentação de oferta local pode proporcionar recursos para os Investidores tirarem proveito dos serviços de
intermediários, corretores/mediadores e/ou agentes pagadores locais de tipo Mandatário. O nome do Mandatário irá constar
do registo de Acionistas da Sociedade e este poderá efetuar compras, trocas e vendas de Ações em nome dos Investidores.
O Mandatário mantém os seus próprios registos e oferece aos Investidores informação individualizada relativa às suas
Participações. Salvo indicação em contrário prevista por lei local, qualquer Investidor que invista através de um intermediário de
tipo Mandatário tem direito a requerer, em qualquer altura, a titularidade das Ações compradas em seu nome pelo Mandatário.
Para evitar dúvidas, os Investidores que subscreverem através dessas partes (ou através de subdistribuidores, intermediários,
corretores/mediadores e/ou investidores profissionais nomeados por essas partes) não terão de pagar à Sociedade comissões
e despesas adicionais.

Pagamentos de Terceiros
Os investidores são informados que é política da Sociedade não efetuar nem aceitar pagamentos de uma parte que não seja
o Acionista registado.
Os investidores devem ter em atenção que, se a sua instrução de resgate for acompanhada por um pedido de pagamento
das receitas da venda numa conta bancária localizada num país que não o país de residência do Investidor, a Sociedade e/ou
a Sociedade Gestora reserva-se o direito de atrasar a execução da transação ou do pagamento das receitas até que sejam
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recebidas informações ou provas documentais adicionais que forneçam proteção adicional ao investidor segundo o critério
da Sociedade e/ou da Sociedade Gestora.

Gravação Telefónica
A Sociedade Gestora pode utilizar procedimentos de gravação telefónica para gravar qualquer conversa. Considera-se que
os investidores dão consentimento à gravação de conversas com a Sociedade Gestora e à utilização dessas gravações, pela
Sociedade Gestora ou pela Sociedade e/ou pelo Agente Administrativo, em ações judiciais ou outras, à sua discrição, quando
se aplicar. Para além disso, alguns escritórios locais da Franklin Templeton poderão ter de gravar chamadas telefónicas
e comunicações eletrónicas para efeitos de formação, monitorização e/ou para confirmar as instruções dos Investidores.
As gravações serão fornecidas mediante pedido (podendo ser cobrada uma taxa) durante um período de cinco anos a partir
da data da gravação, ou sete anos quando especificamente exigido pelas autoridades regulamentares.

Carteira de Investidor
Os Investidores receberão, pelo menos, um número pessoal de Carteira de Investidor. Esse número pessoal de Carteira de
Investidor deverá ser usado em toda a correspondência com a Sociedade ou a Sociedade Gestora. No caso de mais de um
número pessoal de Carteira de Investidor ser atribuído ao mesmo Investidor, todos esses números pessoais de Carteira de
Investidor deverão ser indicados em qualquer pedido respeitante a todas as Carteiras detidas pelo Investidor.

Notificações ao Acionista
Todas as notificações relevantes ou outras comunicações aos Acionistas respeitantes ao seu investimento no Fundo (incluindo
Notas de Compra ou de Venda) podem ser comunicadas a um Acionista através de meios eletrónicos de comunicação em
conformidade com as regras do Luxemburgo aplicáveis, quando o Acionista o tiver consentido e fornecido um endereço
de e-mail e/ou dados de contacto eletrónico relevantes à Sociedade Gestora para esse efeito. As notificações relevantes
ou outras comunicações aos Acionistas respeitantes ao seu investimento na Sociedade também podem ser publicadas no
website www.franklintemmpleton.lu. Adicionalmente, e quando requerido pela legislação do Luxemburgo ou pelo regulador do
Luxemburgo, os Acionistas também serão notificados por escrito ou de qualquer outra forma prevista na lei do Luxemburgo.
Em particular, os Acionistas devem consultar a secção “Assembleias e Relatórios”.
No que respeita a comunicações e negociações eletrónicas, a Franklin Templeton irá empreender esforços razoáveis para
preservar e proteger a confidencialidade dos dados comunicados. Os destinatários de comunicações eletrónicas devem
estar cientes de que a integridade e confidencialidade das comunicações eletrónicas online através da Internet não podem
ser garantidas devido a uma diversidade de fatores, incluindo, entre outros, vulnerabilidade do hardware, software, sistema
operativo ou plataforma eletrónica utilizados por esses destinatários nos seus contactos com a Franklin Templeton.

Notas de Compra ou de Venda
Após a execução de uma transação, será normalmente enviada ao Investidor uma Nota de Compra ou de Venda num prazo de um
(1) Dia Útil. Os investidores devem verificar imediatamente essa Nota de Compra ou de Venda para assegurar que cada transação
foi devidamente registada na Carteira de Investidor relevante. No caso de ser detetada uma discrepância, os Investidores devem
comunicar imediatamente essa discrepância por escrito à Sociedade Gestora ou ao escritório da Franklin Templeton da sua área.
Se não for comunicada nenhuma discrepância num prazo de quinze (15) Dias Úteis a contar da data da Nota de Compra ou de
Venda, a transação será considerada correta e o Investidor ficará vinculado aos termos da Nota de Compra ou de Venda.

Roubo Pessoal
Qualquer correspondência enviada pela Sociedade ou Sociedade Gestora é privada e confidencial. Para salvaguardar as
Participações do Investidor, os Investidores devem manter os dispositivos de segurança personalizados em local seguro,
proteger o seu dispositivo de autenticação contra acesso por outras pessoas e, no caso de perda ou roubo de qualquer
correspondência com a Sociedade ou Sociedade Gestora (ou dos seus documentos de identificação/passaporte/dispositivos
de segurança personalizados), os Investidores devem informar imediatamente o escritório da Franklin Templeton da sua área.

Proteção de Dados
Todos os dados pessoais de Investidores (“os Dados Pessoais”) contidos no impresso de subscrição e todos e quaisquer
dados pessoais recolhidos durante a relação profissional com a Sociedade e/ou a Sociedade Gestora poderão, sujeito às
leis e regulamentos locais, ser recolhidos, registados, armazenados, adaptados, transferidos ou de qualquer outra forma
processados e usados (“processados”) pela Sociedade, pela Sociedade Gestora e por outras empresas da Franklin Templeton,
incluindo a Franklin Resources, Inc. e/ou as suas subsidiárias e associadas, pelo Depositário, pelo Agente Administrativo
e por quaisquer outros terceiros que lhes prestem serviços, os quais poderão estar estabelecidos fora do Luxemburgo
e/ou da União Europeia, incluindo nos EUA e na Índia. Esses mesmos dados pessoais serão processados para efeitos de
administração de conta, desenvolvimento de relações comerciais, identificação para combate ao branqueamento de capitais
e atividades terroristas, identificação de financiamento, identificação fiscal, conforme seja adequado, ou para efeitos de
conformidade com a FATCA ou leis e regulamentos semelhantes (por ex., ao nível da OCDE). A Sociedade e/ou a Sociedade
Gestora, para efeitos de conformidade com a FATCA ou outras obrigações legais, podem estar obrigadas a divulgar Dados
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Pessoais relativos a Cidadãos Americanos e/ou IFE não participantes às autoridades fiscais do Luxemburgo, que os poderão
transferir para a administração fiscal (Internal Revenue Service) dos EUA. A Sociedade e os membros do grupo Franklin
Templeton também poderão utilizar Dados Pessoais para outros fins estabelecidos no Aviso de Privacidade e Cookies da
Franklin Templeton (o “Aviso de Privacidade”).
A Sociedade solicita o consentimento dos investidores para utilizar informações relativas às suas opiniões políticas e crenças
religiosas ou filosóficas, que poderão ser reveladas através de verificações de conformidade face a pessoas politicamente
expostas, para os fins acima descritos. Este consentimento fica registado no impresso de subscrição.
O Aviso de Privacidade fornece, entre outros aspetos, mais informações sobre a utilização, por parte da Sociedade e da
Franklin Templeton, de Dados Pessoais, tipos de Dados Pessoais tratados, outros fins para os quais os Dados Pessoais
são tratados, a lista de entidades envolvidas no tratamento de Dados Pessoais, assim como todos os direitos dos titulares
dos dados. O Aviso de Privacidade está disponível no site da Internet: www.franklintempletonglobal.com/privacy (mediante
pedido, será disponibilizada gratuitamente uma cópia em papel). Se um Investidor pretender exercer os respetivos direitos
individuais, ou colocar uma questão, manifestar uma preocupação ou apresentar uma reclamação relativamente ao Aviso de
Privacidade, poderá contactar a Sociedade Gestora ou, em alternativa, o Responsável pela Proteção de Dados (endereço
de e-mail: DataProtectionOfficer@franklintempleton.com) em Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert
Borschette, L 1246 Luxemburgo.
Chama-se a atenção dos Investidores para o facto de o Aviso de Privacidade estar sujeito a alterações exclusivamente
à discrição da Sociedade Gestora e/ou da Sociedade.

Legislação em Matéria de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo
Em conformidade com a Lei do Luxemburgo de 5 de abril de 1993 (na redação em vigor) relativa ao setor financeiro, com
a Diretiva 2018/843/UE relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para fins de branqueamento de capitais ou
financiamento do terrorismo e com a Lei do Luxemburgo de 12 de novembro de 2004 relativa ao combate ao financiamento
do terrorismo e branqueamento de capitais (na redação em vigor) (a “Lei de 2004”), a lei de 27 de outubro de 2010 que
reforça o quadro jurídico de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, e o Regulamento
CSSF n.º 12-02 de 14 de dezembro de 2012 que implementa um reforço juridicamente vinculativo do quadro regulamentar
(o “Regulamento CSSF n.º 12-02”), bem como as circulares da entidade de supervisão do Luxemburgo, foram impostas
à Sociedade obrigações de tomar medidas para impedir a utilização de fundos de investimento para fins de financiamento do
terrorismo e branqueamento de capitais.
Assim, a Sociedade Gestora criou um procedimento para identificar todos os seus Investidores. Para cumprir os requisitos da
Sociedade Gestora, os Investidores devem enviar os documentos de identificação necessários juntamente com o impresso
de subscrição. Em relação a particulares, tal pode consistir numa cópia do passaporte ou bilhete de identidade devidamente
certificada por um organismo autorizado no seu país de residência como sendo uma cópia autêntica. As pessoas coletivas
terão de apresentar documentos como comprovativo de regulação, filiação em bolsa de valores reconhecida, os estatutos da
sociedade ou outros documentos constitutivos conforme aplicável. A Sociedade Gestora está também obrigada a identificar
quaisquer beneficiários efetivos do investimento. Os requisitos aplicam-se a compras diretas à Sociedade Gestora e compras
indiretas recebidas de um Mandatário intermediário ou nomeado. No caso de uma subscrição para um intermediário e/ou
nomeado agindo em nome do seu cliente, serão aplicadas medidas de diligência adequadas as cliente reforçadas para este
intermediário e/ou nomeado, de acordo com a Lei de 2004 e o Regulamento CSSF n.º12-02. Neste contexto, os Investidores
devem informar sem demora a Sociedade Gestora ou a Sociedade quando a(s) pessoa(s) designada(s) como beneficiário(s)
altera(m) e, em geral, asseguraram-se sempre que cada informação e cada documento fornecido à Sociedade Gestora ou ao
intermediário e/ou nomeado permanece preciso e atualizado.
A Sociedade Gestora reserva-se o direito de solicitar, a qualquer momento, informações e provas documentais adicionais,
tais como documentação de identificação atualizada, fonte de fundos e origem de património, conforme possa ser necessário
em cenários de risco agravado ou para cumprir quaisquer leis e regulamentos aplicáveis, incluindo regulamentos aplicáveis
no Luxemburgo relativos à prevenção da utilização do setor financeiro para fins de branqueamento de capitais. No caso de
atraso ou não fornecimento dessa informação e/ou provas documentais, a Sociedade Gestora poderá atrasar ou rejeitar
o processamento das instruções de compra ou venda, ou de qualquer outra transação. A Sociedade Gestora também poderá
atrasar ou suspender o pagamento de dividendos até que seja recebida satisfatoriamente a informação e/ou documentação
relevantes. Nem a Sociedade, nem a Sociedade Gestora têm qualquer responsabilidade por atrasos ou não processamentos
de negociações em resultado de o Investidor não fornecer ou fornecer informação e/ou provas documentais incompletas.
Toda a informação fornecida à Sociedade Gestora é recolhida e processada para finalidades de cumprimento em matéria de
financiamento do terrorismo e branqueamento de capitais.
A Sociedade Gestora assegurará que as medidas de diligência devidas sobre os investimentos da Sociedade sejam aplicadas
numa abordagem baseada no risco, em conformidade com as leis e regulamentos do Luxemburgo aplicáveis.
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Política de Negociação
Aspetos gerais do timing de mercado/negociação de curto prazo. A Sociedade desencoraja a negociação de curto prazo
ou excessiva, muitas vezes referida como “timing de mercado”, e pretende restringir ou rejeitar esse tipo de negociação ou
tomar outras medidas, como é descrito mais abaixo, se na opinião da Sociedade ou da Sociedade Gestora essa negociação
interferir com a gestão eficaz da carteira de qualquer Fundo, puder aumentar materialmente os custos de transação, taxas ou
custos administrativos do Fundo ou, de outra forma, puder ser prejudicial para os interesses da Sociedade e seus Acionistas.
Consequências do timing de mercado. Se informação relativa à atividade de um Investidor na Sociedade ou em qualquer
outro fundo pertencente ou não à Franklin Templeton for comunicada à Sociedade ou à Sociedade Gestora e, com base
nessa informação, a Sociedade ou os seus agentes, à sua discrição, concluírem que essa negociação pode ser prejudicial
para a Sociedade como é descrito nesta Política de Negociação relativamente a Timing de Mercado, a Sociedade poderá
impedir, temporária ou permanentemente, as compras futuras de um Investidor na Sociedade ou, em alternativa, poderá
limitar o montante, quantidade ou frequência de quaisquer futuras compras e/ou o método através do qual um Acionista
poderá solicitar futuras compras e vendas (incluindo compras e/ou vendas por uma troca ou transferência entre a Sociedade
e qualquer outro fundo da Franklin Templeton).
Ao considerar a atividade de negociação de um Investidor, a Sociedade poderá ter em conta, entre outros fatores, o historial
de negociação, quer diretamente e, se conhecidos, através de intermediários financeiros, na Sociedade, noutros fundos
pertencentes ou não à Franklin Templeton ou em contas sob controlo ou propriedade comum.
Timing de mercado através de intermediários financeiros. Os investidores estão sujeitos a esta política quer sejam
Acionistas diretos do Fundo ou estejam a investir indiretamente na Sociedade através de um intermediário financeiro, como
um banco, uma companhia de seguros, um consultor de investimentos ou qualquer outro Distribuidor, agindo na qualidade
de Mandatário dos Investidores, que subscreve as Ações em seu próprio nome, mas em representação dos seus clientes
(as Ações detidas em “participação omnibus”).
Embora a Sociedade Gestora encoraje os intermediários financeiros a aplicarem a política de Negociação relativamente
a Timing de Mercado da Sociedade aos seus clientes que invistam indiretamente na Sociedade, a Sociedade Gestora
está limitada na sua capacidade para monitorizar a atividade de negociação ou fazer cumprir a sua política de Negociação
relativamente a Timing de Mercado em relação a clientes de intermediários financeiros. Por exemplo, caso tal ocorra,
a Sociedade Gestora poderá não ser capaz de detetar um timing de mercado que possa ser facilitado por intermediários
financeiros ou difícil de identificar nas contas de participações “omnibus”/Mandatário usadas por aqueles intermediários
em compras, trocas e vendas agregadas em nome de todos os seus clientes. Mais especificamente, a não ser que os
intermediários financeiros tenham capacidade para aplicar a política de Negociação relativamente a Timing de Mercado da
Sociedade aos seus clientes através de métodos como, por exemplo, implementar restrições ou limitações à negociação de
curto prazo, monitorizar a atividade de negociação para o que possa ser timing de mercado, a Sociedade Gestora poderá
não ser capaz de determinar se a negociação por parte de clientes de intermediários financeiros é contrária à sua política de
Negociação relativamente a Timing de Mercado.
Riscos dos timers de mercado. Dependendo de vários fatores, incluindo o volume do Fundo, o montante de ativos que
o Gestor de Investimento normalmente mantém em disponibilidades ou equivalentes, o montante em euros, ienes ou dólares
americanos e o número e frequência das negociações, a negociação de curto prazo ou excessiva poderá interferir com
a gestão eficaz da carteira do Fundo, aumentar os custos de transação, taxas e custos administrativos e/ou ter impacto sobre
a rendibilidade do Fundo.
Para além disso, se a natureza das participações da carteira do Fundo o expõem a Investidores que se dedicam ao tipo de
negociação de timing de mercado que procura aproveitar possíveis atrasos entre a mudança no valor das participações da
carteira de um Fundo e o reflexo da mudança sobre o valor patrimonial líquido das Ações do Fundo, por vezes referido como
“timing do mercado de arbitragem”, existe a possibilidade de essa negociação, em determinadas circunstâncias, poder diluir
o valor das Ações do Fundo se os Investidores vendedores receberem o produto (e os Investidores compradores receberem
Ações) com base em valores patrimoniais líquidos que não refletem preços ao justo valor adequados. Os market timers de
arbitragem podem procurar explorar possíveis atrasos entre a alteração no valor das participações da carteira do Fundo
e o Valor de Ativos Líquidos das Ações do Fundo em Fundos que têm investimentos significativos em títulos estrangeiros,
porque certos mercados estrangeiros fecham várias horas antes dos mercados dos EUA, e nos Fundos que têm investimentos
significativos em títulos de pequena capitalização, obrigações de alto rendimento (“junk”) e outros tipos de investimentos que
podem não ser negociados com frequência.
Atualmente, a Sociedade e a Sociedade Gestora utilizam vários métodos para reduzir o risco de timing de mercado.
Estes métodos incluem:
• rever a atividade dos Investidores face a negociação excessiva, e
• encarregar pessoal de rever seletiva e continuamente a atividade de negociação recente para identificar atividades que
possam ser contrárias a esta política de Negociação relativamente a Timing de Mercado.
Embora estes métodos envolvam juízos que são inerentemente subjetivos e impliquem alguma seletividade na sua aplicação,
a Sociedade procura fazer juízos e aplicações que sejam consistentes com os interesses dos seus Investidores. Não há
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qualquer garantia de que a Sociedade ou os seus agentes terão acesso a qualquer ou toda a informação necessária para
detetar o timing de mercado em participações “omnibus” (globais). Embora a Sociedade procure tomar medidas (diretamente
e com o auxílio de intermediários financeiros) que detetarão o timing de mercado, não poderá garantir que essa atividade de
negociação seja completamente eliminada.
Revogação de operações de timing de mercado. As operações em violação da política de Negociação relativamente
a Timing de Mercado da Sociedade não são necessariamente consideradas como aceites pela Sociedade e poderão
ser canceladas ou revogadas pela Sociedade ou pela Sociedade Gestora nos Dias de Avaliação a seguir à receção pela
Sociedade Gestora.

Planos de Poupança Regular e Planos de Levantamento Regular
Estão disponíveis, para benefício dos Investidores, Planos de Poupança Regular e Planos de Levantamento Regular, em
vários países. Caso um Plano de Poupança Regular seja cessado antes da data final acordada, o montante da comissão
de subscrição devida pelos Investidores relevantes poderá ser superior ao que seria devido no caso de compras normais,
conforme referido na secção “Comissão de Subscrição e Comissão por Resgate Antecipado”. Para mais informações, queira
contactar a Sociedade Gestora ou o escritório da Franklin Templeton da sua área.
O requisito de Participação mínima (1.000 dólares americanos ou moeda equivalente) não se aplica em relação a Planos de
Poupança Regular e Planos de Levantamento Regular.

Tratamento preferencial
Podem ser negociados anexos (side letters) ao contrato com Investidores específicos quando (i) a dimensão do investimento
atinge um determinado limite, face ao qual poderão ser acordados termos financeiros específicos que se desviam dos
atualmente divulgados no Prospeto; e/ou (ii) o Investidor tem de efetuar uma análise à carteira, incluindo, entre outros, para
efeitos de análise do risco/alocação de ativos, ou tem de divulgar antecipadamente informações não públicas a fim de cumprir
com um pedido de auditoria ou regulamentar. A natureza e o alcance dos anexos (side letters) ao contrato poderão variar
entre Investidores, mas, no essencial, estas disposições consistem sobretudo em (i) tratamentos de comissão específicos
respeitantes a investimentos significativos específicos; ou (ii) divulgação antecipada de informações não públicas relativas
à carteira através de acordos de não divulgação.

Dados de Contacto
Os dados de contacto da Sociedade Gestora encontram-se na secção “Informação sobre a Administração”, no impresso de
subscrição, na Nota de Compra ou de Venda ou no sítio Internet da Franklin Templeton http://www.franklintempleton.lu.

Classes de ações
Classes de Ações Disponíveis
As seguintes classes de ações são ou serão emitidas mediante uma decisão do Conselho de Administração.
Classes de ações

Acumulação

Distribuição

Classes de ações

Classe A

Classe I

Classe AS

Classe J

Classe AX
Classe B
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Classe C

(Cont.)

Classe EB

(Mdis)
(Mdirc)
(Qdis)
(Bdis)
(Ydis)

Acumulação

Distribuição

(Cont.)

(Mdis)
(Mdirc)
(Qdis)
(Bdis)
(Ydis)

Classe N
Classe S
Classe W
Classe X

Classe F

Classe Y

Classe G

Classe Z

Salvo indicação em contrário no Prospeto, aplicam-se os mesmos termos e condições aos diferentes tipos de Ações, ou seja,
acumulação (acum.), distribuição mensal (dis. M), distribuição mensal do Diferencial de Taxa de Juro (Dirc. M), distribuição
trimestral (dis. T), distribuição semestral (dis. S) e distribuição anual (dis. A) da mesma Classe de Ações.
A diferença entre as várias Classes de Ações está relacionada com a estrutura de comissões e/ou política de dividendos
aplicável a cada uma delas. As Ações podem ser Ações de Distribuição ou Ações de Acumulação. O Conselho de Administração
pretende distribuir todo o rendimento atribuível às Ações de Distribuição. Não será efetuada qualquer distribuição de
dividendos relativamente a Ações de Acumulação, mas o rendimento líquido atribuível será refletido no valor acrescido das

19
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Ações. Os dividendos podem ser pagos mensal, trimestral, semestral ou anualmente. Mais detalhes são disponibilizados nas
secções seguintes, assim como na secção “Política de Dividendos”.
O produto da compra das várias Classes de Ações de um Fundo é investido numa carteira subjacente de investimentos, mas
o Valor Patrimonial Líquido de cada Classe de Ações será diferente em resultado de diferenças no preço de emissão, na
estrutura de comissões e na política de dividendos.
Determinadas Classes de Ações podem cobrar uma Comissão de Desempenho, conforme mais pormenorizadamente descrito na
secção “Comissões de Desempenho”. As Classes de Ações relevantes serão assinaladas pela inclusão de “PF” nos seus nomes.
Determinadas Classes de Ações podem ser reservadas para Investidores de Distribuidores selecionados e são disponibilizadas
apenas aos Investidores que subscrevam através desse(s) Distribuidor(es). Essas Classes de Ações relevantes serão
assinaladas pela inclusão de “M” nos seus nomes.
As Classes de Ações com “pc” ou “am” no seu nome são classes de ações de distribuição concebidas para oferecer, em
condições normais de mercado, uma distribuição de dividendos a uma percentagem fixa do Valor Patrimonial Líquido por
Ação ou a um montante fixo, respetivamente. Os dividendos, que não dependem do nível de rendimento ou ganhos de
capital efetivamente recebidos ou gerados pelo Fundo, podem ser pagos a partir do capital e reduzir ainda mais o Valor
Patrimonial Líquido do Fundo e das Classes de Ações relevantes. Os dividendos pagos a partir do capital poderiam ser
tributados como rendimento em certas jurisdições. A frequência de distribuição, bem como a respetiva taxa de distribuição alvo
e o montante dessas Classes de Ações, serão divulgados no Documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos
Investidores, bem como no “Dividend Schedule” disponível no website www.franklintempleton.lu ou a pedido da Sociedade
Gestora. O Conselho de Administração da Sociedade reserva-se o direito de alterar a percentagem/valor fixo das Classes
de Ações de distribuição “pc” e/ou “am” em qualquer altura, por exemplo, se se considerar, após análise das circunstâncias
do mercado e do Fundo, que o nível estimado de rendimento que o Fundo está razoavelmente em condições de gerar não
corresponde ao objetivo de distribuição fixo declarado da Classe de Ações. Nesse caso, um montante inferior de dividendo
a ser distribuído poderá ser declarado e a nova taxa ou montante de distribuição alvo será divulgado no Documento com as
Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores, bem como no “Dividend Schedule”. Da mesma forma, o Conselho
de Administração da Sociedade pode considerar apropriado declarar um dividendo superior à distribuição fixa pretendida, se
for previsto que o nível de rendimento do Fundo é superior à distribuição fixa pretendida da Classe de Ações.
As Ações da Classe A deixaram de estar disponíveis para investidores diretos de retalho no Reino Unido. As Ações da
Classe A vão continuar a estar disponíveis apenas para execução sem aconselhamento e vendas discricionárias no Reino
Unido, bem como para as atuais subscrições regulares de Investidores existentes.
As Ações da Classe AS podem ser oferecidas apenas para distribuição em Singapura a Investidores CPF através de
distribuidores, plataformas, corretores/mediadores, investidores profissionais e, em circunstâncias limitadas, a outros
investidores, segundo o critério do Distribuidor Principal. Neste contexto, as Ações da Classe AS podem ser oferecidas
através de produtos de seguro associados a investimentos ao abrigo do Programa de Investimento do CPF de Singapura.
O Conselho de Administração decidiu que, a partir de 1 de abril de 2016, não serão emitidas Ações de Classe B adicionais.
As Ações da classe EB podem ser oferecidas a distribuidores, corretores/mediadores, investidores profissionais e/ou outros
investidores que invistam (ou se comprometam a investir - incluindo através de uma declaração de intenções) um mínimo
de 10 milhões de USD (ou equivalente noutra moeda) nos primeiros 6 meses após o lançamento da Classe de Ações. Os
investidores devem estar cientes de que poderão existir circunstâncias em que o Conselho de Administração ou a Sociedade
Gestora poderá decidir encerrar essa Classe de Ações para novas subscrições quando os ativos da Classe de Ações atinjam
um nível determinado pela Sociedade Gestora e/ou reduzir ou alargar o referido período de investimento de 6 meses, caso
em que essa informação a determinar por Classe de Ações por Fundo será divulgada no website www.franklintempleton.lu.
As Ações da Classe F e as Ações da Classe G apenas podem ser oferecidas para distribuição em determinados países
e a distribuidores e/ou Corretores selecionados por convite.
As Ações da Classe I só são oferecidas a Investidores Institucionais como definido, ocasionalmente, pelas diretivas ou
recomendações da autoridade de supervisão financeira competente do Luxemburgo (consulte abaixo a lista de Investidores
Institucionais qualificados).
As Ações da Classe J só são oferecidas por convite a Investidores Institucionais como definido, ocasionalmente, pelas
diretivas ou recomendações da autoridade de supervisão financeira competente do Luxemburgo (consulte abaixo a lista de
Investidores Institucionais qualificados), investindo um mínimo de 150 milhões de USD (ou o equivalente noutra moeda).
Os investidores devem estar cientes de que poderão existir circunstâncias em que o Conselho de Administração ou
a Sociedade Gestora poderá decidir encerrar essa Classe de Ações para novas subscrições, se assim o entenderem, caso em
que essas informações a determinar por Classe de Ações por Fundo serão divulgadas no website www.franklintempleton.lu.
As Ações da Classe N podem ser oferecidas para distribuição em certos países e/ou através de determinados
subdistribuidores, corretores/mediadores e/ou investidores profissionais como o Distribuidor Principal bem entender, pelo
que qualquer aditamento local ao presente Prospeto ou material de marketing, incluindo o utilizado pelos intermediários
relevantes, referirá a possibilidade e os termos de subscrição de Ações da Classe N.
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As Ações da Classe S apenas podem ser oferecidas em circunstâncias restritas por convite a intermediários, distribuidores,
plataformas e/ou Corretores/Mediadores, sujeito a (i) um nível de ativos sob gestão (ou compromisso de aumentar o nível
de ativos sob gestão) com a Franklin Templeton acima de mil milhões de dólares americanos (ou equivalente noutra moeda)
e/ou (ii) um compromisso de aumentar o nível de ativos sob gestão acima de 50 milhões de dólares americanos (ou equivalente
noutra moeda) em Ações da Classe S de um determinado Fundo e que:
–	não podem receber nem reter qualquer comissão de agente, taxa, desconto ou outras comissões similares (designadas
como incentivos) em resultado de uma proibição regulamentar e/ou legal local aplicável (na UE, essas proibições são,
no mínimo, aplicáveis a uma gestão de carteira discricionária e/ou ao fornecimento de aconselhamento independente ao
abrigo da MiFID), ou
–	possuem acordos de comissão em separado com os respetivos clientes para pagamento de serviços de aconselhamento
não independente relativamente aos quais não recebem nem retêm incentivos, ou
–	realizam atividades de distribuição fora da UE com base em acordos de comissão em separado firmados com os
respetivos clientes para a prestação de serviços de consultoria de investimento. Os requisitos de acordos de comissão
em separado poderão ser renunciados no que respeita a intermediários em determinadas jurisdições fora da UE, de
acordo com o critério da Sociedade Gestora.
Além disso, as Ações da classe S podem ser oferecidas a investidores profissionais e/ou outros investidores (i) que satisfaçam
um dos referidos ativos abaixo do limite de gestão ou (ii) que se comprometam (incluindo através de uma carta de intenção)
a aumentar o nível de ativos da Classe de Ações para além dos 25 milhões de dólares americanos (ou equivalente noutra
moeda) nos primeiros 3 meses após o lançamento da Classe de Ações. Os investidores devem estar cientes de que pode
haver circunstâncias em que o Conselho de Administração ou a Sociedade Gestora pode decidir reduzir ou prolongar
o período de 3 meses, caso em que tais informações serão divulgadas no site www.franklintempleton.lu.
As Ações da Classe W destinam-se a ser oferecidas através de intermediários, distribuidores, plataformas e/ou
Corretores/Mediadores que
–	não podem receber nem reter qualquer comissão de agente, taxa, desconto ou outras comissões similares (designadas
como incentivos) em resultado de uma proibição regulamentar e/ou legal local aplicável (na UE, essas proibições são,
no mínimo, aplicáveis a uma gestão de carteira discricionária e/ou ao fornecimento de aconselhamento independente ao
abrigo da MiFID), ou
–	possuem acordos de comissão em separado com os respetivos clientes para pagamento de serviços de aconselhamento
não independente relativamente aos quais não recebem nem retêm incentivos, ou
–	realizam atividades de distribuição fora da UE com base em acordos de comissão em separado firmados com os
respetivos clientes para a prestação de serviços de consultoria de investimento. Os requisitos de acordos de comissão
em separado poderão ser renunciados no que respeita a intermediários em determinadas jurisdições fora da UE, de
acordo com o critério da Sociedade Gestora.
As Ações da Classe X podem apenas ser oferecidas a Investidores Institucionais como definido ocasionalmente pelas
diretivas ou recomendações da autoridade de supervisão financeira competente do Luxemburgo (consulte abaixo a lista de
Investidores Institucionais habilitados), em determinadas circunstâncias restritas, como a Sociedade Gestora ou o Gestor de
Investimento e as suas associadas bem entenderem.
As Ações da Classe X são, entre outras, concebidas para acomodar uma estrutura de encargos alternativa em que uma
comissão cobrindo as comissões de gestão de investimento, conforme contemplado na secção “Comissões de Gestão de
Investimento”, é cobrada e recolhida pela Sociedade Gestora diretamente aos Investidores que são clientes da Franklin
Templeton Investments e partes de um acordo específico com a Sociedade Gestora. Consequentemente, estas comissões
não serão pagas a partir dos ativos líquidos do Fundo relevante atribuível às Ações da Classe X.
As Ações da Classe X irão, contudo, suportar a respetiva parte proporcional de quaisquer outras despesas aplicáveis,
como comissões de registo, transferência, corporativas, domiciliárias, de administração, de depositário, de auditoria
e regulamentares, bem como quaisquer impostos e outras comissões e despesas, conforme detalhadamente descrito nas
secções “Remuneração da Sociedade Gestora” e “Outras Comissões e Encargos da Sociedade”.
As Ações da Classe Y podem apenas ser oferecidas a Investidores Institucionais como definido ocasionalmente pelas
diretivas ou recomendações da autoridade de supervisão financeira competente do Luxemburgo (consulte abaixo a lista
de Investidores Institucionais habilitados), em determinadas circunstâncias restritas, como a Sociedade Gestora e as suas
associadas bem entenderem.
As Ações da Classe Y são, entre outras, concebidas para receber uma estrutura de encargos alternativa em que uma comissão
cobrindo as comissões de gestão de investimento e as comissões de registo, transferência, corporativas, domiciliárias
e de administração, conforme previsto nas secções “Remuneração da Sociedade Gestora” e “Comissões de Gestão de
Investimento”, é cobrada e recolhida pela Sociedade Gestora diretamente aos Investidores que são clientes da Franklin
Templeton e partes de um acordo específico com a Sociedade Gestora. Consequentemente, estas comissões não serão
pagas a partir dos ativos líquidos do Fundo relevante atribuível às Ações da Classe Y.
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As Ações da Classe Y irão, contudo, suportar a sua parte proporcional de quaisquer outras despesas aplicáveis, como as
comissões de depositário, de auditoria e regulamentares e encargos, bem como quaisquer impostos aplicáveis e outros
encargos e despesas, conforme detalhadamente descrito na secção “Outras Comissões e Despesas da Sociedade”.
As Ações da Classe Z destinam-se a ser oferecidas através de intermediários, distribuidores, plataformas e/ou Corretores/
Mediadores que
–	não podem receber nem reter qualquer comissão de agente, taxa, desconto ou outras comissões similares (designadas
como incentivos) em resultado de uma proibição regulamentar e/ou legal local aplicável (na UE, essas proibições são,
no mínimo, aplicáveis a uma gestão de carteira discricionária e/ou ao fornecimento de aconselhamento independente ao
abrigo da MiFID), ou
–	possuem acordos de comissão em separado com os respetivos clientes para pagamento de serviços de aconselhamento
não independente relativamente aos quais não recebem nem retêm incentivos.
As Ações da Classe Z podem estar disponíveis noutras circunstâncias e jurisdições conforme o Conselho de Administração
bem entender.
A Sociedade e a Sociedade Gestora não irão emitir, executar uma troca ou uma transferência de Ações para qualquer
Investidor que se julgue não cumprir os requisitos de elegibilidade acima. Se for identificado a qualquer momento
que um titular de uma ou várias das Classes de Ações acima não se qualifica, ou deixa de se qualificar, a Sociedade
ou a Sociedade Gestora poderão, a qualquer momento, decidir resgatar obrigatoriamente as ditas Ações em
conformidade com as condições e procedimentos estabelecidos nos Estatutos.
Uma lista completa das Classes de Ações disponíveis pode ser obtida no sítio Internet da Franklin Templeton
http://www.franklintempleto, ou mediante pedido na sede social da Sociedade e da Sociedade Gestora.

Lista de Investidores Institucionais Qualificados
• Investidores institucionais, em sentido estrito, tais como bancos e outros profissionais do setor financeiro sujeitos
a regulamentação, companhias de seguros e de resseguros, instituições de segurança social e fundos de pensões,
instituições de beneficência, empresas de grupos industriais, comerciais e financeiros, todas subscrevendo em seu nome,
e as estruturas que esses Investidores Institucionais implementam para a gestão dos seus ativos.
• Instituições de crédito e outros profissionais do setor financeiro sujeitos a regulamentação que investem em seu nome mas
em representação dos Investidores Institucionais acima definidos.
• Instituições de crédito e outros profissionais do setor financeiro sujeitos a regulamentação estabelecidos no Luxemburgo
ou no estrangeiro que investem em seu nome mas em representação dos seus clientes não institucionais com base num
mandato de gestão discricionária.
• Organismos de investimento coletivo estabelecidos no Luxemburgo ou no estrangeiro.
• Sociedades gestoras de participações ou entidades similares, quer sedeadas no Luxemburgo ou não, cujos acionistas
sejam Investidores Institucionais conforme descrito nos parágrafos acima.
• Sociedades gestoras de participações ou entidades similares, quer sedeadas no Luxemburgo ou não, cujo(s) acionista(s)/
titular(es) beneficiário(s) efetivo(s) é/sejam pessoa(s) singular(es) extremamente rica(s) e que possa(m) ser razoavelmente
considerada(s) como investidor(es) sofisticado(s) e caso o objetivo da sociedade gestora de participações seja a detenção
de interesses/investimentos financeiros importantes para um indivíduo ou uma família.
• Uma sociedade gestora de participações ou entidade similar, quer sedeada no Luxemburgo ou não, que, em resultado da
sua estrutura e atividade, tenha uma verdadeira essência e detenha interesses/investimentos financeiros importantes.

Classes em Moeda Alternativa
As Classes de Ações podem ser oferecidas nas seguintes moedas:
• Dólar australiano (AUD)
• Dólar canadiano (CAD)
• Coroa checa (CZK)
• Euro (EUR)
• Dólar de Hong-Kong (HKD)
• Forint húngaro (HUF)
• Shekel israelita (ILS)
• Iene japonês (JPY)
• Coroa norueguesa (NOK)
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• Zloti polaco (PLN)
• Renminbi (RMB)
• Dólar de Singapura (SGD)
• Rand sul-africano (ZAR)
• Coroa sueca (SEK)
• Franco suíço (CHF)
• Dólar americano (USD)
• Libra esterlina do Reino Unido (GBP)
ou em qualquer outra moeda livremente convertível.
As Classes de Ações em Moeda Alternativa oferecidas em Renminbi (RMB) estarão apenas disponíveis a investidores
profissionais e Investidores Institucionais em jurisdições onde a oferta seja autorizada ou legítima. A atribuição de Ações
em RMB está condicionada à receção dos montantes da compra, incluindo qualquer comissão de subscrição aplicável, que
deverão ser pagos num prazo de quatro (4) Dias Úteis no Luxemburgo a contar do Dia de Avaliação, salvo se o Conselho de
Administração exigir fundos compensados no momento ou antes de aceitar o pedido.
Será utilizada a taxa do mercado de Renminbi offshore (CNH) para determinar o Valor Patrimonial Líquido das Classes de
Ações em Moeda Alternativa denominadas em RMB, não o Renminbi onshore (CNY). O valor do CNH pode ser diferente,
talvez significativamente, face ao CNY devido a uma série de fatores, incluindo, entre outros, as políticas de controlo cambial
e restrições de repatriamento aplicadas ocasionalmente pelo governo chinês, bem como outras forças do mercado externo.
Quando o termo RMB é usado no Prospeto, refere-se ao mercado do Renminbi offshore (CNH).
O Valor Patrimonial Líquido das Classes de Ações em Moeda Alternativa será calculado e publicado na moeda alternativa
e os pagamentos da compra de tais Classes devem ser pagos pelos Investidores, e os produtos da venda serão pagos aos
Investidores vendedores, nessa moeda alternativa, salvo se de outra forma autorizado no Prospeto. Atualmente, a Sociedade
não pretende cobrir os riscos cambiais aos quais estas Classes estão expostas, exceto para Classes de Ações com Cobertura
de Risco.
Os termos e condições aplicáveis às Classes de Ações disponíveis em moeda alternativa são os mesmos que se aplicam às
mesmas Classe de Ações oferecidas na moeda base.
O Conselho de Administração poderá decidir oferecer uma Classe de Ações em Moeda Alternativa noutra moeda diferente
das acima mencionadas, sendo o Prospeto alvo da correspondente atualização.

Classes de ações com cobertura de risco
No que respeita a Classes de Ações com Cobertura de Risco, a exposição à moeda base do Fundo poderá ser coberta
na moeda alternativa da Classe de Ações com Cobertura de Risco para reduzir as flutuações cambiais e as flutuações de
rentabilidade (H1) ou poderá ser aplicada uma estratégia de cobertura de risco para reduzir o risco de movimentos cambiais
entre a moeda da Classe de Ações com Cobertura de Risco e outras moedas materiais dos títulos detidos pelo referido
Fundo (H2). As Classes de Ações com Cobertura de Risco que utilizem a primeira metodologia terão a abreviatura H1 na
sua denominação, enquanto que as Classes de Ações com Cobertura de Risco que utilizem a segunda metodologia terão
a abreviatura H2.
Poderá ser aplicada aos Fundos cuja estratégia de investimento se baseia numa moeda (“Moeda do Retorno”) diferente
da moeda base dos Fundos uma terceira metodologia contendo a abreviatura H3. As Classes de Ações com Cobertura de
Risco H3 incluem uma estratégia que procura, na medida possível, reduzir a influência de alterações na taxa de câmbio entre
a moeda base dos Fundos e a Moeda do Retorno.
Nos casos em que os controlos cambiais impostos pela autoridade monetária de um país impeçam a livre circulação da
moeda (“Moeda Restringida”), poderá ser utilizada outra metodologia de cobertura contendo a abreviação H4. A classe
de ações será denominada na moeda base do Fundo, mas oferece cobertura à moeda base da Moeda Restringida da Classe
de Ação do Fundo Coberto para investidores nessa Moeda Restringida.
A Classe de Ações com Cobertura de Risco H4 foi concebida para oferecer uma solução de cobertura de risco cambial aos
investidores subjacentes de fundos de alimentação brasileiros que, devido às restrições de limitação de negociação do real
brasileiro (“BRL”), não pode ser conseguida através de uma Classe de Ações com cobertura cambial tradicional que seria
denominada em BRL.
Embora a moeda de referência da Classe de Ações com Cobertura H4 seja a moeda do Fundo, a intenção será introduzir
sistematicamente a exposição cambial na valorização do Valor Patrimonial Líquido da Classe de Ações através da utilização
de instrumentos financeiros derivados incluindo contratos a prazo sem entrega. O VPL da Classe de Ações com Cobertura
H4, embora denominado na moeda base do Fundo, irá então variar em linha com a variação da taxa de câmbio entre o BRL
e a Moeda Base do Fundo. Os efeitos desta situação irão refletir-se no desempenho da Classe de Ações com Cobertura H4
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que, desta forma, poderá ser significativamente diferente do desempenho de outras Classes de Ações do Fundo. Qualquer
lucro ou perda, bem como custos e despesas, resultantes destas transações irão refletir-se exclusivamente no VPL da Classe
de Ações com Cobertura H4.
Os fundos de alimentação brasileiros irão procurar oferecer uma solução de cobertura cambial aos respetivos investidores
através da combinação de instrumentos derivados incluindo contratos a prazo sem entrega na Classe de Ações com Cobertura
com a conversão Cambial À Vista no Fundo de Alimentação. Um fundo de alimentação é um fundo que investe a totalidade dos,
ou quase todos os seus, ativos noutro organismo de investimento coletivo único, habitualmente referido como um fundo-alvo.
Os Brazilian Feeder Funds estão baseados no Brasil e são geridos por entidades gestoras pertencentes à Franklin Templeton
ou afiliadas à mesma. As Classes de Ações com Cobertura H4 estão reservadas a Investidores Institucionais conforme definido
acima, que são organismos de investimento coletivo estabelecidos no Brasil, geridos por entidades gestoras pertencentes
à Franklin Templeton e que foram aprovados pela Sociedade Gestora para comprar esta Classe de Ações.
As técnicas de cobertura cambial podem ser utilizadas ao nível da Classe de Acções e podem ser realizadas pelo(s) Gestor(es)
de Investimento relevante(s) ou pelo JPMORGAN CHASE BANK, N.A., London Branch (o “Administrador de Moeda”). Neste
contexto, o(s) Gestor(es) de Investimento limitará/(ão) a cobertura na medida da exposição cambial selecionada da Classe de
Acções Coberta relevante. As posições com cobertura excessiva não ultrapassarão, regra geral, 105% do Valor Patrimonial
Líquido da Classe de Ações com Cobertura de Risco relevante e as posições com cobertura insuficiente não serão inferiores,
regra geral, a 95% da porção do Valor Patrimonial Líquido da Classe de Ações com Cobertura de Risco relevante a cobrir face
ao risco cambial selecionado. As posições cobertas serão analisadas numa base contínua pelo(s) Gestor(es) de Investimento
ou Gestor de Moeda, para garantir que as posições com cobertura excessiva ou com cobertura insuficiente não ultrapassam/
não ficam aquém dos níveis permitidos acima delineados. Caso a cobertura relativa a uma Classe de Acções com Cobertura
exceda as tolerâncias permitidas devido a movimentos de mercado ou Subscrição/Resgate de Acções, o(s) Gestor(es) de
Investimento ou Administrador de Moeda deverá(ão) ajustar tal cobertura de forma adequada.
Os acionistas também devem ter em atenção que, geralmente, não existe separação de ativos e passivos entre as Classes
de Ações e, por essa razão, uma contraparte de uma sobreposição derivada utilizada a respeito de uma Classe de Ações
com Cobertura de Risco poderá ter recurso aos ativos do Fundo relevante alocados a outras Classes de Ações desse Fundo
se não existirem ativos suficientes alocados à Classe de Ações com Cobertura de Risco para cumprir as suas obrigações.
Embora a Sociedade tenha tomado medidas para garantir que o risco de contágio entre as Classes de Ações é mitigado, de
forma a assegurar que o risco adicional introduzido no Fundo através da utilização de uma sobreposição derivada é apenas
suportado pelos Acionistas da Classe de Ações relevante, este risco não pode ser totalmente eliminado.
Está disponível na sede social da Sociedade, mediante pedido, uma lista atualizada das Classes de Ações que utilizam uma
sobreposição cambial.
Os termos e condições aplicáveis às Classes de Ações com Cobertura de Risco são iguais aos que se aplicam às mesmas
Classes de Ações oferecidas na moeda base, sendo a única diferença a cobertura dos efeitos cambiais, conforme descrito nos
parágrafos anteriores, através da utilização de uma sobreposição cambial específica de uma classe cujos ganhos e perdas
serão exclusivamente atribuíveis à Classes de Ações com Cobertura de Risco correspondente.

Comissão de Subscrição e Comissão por Resgate Antecipado
Ações da Classe A e Ações da Classe AX
• Comissão de Subscrição
O preço a que as Ações da Classe A e AX serão oferecidas é o Valor Patrimonial Líquido por Ação, acrescido de uma
comissão de subscrição baseada no valor total investido, variando por classe de ativos como se segue:
• Fundos de Ações, Fundos Alternativos, Fundos Equilibrados e Fundos Multi-Ativos20: até 5,75%
• Fundos de Rendimento Fixo: até 5,00%
• Fundos do Mercado Monetário: até 1,50%
Desta comissão, o Distribuidor Principal pode efetuar pagamentos a subdistribuidores, intermediários, Corretores/Mediadores
e/ou investidores profissionais, que podem incluir associados da Franklin Templeton. A comissão de subscrição poderá
ser renunciada, no todo ou em parte, pelo Distribuidor Principal, quer a favor de Investidores individuais ou de grupos de
Investidores em particular. O saldo do montante investido após dedução de quaisquer comissões de subscrição aplicáveis
será aplicado na compra de Ações do Fundo relevante.
Se, em qualquer país em que as Ações sejam oferecidas, a lei ou prática locais exijam ou permitam comissões de subscrição
mais baixas ou um máximo diferente da comissão acima estipulada para qualquer ordem de compra individual, o Distribuidor
Principal poderá vender Ações da Classe A e AX e poderá autorizar os subdistribuidores, intermediários, corretores/
mediadores e/ou investidores profissionais a vender Ações da Classe A e AX nesse país a um preço total inferior ao preço
aplicável acima definido, mas de acordo com os montantes permitidos pela lei ou prática desse país.
20

Exceto o Fundo Conservador Diversificado Franklin que tem uma comissão de subscrição de até 5,00%.
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• Investimentos Qualificados de 1 milhão de dólares americanos ou mais
Em relação a investimentos qualificados de 1 milhão de dólares americanos, ou mais, referentes a Ações da Classe A e AX,
a comissão de subscrição poderá ser renunciada e poderá ser aplicada uma Comissão por Resgate Antecipado (“CDSC”)
de até 1% se um Investidor vender Ações nos 18 meses após cada investimento, para recuperar comissões pagas
a subdistribuidores, intermediários, corretores/mediadores e/ou investidores profissionais. A CDSC é de 1,00% do custo total
de tais Ações (excluindo as distribuições dos dividendos reinvestidos) e será retida pelo Distribuidor Principal. A forma como
a comissão é calculada está descrita mais pormenorizadamente na secção “Cálculo da CDSC”.
Os investimentos qualificados são investimentos realizados como uma quantia fixa ou através de ordens cumulativas do
Investidor, do seu cônjuge, dos seus filhos e/ou netos, se tiverem menos de 18 anos. Para fins de aplicação das regras
relativas a investimentos qualificados, poderão combinar-se, a pedido do Investidor, as participações noutros fundos de
investimento oferecidos pela Franklin Templeton. Informações sobre os fundos de investimento, que ações podem ser
combinadas e detalhes do procedimento, termos e condições aplicáveis podem ser obtidas junto da Sociedade Gestora,
mediante solicitação.
Não será permitida a troca de Ações de outras Classes por Ações sujeitas à referida comissão por resgate antecipado.
Ações da Classe AS
O preço a que as Ações da Classe AS serão oferecidas é o Valor Patrimonial Líquido por Ação. O Distribuidor Principal não
aplica um encargo inicial nem CDSC nas compras de Ações da Classe AS.
Ações da Classe B
O Conselho de Administração decidiu que, a partir de 1 de abril de 2016, não serão emitidas mais Ações de Classe B. Ações
da Classe B adquiridas por um Investidor antes de 1 de abril de 2016 estão sujeitas a um CDSC de até 4%, no caso de esse
investidor vender as ações no prazo de quatro (4) anos a contar da data de aquisição. A forma como a comissão é calculada
está descrita mais pormenorizadamente na secção “Cálculo da CDSC”.
A partir de janeiro de 2011, as Ações da Classe B serão automaticamente convertidas em Ações da Classe A do mesmo
Fundo, sem custos, na data de conversão mensal agendada que for fixada pela Sociedade Gestora ou findo um prazo de 84
meses após a data da compra. Consequentemente, os termos e outras condições aplicáveis a essas Ações passarão a ser
os mesmos aplicáveis às Ações da Classe A.
Ações da Classe C
O preço a que as Ações da Classe C serão oferecidas é o Valor Patrimonial Líquido por Ação. As compras de Ações da Classe
C não estão sujeitas a uma comissão de subscrição. Contudo, as Ações da Classe C estão sujeitas a uma CDSC de 1,00% se
um Investidor vender as Ações num prazo de um ano (1) após a compra. A forma como a comissão é calculada está descrita
mais pormenorizadamente na secção “Cálculo da CDSC”.
Ações das Classes F e G
O preço a que as Ações das Classes F e G serão oferecidas é o Valor Patrimonial Líquido por Ação. As compras de Ações das
Classes F e G não estão sujeitas a uma comissão de subscrição. Contudo, as Ações das Classes F e G estão sujeitas a uma
CDSC de até 3% se um Investidor vender as Ações num prazo de três (3) anos após a compra. A forma como a comissão
é calculada está descrita mais pormenorizadamente na secção “Cálculo da CDSC”.
As Ações da Classe F e G serão automaticamente convertidas em Ações da Classe A do mesmo Fundo, sem custos, na
data de conversão mensal agendada que for fixada pela Sociedade Gestora ou findo um prazo de 36 meses após a data da
compra. Consequentemente, os termos e outras condições aplicáveis a essas Ações passarão a ser os mesmos aplicáveis
às Ações da Classe A.
Ações da Classe N
• Comissão de Subscrição
O preço a que as Ações da Classe N serão oferecidas é o Valor Patrimonial Líquido por Ação, acrescido de uma comissão de
subscrição que poderá ir até 3,00% do valor total investido. Esta comissão de subscrição aplicar-se-á a todas as diferentes
classes de ativos. Desta comissão, o Distribuidor Principal pode efetuar pagamentos a subdistribuidores, intermediários,
Corretores/Mediadores e/ou investidores profissionais, que podem incluir associados da Franklin Templeton. A comissão de
subscrição poderá ser renunciada, no todo ou em parte, pelo Distribuidor Principal, quer a favor de Investidores individuais ou
de grupos de Investidores em particular. O saldo do montante investido após dedução de quaisquer comissões de subscrição
aplicáveis será aplicado na compra de Ações do Fundo relevante.
Se, em qualquer país em que as Ações são oferecidas, a lei ou práticas locais exige ou permite uma comissão de subscrição
inferior ou um máximo diferente do acima referido para qualquer ordem de compra individual, o Distribuidor Principal poderá
vender Ações da Classe N, e poderá autorizar os subdistribuidores, intermediários, corretores/mediadores e/ou investidores
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profissionais a venderem as Ações da Classe N nesse país a um preço total inferior ao preço aplicável definido acima, mas
em conformidade com os montantes autorizados pela lei ou prática desse país.
Ações das Classes I, J, S, EB, W, X, Y e Z
O preço a que as Ações das Classes I, J, S, EB, W, X, Y e Z serão oferecidas é o Valor Patrimonial Líquido por Ação.
O Distribuidor Principal não aplica um encargo inicial nem CDSC nas compras de Ações das Classes I, J, S, EB, W, X, Y e Z.
Para efeitos de clareza, em conformidade com as leis, regulamentos e práticas de mercado aplicáveis, os intermediários
ou distribuidores que vendam Ações das Classes S, W, X, Y e Z podem aplicar os seus próprios encargos de venda. Os
investidores devem consultar o seu intermediário, distribuidores ou o seu próprio consultor financeiro para obter mais
informações sobre esses encargos (para as Ações das Classes W e Z, esses encargos não devem exceder 5,75% do
montante total investido).

Cálculo da CDSC
A CDSC aplicável às Ações A, AX e G que se qualificam para o efeito baseia-se no Valor Patrimonial Líquido das Ações
quando compradas. A CDSC para Ações B, C e F aplicáveis baseia-se no Valor Patrimonial Líquido das Ações a serem
vendidas ou no seu Valor Patrimonial Líquido quando compradas, prevalecendo o valor inferior. O cálculo é efetuado com
base na moeda relevante das Ações a serem vendidas. Não haverá lugar a CDSC relativamente a Ações adquiridas através
do reinvestimento de dinheiro. Para manter a CDSC tão baixa quanto possível, cada vez que houver um pedido de venda das
Ações, quaisquer Ações na Participação do Investidor não sujeitas a CDSC serão vendidas primeiro. Se não existirem Ações
destas em número suficiente para satisfazer o pedido, serão vendidas Ações adicionais pela ordem que foram adquiridas.
O montante da CDSC é calculado multiplicando as percentagens indicadas na tabela do Anexo E pelo Valor Patrimonial
Líquido das Ações a serem vendidas ou pelo seu Valor Patrimonial Líquido quando compradas, consoante o que for aplicável.
O período de detenção para efeitos de aplicação de uma CDSC sobre Ações de um determinado Fundo adquiridas por troca
com Ações de outro Fundo conta a partir da data em que essas Ações foram inicialmente adquiridas no outro Fundo.

Características Específicas das Classes de Ações
Apresentam-se na tabela a seguir as características específicas das classes de Ações oferecidas.
Tipo de Investidor

Retalho/Institucional

Visão Geral da
Classe de Ações

Classes A*, AS, AX,
C, F, G, N*, W* e Z

Institucional

Classes EB e S

Classe I

Classe J

Investimento
Mínimo

1.000 USD*

Detalhes disponíveis
junto da Sociedade ou
da Sociedade Gestora

5.000.000
dólares
americanos**

Detalhes disponíveis
150.000.000 USD junto da Sociedade ou
da Sociedade Gestora

Investimento
Subsequente

1.000 USD*

Detalhes disponíveis
junto da Sociedade ou
da Sociedade Gestora

1.000 USD

1.000 USD

Classes X e Y

Detalhes disponíveis
junto da Sociedade ou
da Sociedade Gestora

*	exceto para as Ações de classes A, N e W do Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund, Franklin Emerging Market
Corporate Debt Fund e Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund que têm um investimento inicial mínimo de 100.000 dólares
americanos e um investimento subsequente mínimo de 25.000 dólares americanos, ou o equivalente em qualquer outra moeda livremente permutável
** exceto para o Fundo do Governo dos EUA Franklin, que tem um investimento inicial mínimo de 1.000.000 dólares americanos ou o equivalente em
qualquer outra moeda livremente convertível

Os montantes avaliados como CDSC são pagos ao Distribuidor Principal, ou a qualquer parte que a Sociedade possa
eventualmente nomear, para cobrir custos de distribuição incorridos pelo Distribuidor Principal ou pela outra parte. A CDSC
poderá ser renunciada no todo ou em parte pelo Distribuidor Principal e/ou pela outra parte, como bem entender, quer a favor
de Investidores individuais ou de grupos de Investidores em particular. A Sociedade comprometeu-se a pagar ao Distribuidor
Principal ou à terceira parte relevante a CDSC às taxas indicadas no Anexo E deste Prospeto, líquida de quaisquer impostos.
Caso tivessem de ser pagos impostos sobre os referidos montantes, o valor da CDSC aumentaria de forma a garantir que os
montantes acordados são pagos líquidos ao Distribuidor Principal ou terceira parte relevante. O Conselho de Administração
não tem, à data deste Prospeto, qualquer razão para acreditar que quaisquer impostos são devidos ou aplicados sobre
a CDSC.

Como Comprar Ações
Como Subscrever
Os potenciais Investidores devem preencher um impresso de subscrição e enviá-lo juntamente com os documentos de
identificação aplicáveis (conforme especificado no impresso) à Sociedade Gestora para comprar Ações pela primeira
vez. Os pedidos podem também ser aceites por telefone, fax ou por meio eletrónico, se expressamente permitido pela
Sociedade Gestora. A Sociedade Gestora pode solicitar o impresso de subscrição original assinado e o envio pelo correio da
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documentação de identificação; nesse caso, pode haver um atraso no processamento do impresso de subscrição até ao seu
recebimento. Os pedidos serão aceites segundo o critério do Conselho de Administração da Sociedade Gestora.
O processamento de todos os impressos de subscrição recebidos por um Distribuidor relevante só terá início quando tiverem
sido remetidos para a Sociedade Gestora ou para um Distribuidor devidamente autorizado por escrito.
Os Investidores também deverão fornecer a documentação exigida para efeitos de combate ao financiamento do terrorismo
e branqueamento de capitais, como descrito mais pormenorizadamente na secção “Legislação em Matéria de Combate ao
Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo”.
Para além disso, a Sociedade e/ou a Sociedade Gestora reservam-se o direito de solicitar informação e/ou provas documentais
adicionais aos Investidores se a sua conta bancária se localizar num país que não o país de residência, o que poderá
resultar num atraso no processamento da compra e/ou de qualquer outra transação até que seja recebida satisfatoriamente
a informação e/ou documentação relevantes.
A Sociedade ou a Sociedade Gestora reservam-se o direito de solicitar informação adicional e/ou confirmação do Investidor
relativamente a compras significativas de Ações da Classe C, o que poderá atrasar o processamento do investimento até ser
recebida a informação/confirmação solicitada. As instituições que atuam como Mandatários têm autorização para comprar
Ações da Classe C, F e G em seu próprio nome em representação dos Investidores, desde que tenham recebido aprovação
prévia expressa da Sociedade Gestora para o fazer e apliquem um procedimento acordado para monitorizar a maturidade
dessas Ações.
Ao requerer Ações da Classe I, J, X e/ou Y, os Investidores declaram à Sociedade e à Sociedade Gestora que se qualificam
como um ou mais dos tipos de Investidor Institucional acima referidos na secção “Classes de Ações” e aceitam indemnizar
a Sociedade, a Sociedade Gestora e/ou qualquer outra entidade da Franklin Templeton por todos e quaisquer danos, perdas,
custos ou outras despesas que possam incorrer em resultado de agir em boa-fé em relação a essa declaração.
Cada Investidor receberá um número pessoal de Carteira de Investidor que deve ser indicado, juntamente com quaisquer
referências de transação relevantes, quando aplicável, sempre que contactar a Sociedade e/ou a Sociedade Gestora.

Instruções de Compra
A instrução inicial de compra de Ações deve ser efetuada no impresso de subscrição ou em qualquer outro impresso
de subscrição similar aceite pela Sociedade Gestora. Para compra posterior numa Carteira de Investidor existente, não
é necessário outro impresso de subscrição. Contudo, Investidores particulares individuais que deem instruções diretamente
à Franklin Templeton sem recorrer a Corretores/Mediadores terão de preencher e assinar um impresso de compra normal
(disponível no nosso sítio Web ou mediante pedido). Qualquer instrução posterior para compra de Ações poderá ser efetuada
por telefone, fax ou por meio eletrónico, se expressamente permitido pela Sociedade Gestora. A Sociedade Gestora pode
solicitar uma confirmação por escrito devidamente assinada das instruções de compra posteriores, o que pode resultar em
atrasos no processamento do investimento até ao recebimento da confirmação por escrito solicitada. Os pedidos serão
aceites segundo o critério do Conselho de Administração da Sociedade Gestora ou da Sociedade Gestora.
O KIID relevante deve ser fornecido aos Investidores antes da compra das Ações. Se aplicável, os corretores/mediadores
são responsáveis por fornecer aos Investidores o KIID apropriado. Contacte sempre o seu corretor/mediador antes de
comprar Ações. Se não tiver um Corretor/Mediador, deve contactar a Sociedade Gestora ou o seu escritório local da Franklin
Templeton, que lhe irá fornecer uma cópia eletrónica ou em papel do KIID relevante.
As instruções posteriores de compra devem ser devidamente assinadas e:
(a)	especificar o(s) nome(s) do(s) Fundo(s), a Classe de Ações, o código ISIN da Classe de Ações (disponível no sítio Internet
da Franklin Templeton, http://www.franklintempleton.lu) e o número de Ações a subscrever no(s) Fundo(s) (o número de
Ações deve ser indicado em algarismos e por extenso) ou o montante (em algarismos e por extenso) a ser investido
(que deverá incluir uma provisão para qualquer comissão de subscrição aplicável);
(b) indicar como efetuou ou pretende efetuar o pagamento; e
(c) confirmar que o KIID relevante foi fornecido.
Se existir uma discrepância entre o(s) nome(s) do(s) Fundo(s), a Classe de Ações, o código ISIN da Classe de Ações
ou a moeda da Classe de Ações do(s) Fundo(s) indicado(s) na instrução, a ordem será processada com base no código
ISIN indicado.
A Sociedade e/ou a Sociedade Gestora reservam-se o direito de aceitar ou recusar qualquer impresso de subscrição
ou instrução de compra, na totalidade ou em parte, e por qualquer razão. No caso de qualquer impresso de subscrição ou
instrução de compra não ser aceite no todo ou em parte, os montantes da compra serão devolvidos ao Investidor por conta
e risco deste.
Um Investidor não poderá retirar o seu pedido de compra exceto no caso de suspensão da avaliação dos ativos da Sociedade
(ver Anexo D) e, nesse caso, a anulação de uma instrução de compra só produz efeitos se for recebida pela Sociedade
franklintempleton.lu

Franklin Templeton Investment Funds

157

Gestora uma notificação por escrito antes de terminado o período de suspensão. Os dinheiros da compra serão devolvidos
ao Investidor nessas circunstâncias.
Os Investidores devem notar que as Ações da Classe C, F e G do Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
só serão emitidas em troca de Ações da Classe C, F e G respetivamente de outro Fundo. Os Investidores devem consultar
a secção “Como Trocar Ações” para detalhes de quaisquer restrições relativas à troca de Ações.
Nem a Sociedade nem a Sociedade Gestora serão responsáveis perante qualquer requerente ou Investidor por qualquer
perda resultante do não recebimento do impresso de subscrição ou instrução de compra, qualquer que seja o método de
envio (incluindo o não recebimento de impressos de subscrição enviados por fax).

Preço de Compra
Na data de lançamento, as Ações do Fundo são geralmente oferecidas a 10 USD ou moeda equivalente (acrescidas de
qualquer encargo de subscrição aplicável) do montante total investido. A partir da data de lançamento em diante e em
relação a instruções de compra recebidas e aceites pela Sociedade gestora em qualquer Dia de Negociação antes da Hora
Limite de Negociação aplicável (conforme descrita no Anexo A), serão emitidas Ações ao Valor Patrimonial Líquido por Ação
relevante determinado nesse Dia de Negociação (acrescido de quaisquer comissões de subscrição aplicáveis). Os montantes
da compra poderão ser exigidos pela Sociedade Gestora ou pelo Distribuidor relevante em fundos compensados antes do
processamento da instrução. Nesse caso, a instrução será processada com base no Valor Patrimonial Líquido por Ação
determinado no Dia de Avaliação em que esses fundos são recebidos pela Sociedade Gestora (acrescido de qualquer
comissão de subscrição aplicável).
Salvo outra indicação constante na versão local deste Prospeto, num documento de informação específico local a ser
fornecido aos investidores, no formulário de subscrição ou num documento de comercialização, uma instrução completa
para compra de Ações recebida e aceite pela Sociedade Gestora ou por um Distribuidor devidamente autorizado num Dia de
Negociação após a Hora Limite de Negociação aplicável será processada em função do Valor Patrimonial Líquido por Ação
da Classe relevante, determinado no Dia de Avaliação seguinte (acrescido de qualquer comissão de subscrição aplicável.
O Valor Patrimonial Líquido por Ação será calculado conforme especificado na secção “Cálculo do Valor Patrimonial Líquido”
no Anexo D.
A Sociedade e/ou a Sociedade Gestora informarão o Acionista registado do preço ao qual as Ações foram emitidas na Nota
de Compra ou de Venda (consulte a secção “Nota de Compra ou de Venda”).

Como Pagar
Os pagamentos devem ser efetuados por transferência eletrónica para a conta bancária indicada pelo Distribuidor Principal
(conforme especificado no impresso de subscrição). Os pagamentos podem ser efetuados na moeda da Classe de
Ações. No entanto, um Investidor poderá, em certas circunstâncias, conforme permitido pela Sociedade Gestora, efetuar
o pagamento em qualquer outra moeda livremente convertível, sendo as operações cambiais necessárias processadas
em nome e a expensas do Investidor. Informa-se os Investidores que os pagamentos efetuados noutra moeda livremente
convertível podem ser adiados até ao Dia de Avaliação seguinte para permitir a conversão cambial.
O Conselho de Administração está autorizado a aceitar a compra de Ações em espécie, no todo ou em parte, atendendo
aos requisitos previstos pela lei do Grão-Ducado do Luxemburgo. No caso de o Investidor ser incapaz de fornecer um
título de propriedade claro sobre os ativos, a Sociedade tem direito a instaurar procedimentos judiciais contra o Investidor
em incumprimento.
A atribuição de Ações está condicionada à receção dos montantes da compra, incluindo qualquer comissão de subscrição
aplicável, que deverão ser pagos num prazo de três (3) dias úteis a contar do Dia de Avaliação (ou outro prazo conforme
estabelecido no guia de negociação aplicável ou na documentação local relacionada com o fundo), salvo se o Conselho de
Administração exigir fundos compensados no momento ou antes de aceitar o pedido. A atribuição de Ações para Fundos
do Mercado Monetário está condicionada à receção dos montantes da compra, incluindo qualquer comissão de subscrição
aplicável, que deverão ser pagos num prazo de um (1) Dia Útil no Luxemburgo a contar do Dia de Avaliação, salvo se
o Conselho de Administração exigir fundos compensados no momento ou antes de aceitar o pedido. Até ao pagamento total
dos montantes de liquidação, o subscritor de Ações não detém titularidade legal sobre essas Ações. Se um subscritor de
Ações não pagar os montantes de liquidação sobre a subscrição ou não apresentar um formulário de pedido de subscrição
devidamente preenchido (para uma subscrição inicial), até à data limite, a Sociedade e/ou a Sociedade Gestora poderão
decidir resgatar as Ações relevantes, sendo as despesas suportadas pelo subscritor ou respetivo distribuidor. O subscritor
de Ações poderá ter de indemnizar a Sociedade ou o Distribuidor Principal face a quaisquer perdas, custos ou despesas,
incorridos direta ou indiretamente, em resultado de incumprimento do subscritor no pagamento das Ações solicitadas ou na
apresentação dos documentos necessários até à data limite.
Caso os pagamentos sejam efetuados por transferência eletrónica ou bancária, a Sociedade Gestora não será responsável
pela reconciliação das remessas dos montantes da compra caso ocorram problemas na transmissão, ou em resultado de
dados inadequados ou incorretos nas instruções de transferência.
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O banco remetente, os correspondentes, agentes ou subagentes podem deduzir ao valor da transferência comissões
bancárias relativas à transferência eletrónica, e o banco beneficiário pode também deduzir comissões dessa remessa.

Como Vender Ações
Instruções de Venda
As Ações de qualquer Classe em qualquer Fundo poderão ser vendidas em qualquer Dia de Negociação. As instruções
para venda de Ações devem ser enviadas à Sociedade Gestora por escrito ou, se expressamente permitido, por telefone,
fax ou outro meio eletrónico. No caso de Carteiras de Investidor conjuntas, todas as instruções devem ser assinadas por
todos os Investidores, exceto quando tenha sido concedida autorização para assinatura de um único signatário ou tenha sido
comunicada uma procuração à Sociedade Gestora. Se uma instrução não tiver sido enviada por escrito, a Sociedade Gestora
poderá solicitar uma confirmação por escrito devidamente assinada, o que poderá atrasar o processamento da instrução até
que seja recebida a referida confirmação por escrito e devidamente assinada.
Conforme previsto nos Estatutos e dentro dos limites neles contidos, quando a Sociedade e/ou a Sociedade Gestora tomar
conhecimento de que um acionista (A) é um Cidadão dos E.U.A. ou é titular de ações por conta ou benefício de um Cidadão
dos E.U.A.; (B) é titular de ações em infração de qualquer lei ou regulamento ou em circunstâncias que tenham ou possam ter
desvantagens regulamentares, fiscais, pecuniárias ou administrativas materiais ou outras desvantagens materiais ou impacto
negativo para a Sociedade, os seus acionistas ou os seus delegados ativos na gestão de investimentos e aconselhamento da
Sociedade; (C) não tenha fornecido quaisquer informações ou declarações requeridas pela Sociedade e/ou pela Sociedade
Gestora ou (D) tenha uma concentração de ações que, na opinião da Sociedade e/ou da Sociedade Gestora, possa pôr em
risco a liquidez da Sociedade ou de qualquer dos seus Fundos qualificados como fundos do mercado monetário, a Sociedade
e/ou a Sociedade Gestora (i) ordenará a esses mesmos acionistas o resgate ou a transferência das ações relevantes para
uma pessoa qualificada ou com direito a possuir ou deter essas mesmas ações ou (ii) resgatará as ações relevantes.
Sempre que tenha sido emitido um certificado em nome do(s) Acionista(s), o Conselho de Administração poderá exigir que
esse certificado de Ações, devidamente endossado, seja devolvido à Sociedade Gestora antes da realização da operação
a qualquer Valor Patrimonial Líquido aplicável, e portanto, antes do respetivo pagamento.
A instrução deve incluir dados do número pessoal de Carteira de Investidor, o nome do Fundo, a(s) Classe(s) de Ações,
incluindo o código ISIN (disponível no sítio Internet da Franklin Templeton, http://www.franklintempleton.lu), o número/valor
das Ações a vender, a moeda de liquidação e os dados bancários. Se existir uma discrepância entre o(s) nome(s) do(s)
Fundo(s), a Classe de Ações, o código ISIN da Classe de Ações ou a moeda da Classe de Ações indicados na instrução, esta
será processada com base no código ISIN indicado.
Qualquer instrução para vender Ações não poderá ser executada até que qualquer operação anterior envolvendo as Ações
a serem vendidas tenha sido finalizada e liquidada.
Se a instrução resultar num saldo da Participação inferior a 1.000 dólares americanos (ou moeda equivalente), a Sociedade
e/ou a Sociedade Gestora podem resgatar o saldo dessa Participação e pagar o produto da venda ao Investidor.
A Sociedade reserva-se o direito de não ser obrigada a aceitar a venda ou troca, em qualquer Dia de Avaliação, de mais de
10% do valor das Ações de qualquer Fundo. Nestas circunstâncias, a venda das Ações pode ser adiada por um período que
não exceda os dez (10) Dias Úteis no Luxemburgo. Estas instruções de venda serão executadas com prioridade em relação
a instruções posteriores.
Nem a Sociedade nem a Sociedade Gestora serão responsáveis perante qualquer Investidor por qualquer perda resultante
do não recebimento de qualquer instrução de venda, qualquer que seja o método de envio.
Um Investidor não poderá retirar uma instrução para venda de Ações, exceto no caso de suspensão da avaliação dos ativos
da Sociedade (ver Anexo D) e, nesse caso, a retirada de uma instrução de venda só produz efeitos se for recebida pela
Sociedade Gestora notificação por escrito antes de terminado o período de suspensão. Se a instrução não for retirada como
referido, a venda das Ações será efetuada no Dia de Avaliação seguinte ao fim da suspensão.

Preço de Venda
Uma instrução completa para venda de Ações recebida e aceite pela Sociedade Gestora ou por um Distribuidor devidamente
autorizado num Dia de Negociação antes da Hora Limite de Negociação aplicável (conforme descrito no Anexo A) será
processada em função do Valor Patrimonial Líquido por Ação da Classe relevante, determinado no Dia de Negociação (menos
qualquer CDSC aplicável).
Salvo outra indicação constante na versão local deste Prospeto, num documento de informação específico local a ser
fornecido aos investidores, no formulário de subscrição ou num documento de comercialização, uma instrução completa para
venda recebida e aceite pela Sociedade Gestora ou por um Distribuidor devidamente autorizado num Dia de Negociação
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após a Hora Limite de Negociação aplicável (conforme descrito no Anexo A) será processada em função do Valor Patrimonial
Líquido por Ação da Classe relevante determinado no Dia de Avaliação (menos qualquer CDSC aplicável) seguinte.
O Valor Patrimonial Líquido por Ação será calculado com base no especificado na secção “Cálculo do Valor Patrimonial
Líquido” no Anexo D.

Pagamento do Produto da Venda
O pagamento de Ações vendidas será efetuado num prazo de três (3) Dias Úteis (ou outro prazo conforme estabelecido no
guia de negociação aplicável ou na documentação local relacionada com o fundo) após a instrução de venda ter sido bem
recebida e aceite pela Sociedade Gestora e será normalmente efetuado na moeda da Classe de Ações por transferência
bancária eletrónica dos fundos, salvo instrução em contrário, exceto para Fundos do Mercado Monetário, para os quais
o pagamento de Ações vendidas será efetuado no prazo de um (1) dia útil (ou outro prazo conforme estabelecido no guia de
negociação aplicável ou na documentação local relacionada com o fundo). A Sociedade e/ou a Sociedade Gestora, após as
devidas diligências, não são responsáveis por quaisquer atrasos ou encargos incorridos em qualquer sistema de liquidação
ou banco recetor, nem são responsáveis por atrasos na liquidação que poderão ocorrer devido ao tempo necessário para
processamento local de pagamentos em alguns países ou por determinados bancos, bancos correspondentes locais, agentes
de pagamento ou outros agentes. O pagamento pode também ser efetuado numa moeda livremente convertível se solicitado
na instrução, por conta e risco do Investidor.
Se, em circunstâncias excecionais, descritas no Anexo D, a liquidez do Fundo for insuficiente para permitir que o produto
da venda seja pago num prazo de três (3) Dias Úteis a contar do Dia de Avaliação relevante (ou outro prazo conforme
estabelecido no guia de negociação aplicável ou na documentação local relacionada com o fundo), o produto da venda será
pago assim que for possível, mas sem juros.
O Conselho de Administração está igualmente autorizado a prolongar o período de pagamento do produto da venda por um
período não superior a trinta (30) dias úteis no Luxemburgo (períodos mais curtos poderão, no entanto, ser aplicáveis em
algumas jurisdições), como poderá ser requerido em virtude de restrições de liquidação e outras existentes nos mercados
financeiros de países em que uma parte substancial do ativo atribuível a qualquer Fundo será investida, e isto exclusivamente
no que respeita aos Fundos da Sociedade cujos objetivos são o investimento em títulos de rendimento variável de emitentes
de países em vias de desenvolvimento (nomeadamente, o Fundo Franklin India, o Fundo Franklin MENA, o Fundo de
Crescimento na Ásia Templeton, o Fundo para Pequenas Empresas Asiáticas Templeton, o Fundo Templeton BRIC, o Fundo
Templeton China, o Fundo para a Europa Oriental Templeton, o Fundo de Rendimento Dinâmico para Mercados Emergentes
Templeton, o Fundo para Mercados Emergentes Templeton, o Fundo para Pequenas Empresas de Mercados Emergentes
Templeton, o Fundo para Mercados de Fronteira Templeton e o Fundo para a América Latina Templeton).
Todos os pagamentos são efetuados por conta e risco do Investidor, sem qualquer responsabilidade por parte dos
Distribuidores, dos Gestores de Investimento, da Sociedade Gestora e/ou da Sociedade.

Comissões de Venda e Custos
Os pagamentos das Ações vendidas podem estar sujeitos a uma CDSC se as Ações forem vendidas dentro de um número
de anos definido a contar da data da sua emissão. A secção “Classes de Ações” e o anexo E deste Prospeto disponibilizam
mais detalhes da CDSC.

Venda em Espécie
Com o consentimento prévio do(s) Investidor(es) em questão, e atendendo ao princípio de tratamento igual dos Acionistas,
o Conselho de Administração poderá satisfazer o pagamento do produto da venda, no todo ou em parte, em espécie,
atribuindo, aos Investidores vendedores, títulos da carteira do Fundo relevante no valor equivalente ao Valor Patrimonial
Líquido das Ações a serem vendidas.

Como Trocar Ações
Uma troca é uma transação para converter uma Participação de um Investidor de uma Classe de Ações em outra dentro do
mesmo Fundo ou na mesma Classe de Ações ou em outra Classe de Ações em Fundos diferentes. A transação é executada
pela venda de Ações na Classe de Ações original seguida pela compra de Ações na nova Classe desde que a Participação
do Investidor satisfaça os requisitos de elegibilidade para o Fundo existente e para o novo Fundo ou Classe de Ações.
Os Investidores poderão, em certas circunstâncias, trocar Ações da Sociedade por Ações ou unidades de outros fundos de
investimento da Franklin Templeton com uma estrutura de comissões de venda semelhante, incluindo a mesma percentagem
de CDSC durante o mesmo período de tempo. A informação sobre os fundos de investimento para quais as Ações poderão
ser trocadas e detalhes do procedimento, termos e condições para troca podem ser obtidos junto da Sociedade Gestora,
mediante solicitação.
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Ações das Classes A e AX
Sem prejuízo das restrições específicas da Classe de Ações previstas nesta secção, as Ações da Classe A e AX podem
ser trocadas por Ações de qualquer outro Fundo ou Classe de Ações desde que seja satisfeito o critério de qualificação do
Investidor para essa Classe de Ações.
As Ações das Classes A e AX sujeitas a uma CDSC só poderão ser trocadas por Ações das Classes A e AX sujeitas à mesma
CDSC. A maturidade das Ações transita para a nova Classe de Ações e não há lugar ao pagamento de CDSC no momento
dessa troca.

Ações da Classe AS
As Ações de Classe AS podem ser trocadas apenas por Ações de Classe AS de outro Fundo que continue a emitir Ações de
Classe AS da mesma moeda e sujeitas às condições ocasionalmente impostas pelo Conselho do CPF.

Ações da Classe B
O Conselho de Administração decidiu que, a partir de 1 de abril de 2016, não serão emitidas mais Ações de Classe B. As
Ações da Classe B existentes compradas por Investidores antes de 1 de abril de 2016 apenas podem ser trocadas por Ações
da Classe B de outro Fundo com Ações da Classe B existentes da mesma moeda e sujeitas à mesma CDSC. As Ações da
Classe B existentes não podem ser trocadas por Ações ou unidades de outros fundos de investimento da Franklin Templeton.
A maturidade das Ações transita para a nova Classe de Ações e não há lugar ao pagamento de CDSC no momento dessa
troca. Nenhuma outra Classe de Ações está autorizada a ser trocada por Ações da Classe B.
Deve-se chamar a atenção dos Investidores para o facto de esta restrição poder limitar a sua possibilidade de comprar Ações
de outro Fundo por troca porque as Ações da Classe B não estão disponíveis em todos os Fundos.

Ações da Classe C
As Ações da Classe C só poderão ser trocadas por Ações da Classe C de outro Fundo que continue a emitir Ações da Classe
C da mesma moeda e sujeitas à mesma CDSC. A maturidade das Ações transita para a nova Classe de Ações e não há lugar
ao pagamento de CDSC no momento dessa troca. Nenhuma outra Classe de Ações está autorizada a ser trocada por Ações
da Classe C.
Deve-se chamar a atenção dos Investidores para o facto de esta restrição poder limitar a sua possibilidade de comprar Ações
de outro Fundo por troca porque as Ações da Classe C não estão disponíveis em todos os Fundos e a emissão de Ações
desta Classe da mesma moeda de qualquer Fundo pode ser suspensa, a qualquer altura, pelo Conselho de Administração.

Ações da Classe EB
Sem prejuízo das restrições específicas da Classe de Ações previstas nesta secção, as Ações da Classe EB podem ser
trocadas por Ações de qualquer outro Fundo ou Classe de Ações desde que seja satisfeito o critério de qualificação do
Investidor para essa Classe de Ações. A troca para Ações da Classe EB é apenas autorizada a Investidores que deem
instruções através de determinados distribuidores, corretores/mediadores, investidores profissionais e/ou investidores que
satisfaçam os requisitos de elegibilidade de Ações da Classe EB, em conformidade com as condições estabelecidas na
secção “Classes de Ações”.

Ações da Classe F
As Ações da Classe F só poderão ser trocadas por Ações da Classe F de outro Fundo que continue a emitir Ações da Classe
F da mesma moeda e sujeitas à mesma CDSC. A maturidade das Ações transita para a nova Classe de Ações e não há lugar
ao pagamento de CDSC no momento dessa troca. Nenhuma outra Classe de Ações está autorizada a ser trocada por Ações
da Classe F.
Chama-se a atenção dos Investidores para o facto de esta restrição poder limitar a sua possibilidade de comprar Ações de
outro Fundo por troca porque as Ações da Classe F não estão disponíveis em todos os Fundos e a emissão de Ações da
Classe F da mesma moeda de qualquer Fundo pode ser suspensa, a qualquer altura, pelo Conselho de Administração.

Ações da Classe G
As Ações da Classe G só poderão ser trocadas por Ações da Classe G de outro Fundo que continue a emitir Ações da Classe
G da mesma moeda e sujeitas à mesma CDSC. A maturidade das Ações transita para a nova Classe de Ações e não há lugar
ao pagamento de CDSC no momento dessa troca. Nenhuma outra Classe de Ações está autorizada a ser trocada por Ações
da Classe G.
Chama-se a atenção dos Investidores para o facto de esta restrição poder limitar a sua possibilidade de comprar Ações de
outro Fundo por troca porque as Ações da Classe G não estão disponíveis em todos os Fundos e a emissão adicional de Ações
da Classe G da mesma moeda de qualquer Fundo pode ser suspensa, a qualquer altura, pelo Conselho de Administração.
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Ações da Classe I
Sem prejuízo das restrições específicas da Classe de Ações previstas nesta secção, as Ações da Classe I podem ser trocadas
por Ações de qualquer outro Fundo ou Classe de Ações. Apenas os Investidores Institucionais podem trocar as suas Ações
por Ações da Classe I.

Ações da Classe J
Sem prejuízo das restrições específicas da Classe de Ações previstas nesta secção, as Ações da Classe J podem ser trocadas
por Ações de qualquer outro Fundo ou Classe de Ações desde que seja satisfeito o critério de qualificação do Investidor para
essa Classe de Ações. A troca para Ações de Classe J só é permitida a Investidores Institucionais selecionados que cumpram
os requisitos de elegibilidade de Ações de Classe J de acordo com as condições estabelecidas na secção “Classes de Ações”.

Ações da Classe N
Sem prejuízo das restrições específicas da Classe de Ações previstas nesta secção, as Ações da Classe N podem ser
trocadas por Ações de qualquer outro Fundo ou Classe de Ações desde que seja satisfeito o critério de qualificação do
Investidor para essa Classe de Ações.

Ações da Classe S
Sem prejuízo das restrições específicas da Classe de Ações previstas nesta secção, as Ações da Classe S podem ser trocadas
por Ações de qualquer outro Fundo ou Classe de Ações desde que seja satisfeito o critério de qualificação do Investidor
para essa Classe de Ações. A troca para Ações da Classe S é apenas autorizada a Investidores que deem instruções
através de determinados distribuidores, corretores/mediadores e/ou investidores profissionais que satisfaçam os requisitos
de elegibilidade de Ações da Classe S, em conformidade com as condições estabelecidas na secção “Classes de Ações”.

Ações da Classe W
Sem prejuízo das restrições específicas da Classe de Ações previstas nesta secção, as Ações da Classe W podem ser
trocadas por Ações de qualquer outro Fundo ou Classe de Ações desde que seja satisfeito o critério de qualificação do
Investidor para essa Classe de Ações. A troca por Ações da Classe W está apenas autorizada a Investidores que dão
instruções através de intermediários, distribuidores, plataformas e/ou corretores/mediadores que satisfaçam os requisitos
de elegibilidade de Ações da Classe W, em conformidade com as condições estabelecidas na secção “Classes de Ações”.

Ações da Classe X
Sem prejuízo das restrições específicas da Classe de Ações previstas nesta secção, as Ações da Classe X podem ser
trocadas por Ações de qualquer outro Fundo ou Classe de Ações desde que seja satisfeito o critério de qualificação do
Investidor para essa Classe de Ações. Apenas os Investidores Institucionais podem trocar as suas Ações por Ações da Classe
X, sujeitos às condições previstas na secção “Classes de Ações”.

Ações da Classe Y
Sem prejuízo das restrições específicas da Classe de Ações previstas nesta secção, as Ações da Classe Y podem ser
trocadas por Ações de qualquer outro Fundo ou Classe de Ações desde que seja satisfeito o critério de qualificação do
Investidor para essa Classe de Ações. Apenas os Investidores Institucionais podem trocar as suas Ações por Ações da Classe
Y, sujeitos às condições previstas na secção “Classes de Ações”.

Ações da Classe Z
Sem prejuízo das restrições específicas da Classe de Ações previstas nesta secção, as Ações da Classe Z podem ser trocadas
por Ações de qualquer outro Fundo ou Classe de Ações desde que seja satisfeito o critério de qualificação do Investidor para
essa Classe de Ações. A troca por Ações da Classe Z é apenas autorizada a Investidores que deem instruções através de
intermediários, distribuidores, plataformas e/ou corretores/mediadores que satisfaçam os requisitos de elegibilidade de Ações
da Classe Z em conformidade com as condições estabelecidas na secção “Classes de Ações”.

Instruções de Troca
As instruções para troca de Ações devem ser enviadas à Sociedade Gestora por escrito ou, se expressamente permitido, por
telefone, fax ou outro meio eletrónico. No caso de Carteiras de Investidor conjuntas, todas as instruções devem ser assinadas
por todos os Investidores, exceto quando tenha sido concedida autorização para assinatura de um único signatário ou tenha
sido comunicada uma procuração à Sociedade Gestora. Se uma instrução não tiver sido enviada por escrito, a Sociedade
Gestora poderá solicitar uma confirmação por escrito devidamente assinada, o que poderá atrasar o processamento da
instrução até que seja recebida a referida confirmação por escrito e devidamente assinada.
Não é necessário impresso de subscrição para Trocar Ações. Contudo, Investidores particulares individuais que deem
instruções diretamente à Franklin Templeton sem recorrer a Corretores/Mediadores terão de preencher e assinar um impresso
de troca normal (disponível no nosso sítio Web ou mediante pedido). O KIID relevante deve ser fornecido aos Investidores
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antes da troca das suas Ações. Se aplicável, os corretores/mediadores são responsáveis por fornecer aos Investidores
o KIID apropriado. Contacte sempre o seu corretor/mediador antes de trocar Ações. Se não tiver um Corretor/Mediador, deve
contactar a Sociedade Gestora ou o seu escritório local da Franklin Templeton, que lhe irá fornecer uma cópia eletrónica ou
em papel do KIID relevante.
A instrução deve incluir dados do número pessoal de Carteira de Investidor e o número/valor das Ações a serem trocadas
entre Fundos nomeados e Classes de Ações, incluindo os códigos ISIN (disponíveis no sítio Internet da Franklin Templeton
http://www.franklintempleton.lu) e a confirmação de que o KIID relevante foi fornecido. Se existir uma discrepância entre o(s)
nome(s) do(s) Fundo(s), a Classe de Ações, o código ISIN da Classe de Ações ou a moeda da Classe de Ações indicados
na instrução, esta será processada com base no código ISIN indicado. Os Investidores podem trocar Ações em qualquer Dia
de Negociação.
O investimento inicial mínimo no novo Fundo é de 1.000 dólares americanos (ou moeda equivalente). Qualquer instrução
que resulte num saldo de Participação inferior a 1.000 dólares americanos (ou moeda equivalente) pode não ser executada.
Os investidores devem ter em conta que esses mínimos (no caso de trocas e saldos de participações) são de 25.000 dólares
americanos (ou o equivalente em moeda) para as Ações das classes A, N e W do Franklin Emerging Markets Debt Opportunities
Hard Currency Fund, Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund e Franklin Emerging Market Corporate
Debt Fund.
Qualquer instrução para trocar Ações não poderá ser executada até que qualquer operação anterior envolvendo as Ações
a serem trocadas tenha sido finalizada e liquidada. Quando a venda for liquidada antes da compra, o produto da venda
permanecerá na conta bancária de cobrança da Sociedade a aguardar a liquidação da compra. Não haverá acumulação de
juros a favor do Investidor.
Qualquer instrução para trocar Ações entre Fundos denominados em diferentes moedas será executada no mesmo Dia
de Avaliação. No entanto, em circunstâncias excecionais, a Sociedade ou a Sociedade Gestora podem, à sua discrição,
exigir um (1) Dia de Avaliação extra para processar as transações de troca. A Sociedade reserva-se o direito de não ser
obrigada a realizar a troca, em qualquer Dia de Avaliação, de mais de 10% do valor das Ações de qualquer Fundo. Nestas
circunstâncias, a troca pode ser adiada por um período que não exceda os dez (10) Dias Úteis. Estas instruções de troca
serão executadas com prioridade em relação a instruções posteriores.
Em determinadas circunstâncias restritas, bem como para distribuição em certos países e/ou através de determinados
subdistribuidores e/ou investidores profissionais, a Sociedade ou a Sociedade Gestora poderão necessitar de um (1) Dia Útil
adicional para o processamento de transações de troca. O dia adicional poderá ser necessário por motivos operacionais em
que seja necessária conversão cambial.
Um Investidor não poderá retirar uma instrução para troca de Ações, exceto no caso de suspensão da avaliação dos ativos
da Sociedade (ver Anexo D) e, nesse caso, a anulação de uma instrução de troca só produz efeitos se for recebida pela
Sociedade Gestora notificação por escrito antes de terminado o período de suspensão. Se a instrução não for anulada como
referido, a troca das Ações será efetuada no Dia de Avaliação seguinte ao fim da suspensão.

Preço de Troca
Uma instrução completa de troca recebida e aceite pela Sociedade Gestora ou por um Distribuidor devidamente autorizado em
qualquer Dia de Negociação antes da Hora Limite de Negociação aplicável (conforme descrito no Anexo A) será processada
em função do Valor Patrimonial Líquido por Ação da Classe relevante determinado neste Dia de Negociação.
Uma instrução completa de troca recebida e aceite pela Sociedade Gestora ou por um Distribuidor devidamente autorizado
num Dia de Negociação após a Hora Limite de Negociação aplicável será processada em função do Valor Patrimonial Líquido
por Ação da Classe relevante, determinado no Dia de Avaliação seguinte.
O número de Ações emitidas irá basear-se no respetivo Valor Patrimonial Líquido das Ações dos dois Fundos ou Classes de
Ações relevantes no(s) Dia(s) de Avaliação relevante(s).

Comissões de Troca e Custos
Pode ser aplicada uma comissão de troca de até 1,00% do valor das Ações a serem trocadas. Esta comissão pode ser aplicada
para distribuição em certos países e/ou através de certos Distribuidores e/ou investidores profissionais. Essa comissão será
automaticamente deduzida quando o número de Ações é calculado e pago pela Sociedade.
Em determinadas circunstâncias, uma troca de um Fundo ou Classe de Ações irá requerer uma comissão equivalente
à diferença entre os dois níveis de comissões de subscrição a não ser que o Investidor, em resultado de trocas anteriores,
já tenha pago o diferencial da taxa da comissão de subscrição.
Atualmente, espera-se que qualquer diferencial da taxa da comissão de troca ou da comissão de subscrição seja pago
ao Distribuidor Principal, que poderá, por sua vez, pagar uma parte desse diferencial aos Distribuidores, intermediários,
corretores/mediadores e/ou investidor profissional. Contudo, o diferencial da taxa da comissão de subscrição poderá ser
renunciado de acordo com o critério da Sociedade e/ou da Sociedade Gestora.
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Como Transferir Ações
Uma transferência é uma transação com o fim de transferir uma Participação de Investidor para outro Investidor.
As instruções para troca de Ações devem ser enviadas à Sociedade Gestora por escrito ou por um formulário de transferência
de Ações devidamente assinado juntamente com, se emitido, o certificado de ações relevante a ser cancelado ou,
se expressamente permitido, por telefone, fax ou outro meio eletrónico. A instrução deve ser datada e assinada pelo(s)
transmitente(s) e, se solicitado pela Sociedade e/ou pela Sociedade Gestora, também assinada pelo(s) transmissário(s) ou
por pessoas com procuração adequada para agir em conformidade.
A aceitação da transferência pela Sociedade Gestora estará sujeita ao(s) transmissário(s) ter(em) aceite requerimento da
Sociedade e à condição de a transferência satisfazer todos os requisitos de elegibilidade do Fundo e Classe de Ações.
Qualquer pedido para transferir Ações só será executado após estar concluída qualquer operação anterior que envolva as
Ações a serem transferidas e ter sido recebida a liquidação integral sobre essas Ações.
Se a instrução de transferência resultar num saldo da Participação inferior a 1.000 dólares americanos (ou moeda equivalente),
a Sociedade e/ou a Sociedade Gestora pode resgatar o saldo dessa Participação e pagar o produto da venda ao Investidor.
A transferência das Ações será efetuada em conformidade com as regras aplicáveis à bolsa de valores relevante no
Luxemburgo onde as ações estão cotadas.
As Ações são livremente transferíveis. Os Estatutos preveem que o Conselho de Administração tenha direito a impor as
restrições que ache necessárias para garantir que nenhumas Ações sejam adquiridas ou detidas por (a) qualquer pessoa
que infrinja ou esteja sujeita às leis ou regulamentos aplicáveis de qualquer país ou autoridade governamental ou (b)
qualquer pessoa em circunstâncias que, na opinião do Conselho de Administração, possa levar a Sociedade a incorrer em
responsabilidade fiscal ou a sofrer qualquer outra desvantagem que de outra forma não incorreria.
As Ações transferidas poderão estar sujeitas a condições específicas, incluindo uma CDSC. Os Investidores devem
certificar-se de que conhecem todas as condições específicas aplicáveis a essas Ações.

Política de Dividendos
No que diz respeito a todos os Fundos que emitem Ações de Distribuição, o Conselho de Administração da Sociedade
pretende distribuir substancialmente todo o rendimento atribuível às Ações de Distribuição. Sujeitos a quaisquer requisitos
legais ou regulamentares, os dividendos poderão também ser pagos a partir do capital desses Fundos. Sujeito a quaisquer
requisitos legais ou regulamentares, o Conselho de Administração reserva-se o direito de introduzir novas Classes de Ações,
as quais poderão reter e reinvestir o seu rendimento líquido.
Poderão ser declarados dividendos anuais separadamente relativamente a cada Fundo na Assembleia-Geral de Acionistas.
Poderão ser pagos dividendos intercalares mediante decisão do Conselho de Administração e/ou da Sociedade Gestora
relativamente a quaisquer dos Fundos.
Espera-se que as distribuições sejam efetuadas, em condições normais, como descrito na tabela seguinte:
Tipo de Ações

Nome das Ações

Ações de
Acumulação

A (acum.), AS (acum.), AX (acum.), B (acum.),
Não será feita qualquer distribuição de dividendos,
C (acum.), F (acum.), G (acum.), I (acum.), J (acum.), N mas o rendimento líquido atribuível refletir-se-á no
(acum.), S (acum.), EB (acum.), W (acum.), X (acum.), Y aumento de valor das Ações
(acum.) e Z (acum.)

Ações de
Distribuição
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Pagamentos

A (Mdis), AS (Mdis), AX (Mdis), B (Mdis), C (Mdis),
F (Mdis), G (Mdis), I (Mdis), J (Mdis), N (Mdis), S (Mdis),
EB (Mdis), W (Mdis), X (Mdis), Y (Mdis) e Z (Mdis)

Em circunstâncias normais, prevê-se que a distribuição
seja feita mensalmente (após o final de cada mês)

A (Qdis), AS (Qdis), AX (Qdis), B (Qdis), C (Qdis),
F (Qdis), G (Qdis), I (Qdis), J (Qdis), N (Qdis), S (Qdis),
EB (Qdis), W (Qdis), X (Qdis), Y (Qdis) e Z (Qdis)

Em circunstâncias normais, prevê-se que a distribuição
seja feita trimestralmente (após o final de cada
trimestre)

A (Bdis), AS (Bdis), AX (Bdis), B (Bdis), C (Bdis),
F (Bdis), G (Bdis), I (Bdis), J (Bdis), N (Bdis), S (Bdis),
EB (Bdis), W (Bdis), X (Bdis), Y (Bdis) e Z (Bdis)

Em circunstâncias normais, prevê-se que a distribuição
seja semestral (normalmente em julho e em janeiro de
cada ano)

A (Ydis), AS (Ydis), AX (Ydis), B (Ydis), C (Ydis),
F (Ydis), G (Ydis), I (Ydis), J (Ydis), N (Ydis), S (Ydis),
EB (Ydis), W (Ydis), X (Ydis), Y (Ydis) e Z (Ydis)

Em circunstâncias normais, prevê-se que a distribuição
seja feita anualmente (normalmente em julho/agosto de
cada ano)

A (Mdirc), AS (Mdirc), AX (Mdirc), B (Mdirc), C (Mdirc),
F (Mdirc), G (Mdirc), I (Mdirc), J (Mdirc), N (Mdirc),
S (Mdirc), EB (Mdirc), W (Mdirc), X (Mdirc), Y (Mdirc) e
Z (Mdirc)

Em circunstâncias normais, prevê-se que a distribuição
seja feita mensalmente (após o final de cada mês)
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Para receber dividendos sobre Ações de Distribuição, os Investidores deverão encontrar-se registados como titulares das
referidas Ações de Distribuição no registo de Acionistas no Dia de Avaliação estabelecido pela Sociedade como sendo a data
de fecho da distribuição.
Os dividendos de Ações de Distribuição nominativas serão normalmente reinvestidos na compra de outras Ações de
Distribuição do Fundo e Classe de Ações a que esses dividendos se referem, salvo indicação em contrário no impresso de
subscrição. Essas outras Ações de Distribuição serão emitidas na data ex-dividendo. O preço será calculado da mesma forma
como em outras emissões de Ações desse Fundo no Dia de Avaliação no qual o preço das Ações de Distribuição desse Fundo
entra em ex-dividendo. As ações faccionadas serão arredondadas para três casas decimais. Não serão pagas quaisquer
comissões de subscrição. Os Investidores que não desejem utilizar este mecanismo de reinvestimento deverão preencher
a respetiva secção do impresso de subscrição. Quando forem devidos dividendos em numerário, estes serão pagos aos
titulares de Ações de Distribuição nominativas que tenham escolhido receber os dividendos em numerário; o pagamento
é normalmente efetuado pela transferência de fundos. Contudo, o Conselho de Administração pode decidir que qualquer
dividendo inferior a 50 USD (ou equivalente noutra moeda) seja reinvestido em outras Ações da mesma Classe de Ações
em vez de ser pago diretamente aos Investidores. Os dividendos a serem pagos noutra moeda livremente convertível serão
convertidos a expensas do Investidor.
Quando dividendos de 250 dólares americanos (ou moeda equivalente) ou menos não puderem ser pagos a um Investidor
registado devido a dados em falta ou impossibilidade de efetuar o pagamento, a Sociedade ou a Sociedade Gestora
reservam-se o direito, salvo outra indicação no suplemento local do Prospeto, de reinvestirem automaticamente esses
dividendos e quaisquer dividendos posteriores a pagar na compra de mais Ações de Distribuição do Fundo e Classe de Ações
a que esses dividendos dizem respeito até receberem do Investidor as devidas instruções.
Se um dividendo tiver sido declarado mas não for pago num prazo de cinco (5) anos, a Sociedade declarará o dividendo como
extinto, de acordo com o disposto nas leis do Grão-Ducado do Luxemburgo, e esse dividendo extinto e não pago reverterá
a favor do Fundo correspondente.
No que respeita cada dividendo declarado, o Conselho de Administração e/ou a Sociedade Gestora poderão determinar se,
e em que medida, esse dividendo deverá ser pago a partir das mais-valias realizadas e não realizadas e, no caso de Fundos
que distribuem rendimento bruto de despesas, a partir do capital inicialmente subscrito, independentemente de menos-valias,
aumentadas ou reduzidas, consoante o caso, pela parte do rendimento do investimento e das mais-valias atribuíveis às Ações
emitidas e às Ações resgatadas.

Classes de Ações com o sufixo “dirc”
As Classes de Ações de distribuição com o sufixo “dirc” são oferecidas como parte de uma Classe de Ações com Cobertura
de Risco cambial.
Essas Classes de Ações irão normalmente pagar dividendos mensalmente na moeda da Classe de Ações com Cobertura de
Risco relevante. A taxa de dividendos mensal por Ação será variável e será calculada com base no rendimento anual bruto
previsto da carteira do Fundo relevante atribuível a essa Classe de Ações, com a adição do carry de taxa de juro previsto,
quando esse carry for considerado positivo.
O carry de taxa de juro baseia-se no Diferencial de Taxa de Juro aproximado entre a moeda da Classe de Ações com Cobertura
de Risco e a moeda base do Fundo resultante de uma estratégia de cobertura cambial. Este é calculado utilizando-se uma
média de um período de sucessão de 12 meses do diferencial entre a taxa de câmbio a prazo de 1 mês e a taxa de câmbio
à vista das duas moedas em cada final de mês. O Gestor de Investimento poderá decidir distribuir menos do que 100%, mas
nunca pretenderá pagar mais do que 100% do Diferencial de Taxa de Juro previsto.
Os investidores devem estar cientes de que as Classes de Ações “dirc” dão prioridade aos dividendos e não à valorização do
capital, e irão habitualmente distribuir mais do que o rendimento recebido pelo Fundo. Desta forma, os dividendos poderão ser
pagos a partir do capital, resultando numa erosão do capital investido. Os investidores devem consultar mais especificamente
o risco de Cobertura da Classe e o risco da Política de Dividendos na secção “Considerações sobre Riscos”.

Classes de Ações com o sufixo “pc” ou “am”
A distribuição de Classes de Ações com o sufixo “pc” ou “am” pode fazer distribuições mensais, trimestrais, bianuais ou
anuais com base numa percentagem ou montante fixo por ano, bruto de comissões e despesas, conforme divulgado mais
detalhadamente no Documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores e no “Dividend Schedule”
disponível no site www.franklintempleton.lu ou a pedido da Sociedade Gestora. Um sufixo numérico diferencia as Classes
de Ações com taxas de distribuição fixas (por exemplo, 2, 3). Para evitar qualquer dúvida, o sufixo numérico da Classe de
Ações não corresponde à percentagem ou montante fixo real da Classe de Ações. A percentagem ou montante fixo real a ser
distribuído não é exibido no nome da Classe de Ações.
Deverá ter-se sempre presente que as distribuições de dividendos não estão garantidas, que os Fundos não pagam
juros e que o preço das Ações dos Fundos, bem como qualquer rendimento gerado pelas mesmas, poderá subir
ou descer. Deverá ter-se igualmente em consideração que qualquer distribuição de dividendos reduz o valor das
Ações nos Fundos pelo montante da distribuição. Os resultados futuros e o desempenho do investimento poderão
franklintempleton.lu
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ser afetados por muitos fatores, como por exemplo oscilações das taxas de câmbio, não necessariamente dentro
do controlo da Sociedade, respetivo Conselho de Administração, gerentes, Sociedade Gestora ou qualquer outra
pessoa. Nem a Sociedade, nem nenhum dos seus Administradores ou quadros diretivos, nem a Sociedade Gestora,
a Franklin Templeton ou qualquer das suas associadas a nível mundial, poderão dar garantias quanto ao desempenho
ou retorno futuros.

Equalização do Rendimento
Os Fundos utilizam uma prática contabilística conhecida por equalização, segundo a qual uma parte do produto das emissões
e dos custos da venda das ações, equivalente numa base por ação ao montante do rendimento dos investimentos líquidos
não distribuído na data da transação, é creditado ou debitado a rendimento não distribuído. Consequentemente, o rendimento
do investimento não distribuído por ação não é afetado pelas emissões ou resgates de ações. No entanto, no que se refere
a qualquer Fundo que só oferece ações de acumulação, o Conselho de Administração e/ou a Sociedade Gestora reserva-se
o direito de não aplicar a equalização.

Remuneração da Sociedade Gestora
A Franklin Templeton International Services S.à r.l., por realizar, como Sociedade Gestora, os serviços de gestão de
investimentos e por quaisquer despesas relacionadas com a ligação e administração de Ações dos Investidores, recebe
da Sociedade uma comissão de gestão anual equivalente a uma determinada percentagem por ano dos ativos líquidos
diários ajustados de cada Fundo durante o ano (“comissão de gestão anual”) paga mensalmente. Os detalhes dessa taxa
de gestão anual são fornecidos no Anexo E. A Sociedade Gestora paga parte desta comissão de gestão anual, quando
aplicável, a vários (i) Gestores de Investimentos, conforme descrito na secção “Comissões de Gestão de Investimentos”
e (ii) a distribuidores, intermediários e corretores/mediadores terceiros pela distribuição de Ações fora dos Estados Unidos
da América (também conhecida como “comissão de manutenção”). Esta comissão de manutenção destina-se a compensar
os distribuidores, intermediários e corretores/mediadores por prestarem a distribuição ou outros serviços aos Investidores,
incluindo mas não se limitando a, melhoria da comunicação de informação em curso aos Investidores, o processamento de
transações ou outros serviços administrativos e/ou aos acionistas. Todos os pedidos de informações adicionais em relação
a esses pagamentos devem ser endereçados pelos Investidores aos seus intermediários relevantes. A Sociedade Gestora
poderá também, segundo o seu critério exclusivo, pagar parte ou a totalidade desta comissão de manutenção a Investidores
Institucionais que cumpram determinadas condições, incluindo os montantes mínimos de investimento. Os detalhes de tal
taxa de manutenção são fornecidos no relatório anual da Sociedade.
Por desempenhar funções de registo e transferência, corporativas, domiciliárias e administrativas para a Sociedade, a
Sociedade Gestora irá receber como remuneração da Sociedade uma comissão anual de até 0,20% do Valor Patrimonial
Líquido da Classe de Ações relevante, um montante adicional (consistindo de uma componente fixa e variável) por Participação
de Investidor ao nível da Classe relevante durante cada período de um (1) ano e um montante fixo por ano para cobrir parte
das suas despesas organizacionais. Essa remuneração será calculada e acumulada diariamente e será paga mensal e
postecipadamente. Esta taxa anual inclui quaisquer remunerações pagas a ( i) J.P. Morgan SE, Sucursal do Luxemburgo
pelos seus serviços prestados à Sociedade como Agente Administrativo e (ii) sujeita à aprovação do CSSF e com efeitos
a 3 de outubro de 2022 ou assim que seja razoavelmente praticável em diante, à Virtus Partners Fund Services Luxembourg
S.à r.l. pelos seus serviços prestados à Sociedade como Agente de Registo e Transferência.
Segundo o Artigo 111bis da Lei de 2010, a Sociedade Gestora estabeleceu e aplica uma política de remuneração que
é consistente com e promove uma gestão do risco saudável e eficaz. Estas políticas e práticas não devem incentivar a adoção
de riscos que sejam inconsistentes com o perfil de risco, prospeto e Estatutos da Sociedade e não devem inviabilizar
o cumprimento do dever da Sociedade Gestora de agir no melhor interesse da Sociedade.
Os requisitos de remuneração aplicam-se a categorias de pessoal, incluindo a gestão sénior, responsáveis pela adoção de
riscos, funções de controlo e a quaisquer colaboradores que recebem uma remuneração total que os coloque no mesmo
nível de remuneração que a gestão sénior e os responsáveis pela adoção de riscos cujas atividades profissionais tenham
um impacto material no perfil de risco da Sociedade Gestora ou da Sociedade. A remuneração inclui uma componente fixa
(essencialmente o salário base) e uma componente variável (bónus anuais). O nível de financiamento do bónus anual (que
pode ser em numerário, prémios em ações ou uma combinação de ambos) depende do desempenho corporativo global da FRI,
é aprovado por uma comissão de remuneração e é atribuído por referência ao desempenho real do indivíduo relevante. Uma
parte significativa do bónus pode ser diferida no mínimo durante três anos e o pagamento do bónus está sujeito a disposições
de reembolso. Os detalhes da política de remuneração atualizada incluindo, entre outros, uma descrição da forma como
a remuneração e os benefícios são calculados, como é consistente com a integração dos riscos para a sustentabilidade, da
identidade das pessoas responsáveis pela atribuição da remuneração e benefícios, incluindo a constituição da comissão de
compensação, encontram-se disponíveis na Internet: http://www.franklintempleton.lu, selecionando os separadores “A Nossa
Empresa”, “Informação Regulamentar” (será disponibilizada uma cópia em papel, gratuitamente, mediante pedido).
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Comissão de Gestão dos Investimentos
Para os serviços de gestão de investimentos que presta aos Fundos, a Sociedade Gestora recebe da Sociedade, como parte
da taxa de gestão anual, uma comissão mensal de gestão de investimentos equivalente a uma determinada percentagem por
ano do património líquido diário ajustado de cada Fundo durante o ano. Os detalhes das taxas de gestão de investimentos são
fornecidos no relatório anual da Empresa. Os Gestores de Investimento serão remunerados pela Sociedade Gestora a partir
da comissão de gestão de investimentos recebida da Sociedade.
Com o objetivo de obter a melhor execução possível, os Gestores de Investimento poderão remeter comissões de corretagem
aos corretores/mediadores sobre transações da carteira realizadas para a Sociedade em reconhecimento dos serviços de
pesquisa prestados por esses corretores/mediadores, assim como por serviços prestados na execução das ordens. O acesso
a serviços de pesquisa de investimentos e de informação e serviços afins permite aos Gestores de Investimento complementar
a sua própria pesquisa e análise, disponibilizando-lhes as opiniões e informações de indivíduos e de analistas de outras
empresas. Esses serviços não incluem deslocações, alojamento, entretenimento, bens ou serviços gerais administrativos,
equipamento geral de escritório ou instalações, quotas de sócio, salários de funcionários ou pagamentos diretos em numerário,
que são pagos pelos Gestores de Investimento.
Os Gestores de Investimento poderão celebrar contratos de pagamentos através de comissões em espécie com corretores/
mediadores que sejam entidades e não pessoas singulares apenas onde exista um benefício direto e identificável para os
clientes dos Gestores de Investimento, incluindo a Sociedade, e onde os Gestores de Investimento estejam convencidos
de que as transações que geram os pagamentos através de comissões em espécie são efetuadas em boa-fé, em estrito
cumprimento dos requisitos regulatórios aplicáveis e no melhor interesse da Sociedade. Qualquer contrato desse tipo deve
ser realizado pelo Gestor de Investimento em termos que se coadunem com as melhores práticas de mercado. A utilização
de pagamentos através de comissões em espécie deve ser divulgada nos relatórios periódicos.

Outras Comissões e Despesas da Sociedade
O Distribuidor Principal poderá ter direito a receber qualquer comissão de subscrição de até 5,75% do montante total investido,
como descrito pormenorizadamente na secção “Classes de Ações”. A comissão de subscrição não ultrapassará, em caso
algum, o máximo permitido pelas disposições legais e regulamentares e pelas práticas vigentes em qualquer país onde as
Ações sejam vendidas.
O Distribuidor Principal poderá celebrar contratos com vários subdistribuidores, intermediários, corretores/mediadores e/ou
investidores profissionais para a distribuição das Ações fora dos Estados Unidos da América. Os pagamentos de taxas ou
comissões a vários subdistribuidores, corretores/mediadores ou outros intermediários poderão ser deduzidos das comissões
de gestão anual, comissões de serviço ou outras taxas semelhantes relacionadas pagas normalmente ao Distribuidor
Principal, quando se espera que esses pagamentos melhorem a qualidade da distribuição ou outros serviços prestados
aos Investidores, incluindo a melhoria da comunicação de informação contínua para os Investidores, o processamento de
transações ou outros serviços administrativos e/ou aos acionistas.
Como remuneração pelos serviços prestados à Sociedade na qualidade de Depositário, o J.P. Morgan SE, Luxembourg
Branch receberá uma comissão anual em função da natureza dos investimentos dos diferentes Fundos da Sociedade, que
varia entre 0,01% e 0,14% dos Valores Patrimoniais Líquidos dos ativos dos diferentes Fundos, com possíveis comissões
anuais de depositário mais altas para os Fundos da Sociedade cujos objetivos e políticas de investimento prevejam
investimentos em títulos de rendimento variável de emitentes em países em desenvolvimento, como refletido em mais detalhe
no rácio de despesa total (TER) do Fundo relevante e nos relatórios financeiros da Sociedade. Essa comissão será calculada
e contabilizada diariamente, e a Sociedade efetuará o pagamento ao Depositário mensal e postecipadamente.
Essas comissões não incluem comissões bancárias e de corretagem normais e comissões sobre transações relativas
aos ativos e passivos da Sociedade, bem como quaisquer despesas correntes razoáveis relacionadas com a Sociedade
e cobráveis à mesma, e comissões por outros serviços, conforme acordado ocasionalmente. Os montantes efetivamente
pagos serão apresentados nas demonstrações financeiras da Sociedade.
A Sociedade suporta os seus outros custos operacionais, incluindo, entre outros, os custos de compra e venda de títulos
subjacentes, as taxas governamentais e regulamentares, os honorários legais e de auditoria, os prémios de seguro, os
encargos referentes a juros, os custos com informação e publicação, as despesas de correio, telefone e fax. Todas estas
despesas são estimadas e contabilizadas diariamente no cálculo do Valor Patrimonial Líquido de cada Fundo. A Sociedade
poderá, ocasionalmente, pagar certas comissões à Sociedade Gestora para alocação futura a vários subdistribuidores,
intermediários, corretores/mediadores e/ou investidores profissionais relativamente à colocação de certos Fundos em
plataformas de vendas concebidas para proporcionar uma distribuição mais ampla das Ações dos Fundos. Esses custos só
serão atribuídos aos Fundos que forem colocados nessas plataformas.
Todas as comissões e despesas nos termos do acima não incluem impostos sobre o valor acrescentado e outros impostos,
que devem ser pagos pelos Fundos conforme exigido.
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Comissões de Serviço
Pode ser aplicável uma comissão de serviço dependendo da Classe de Ações do investimento. A comissão aplica-se ao
Valor Patrimonial Líquido médio e é paga ao Distribuidor Principal e/ou outra parte para os remunerar dos custos e despesas
de financiamento por eles incorridos com a venda das Ações e tratamento da CDSC. Estas comissões são acrescidas
diariamente e são deduzidas e pagas mensalmente ao Distribuidor Principal e/ou a terceiros.
A Sociedade comprometeu-se a pagar ao Distribuidor Principal ou à terceira parte relevante a comissão de serviço às
taxas previstas no Anexo E, líquidas de quaisquer impostos. Caso tivessem de ser pagos impostos sobre os referidos
montantes, o valor da comissão de serviço aumentaria de forma a garantir que os montantes acordados são pagos líquidos
ao Distribuidor Principal ou terceira parte relevante. O Conselho de Administração não tem, à data deste Prospeto, qualquer
razão para acreditar que quaisquer impostos são devidos ou aplicados sobre a comissão de serviço.
São disponibilizados mais detalhes das comissões de serviço no Anexo E.

Comissões de desempenho
Para efeitos de cálculo da Comissão de Desempenho:
• O “High Water Mark” (princípio do nível mais alto) será calculado com referência (i) ao preço de lançamento inicial ou (ii)
ao VPL do último Dia de Avaliação que constituiu a base de uma acumulação no Período de Desempenho relevante, para
o qual foi paga uma Comissão de Desempenho, utilizando-se o mais elevado dos dois.
• O VPL-alvo será o “High Water Mark” ajustado segundo o retorno do Índice de Referência-alvo diário.
• O Período de Desempenho será habitualmente cada exercício, exceto quando uma Classe de Ações com uma Comissão
de Desempenho for lançada durante o ano fiscal, caso em que o seu primeiro período de desempenho terá início na data
de lançamento.
• O Índice de Referência-alvo é o índice de referência aplicável, conforme indicado no Anexo E, e deverá ser expresso na
moeda na qual a Classe de Ações relevante é denominada ou para a qual tem cobertura.
A Sociedade Gestora poderá ter direito a receber, a partir dos ativos líquidos atribuíveis a uma Classe de Ações, uma comissão
de incentivo anual baseada no desempenho (a “Comissão de Desempenho”) que, se aplicável, será calculada e acumulada
diariamente e pagável no final de cada exercício. Os detalhes das Comissões de Desempenho são fornecidos no Anexo E.
Os Gestores de Investimento serão remunerados pela Sociedade Gestora a partir das Comissões de Desempenho recebidas
da Sociedade. Deve salientar-se que as Classes de Ações com Comissão de Desempenho irão ter uma comissão de gestão
anual mais baixa do que as Classes de Ações sem Comissão de Desempenho (conforme detalhado no Anexo E).
A Comissão de Desempenho torna-se devida no caso de um desempenho superior, ou seja, se o aumento no VPL durante
o Período de Desempenho relevante (após dedução de quaisquer encargos de subscrição e/ou resgate cobrados) ultrapassar
(i) a subida do Índice de Referência-alvo durante o mesmo período e (ii) o ponto do “High Water Mark” aplicável.
A Comissão de Desempenho é acumulada em cada Dia de Negociação, com base na diferença entre o VPL do Dia de
Negociação anterior (antes da dedução de qualquer provisão para a Comissão de Desempenho) e o VPL-alvo, multiplicada
pelo número de Ações então em circulação. A Comissão de Desempenho será calculada e expressa na moeda na qual
a Classe de Ações relevante é denominada ou para a qual tem cobertura.
Em cada Dia de Negociação, a provisão contabilística efetuada no Dia de Negociação imediatamente anterior é ajustada
para refletir o desempenho da Classe de Ações, positivo ou negativo, calculado conforme acima descrito. Se o VPL de um
determinado Dia de Negociação for mais baixo do que o VPL-alvo, a provisão efetuada nesse Dia de Negociação é ajustada
para a Classe de Ações relevante do Fundo relevante.
Se os Acionistas resgatarem todas ou parte das suas Ações antes do final de um Período de Desempenho, qualquer Comissão
de Desempenho apurada em relação a essas Ações cristalizar-se-á nesse Dia de Transações e, em seguida, será pagável.
Deve salientar-se que a Comissão de Desempenho é calculada com base no desempenho da Classe de Ações do Fundo
relevante e não com base na Carteira do Investidor individual.
Os exemplos abaixo fornecidos ilustram a potencial diferença de retornos entre uma Classe de Ações com uma Comissão
de Desempenho e uma Classe de Ações sem uma Comissão de Desempenho em diferentes cenários num exercício.
Os exemplos destinam-se a fins unicamente ilustrativos. Os retornos apresentados destinam-se a fins unicamente ilustrativos
e não há qualquer garantia de que qualquer Fundo irá atingir estes retornos.
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Exemplo 1: um fundo obtém um desempenho superior ao do índice de referência da comissão de desempenho
no exercício
−

O retorno acumulado da Classe de Ações do Fundo antes de comissões e despesas é de 10,00%

−

O retorno acumulado do índice de referência da Comissão de Desempenho é de 6,00%

−

A taxa da Comissão de Desempenho é de 20%

−

A comissão de gestão anual total para uma classe de ações com uma Comissão de Desempenho é de 1,00%

−

A comissão de gestão anual total para uma classe de ações sem uma Comissão de Desempenho é de 1,50%
Uma Classe de Ações com uma Comissão
de Desempenho

Retorno acumulado bruto da Classe
de Ações

Uma Classe de Ações sem uma Comissão
de Desempenho

10%

10%

Menos comissão anual de gestão

1,00%

1,50%

Retorno acumulado da Classe de Ações
após comissão de gestão anual

9,0%

8,5%

Menos Comissões de Desempenho
(ou seja, 20% do desempenho superior)
(consultar nota 1 abaixo)

0,6%

n/a

Retorno Acumulado Líquido da Classe de
Ações após Comissões de Desempenho

8,4%

8,5%

Nota 1: Comissões de Desempenho = 20% x (Retorno da Classe de Ações após comissão de gestão anual - retorno
acumulado do índice de referência)
Exemplo 2: um fundo não atinge o desempenho do índice de referência da comissão de desempenho no exercício
−

O retorno acumulado da Classe de Ações do Fundo antes de comissões e despesas é de 5,00%

−

O retorno acumulado do índice de referência da Comissão de Desempenho é de 6,00%

−

A taxa da Comissão de Desempenho é de 20%

−

A comissão de gestão anual total para uma classe de ações com uma Comissão de Desempenho é de 1,00%

−

A comissão de gestão anual total para uma classe de ações sem uma Comissão de Desempenho é de 1,50%
Uma Classe de Ações com uma Comissão
de Desempenho

Retorno acumulado bruto da Classe
de Ações

Uma Classe de Ações sem uma Comissão
de Desempenho

5%

5%

Menos comissão anual de gestão

1,00%

1,50%

Retorno acumulado da Classe de Ações
após comissão de gestão anual

4,0%

3,5%

Menos Comissões de Desempenho
(ou seja, 20% do desempenho superior)

n/a

n/a

4,0%

3,5%

Retorno Acumulado Líquido da Classe de
Ações após Comissões de Desempenho

Comissões de Desempenho = 20% x (Retorno da Classe de Ações após comissão de gestão anual - retorno acumulado do
índice de referência)

Regulamento relativo a Índices de Referência
Regulamento relativo a Índices de Referência da UE
De acordo com as provisões do Regulamento (UE) 2016/1011 de 8 de junho de 2016 relativo a índices utilizados como índices
de referência de instrumentos financeiros e contratos financeiros ou para medir o desempenho de fundos de investimento
(o “Regulamento relativo a Índices de Referência”), as entidades supervisionadas podem utilizar índices de referência na
União Europeia se o índice de referência for fornecido por um administrador que esteja incluído no registo de administradores
e índices de referência mantido pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (“ESMA”), segundo o Artigo
36 do Regulamento relativo a Índices de Referência (o “Registo”). Os administradores de índices de referência localizados na
União Europeia cujos índices são utilizados pelos Fundos beneficiam das provisões de transição ao abrigo do Regulamento
relativo a Índices de Referência e, correspondentemente, podem não constar ainda no Registo. Os administradores de
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índices de referência localizados na União Europeia devem solicitar autorização ou o registo como administrador ao abrigo
do Regulamento relativo a Índices de Referência e estar inscritos no Registo até 1 de janeiro de 2020. Os administradores
de índices de referência localizados num país terceiro cujos índices são utilizados pelos Fundos beneficiam de acordos de
transição previstos ao abrigo do Regulamento relativo a Índices de Referência e, correspondentemente, podem não constar
no Registo.
O Regulamento relativo a Índices de Referência requer que a Sociedade Gestora elabore e mantenha planos escritos sólidos
definindo as ações que irá adotar no caso de um índice de referência (conforme definido no Regulamento relativo a Índices
de Referência) sofrer alterações substanciais ou deixar de ser fornecido. A Sociedade Gestora mantém um plano escrito
definindo as ações que irá adotar no caso de um índice sofrer alterações substanciais ou deixar de ser fornecido. O plano
escrito está disponível, mediante pedido e gratuitamente, na sede social da Sociedade Gestora.
Os seguintes índices de referência são utilizados pelos Fundos para os efeitos indicados na tabela abaixo.
Fund

Índice de Referência

Administrador do Índice
de Referência

Finalidade

Franklin Emerging Market Sovereign
Debt Hard Currency Fund

J. P. Morgan Emerging
Market Bond Index Global
Diversified Index

J.P. Morgan Securities LLC.

Alocação de ativos

Taxa de juro de curto prazo
do euro (ESTR)

Banco Central Europeu

Comissão de
desempenho

Taxa média overnight suíça
(SARON)

SIX Swiss Exchange

Comissão de
desempenho

Taxa de Financiamento
Overnight Garantida
(SOFR)

Federal Reserve Bank of New York

Comissão de
desempenho

Taxa média interbancária
overnight da libra esterlina
(SONIA)

Bank of England

Comissão de
desempenho

Taxa média interbancária
overnight de Tóquio
(TONAR)

Bank of Japan

Comissão de
desempenho

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Regime Fiscal Aplicável à Sociedade
A informação seguinte baseia-se nas leis, regulamentos, decisões e prática corrente em vigor no Grão-Ducado do Luxemburgo
e está sujeita a alterações aos mesmos, possivelmente com efeito retrospetivo. Este resumo não pretende ser uma descrição
exaustiva de todas as leis fiscais do Luxemburgo e considerações fiscais do Luxemburgo que poderão ser relevantes para
uma decisão de investir, possuir, deter, ou alienar Ações, bem como não tem como objetivo o aconselhamento fiscal a qualquer
Investidor específico ou potencial. Este resumo não descreve quaisquer consequências fiscais decorrentes ao abrigo das leis
de qualquer estado, localidade ou outra jurisdição fiscal para além do Grão-Ducado do Luxemburgo.
Os investidores devem informar-se e, quando apropriado, consultar os seus consultores profissionais sobre as eventuais
consequências fiscais da compra, aquisição, detenção ou alienação de Ações nos termos do disposto na legislação dos seus
países de nacionalidade, residência, domicílio ou constituição.
A Sociedade não está sujeita, no Grão-Ducado do Luxemburgo, a quaisquer impostos sobre os seus lucros ou rendimentos
e não está sujeita ao imposto sobre o património líquido do Grão-Ducado do Luxemburgo.
No entanto, a Sociedade está sujeita, no Grão-Ducado do Luxemburgo, a um imposto de 0,05% por ano do seu Valor
Patrimonial Líquido, sendo esse imposto pago trimestralmente com base no valor do ativo líquido da Sociedade no fim de
cada trimestre de calendário relevante. Este imposto não é aplicável à porção de ativos de um Fundo investidos noutros
organismos de investimento coletivo que já sejam sujeitos a esse imposto. Para poderem beneficiar da atual taxa de imposto
reduzida de 0,01% (em vez dos 0,05% referidos acima), o Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund será investido
de forma a que a média ponderada da maturidade remanescente de todos os títulos e instrumentos nas carteiras dos Fundos
respetivos não exceda doze meses. Para efeitos do cálculo da maturidade residual de cada título ou instrumento individual,
serão tomados em consideração os instrumentos financeiros associados aos mesmos. No caso de títulos ou instrumentos
cujos termos de emissão estabelecem um ajustamento da sua taxa de juro por referência às condições de mercado, será
considerada a maturidade residual até à data em que a taxa é ajustada.
As Ações da Classe I, da Classe J, da Classe X e da Classe Y poderão igualmente qualificar-se para a taxa reduzida de 0,01%
se todos os Investidores destas Classes de Ações forem Investidores Institucionais.
No Grão-Ducado do Luxemburgo não existe imposto de selo ou qualquer outro tipo de imposto sobre a emissão de ações da
Sociedade. É devida uma taxa de registo de 75 EUR aquando da constituição e sempre que os Estatutos forem alterados.
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Ao abrigo das leis e práticas atuais, não haverá lugar, no Grão-Ducado do Luxemburgo, ao pagamento de qualquer imposto
sobre mais-valias relativamente à valorização de capital realizada ou não realizada dos ativos da Sociedade.
A Sociedade encontra-se registada para Imposto sobre o Valor Acrescentado no Grão-Ducado do Luxemburgo, sendo
responsável pelo pagamento de Imposto sobre o Valor Acrescentado, de acordo com a respetiva legislação.
Os rendimentos de investimento recebidos ou as mais-valias realizadas pela Sociedade poderão estar sujeitos a imposto nos
países de origem em taxas variadas. A Sociedade poderá beneficiar, em determinadas circunstâncias, de acordos de dupla
tributação que o Grão-Ducado do Luxemburgo tenha celebrado com outros países.

Imposto de Retenção na Fonte
As distribuições efetuadas pela Sociedade não estão sujeitas ao imposto de retenção na fonte no Grão-Ducado do Luxemburgo.

Regime Fiscal Aplicável aos Investidores
Os investidores devem ter em atenção que algumas Classes de Ações podem efetuar distribuições a partir do capital,
mais-valias líquidas realizadas e não realizadas, bem como de rendimento bruto de despesa. Isso pode resultar em os
Investidores receberem um dividendo mais elevado do que receberiam de outro modo e, por conseguinte, os Investidores
podem estar sujeitos a um imposto sobre o rendimento mais elevado. Para além disso, em determinadas circunstâncias, tal
pode significar que o Fundo paga dividendos por conta do património do capital por oposição ao património do rendimento.
Esses dividendos podem ainda ser considerados distribuições de rendimento para efeitos fiscais nas mãos dos Investidores,
dependendo da legislação fiscal local vigente. No caso de classes de ações que cobram Comissões de Desempenho, os
Investidores devem ter em atenção que essas Comissões de Desempenho podem, dependendo da legislação fiscal local em
vigor, não ser consideradas como despesa dedutível para efeitos de tributação do investidor. Os investidores devem procurar
obter o seu próprio aconselhamento fiscal no que respeita a este tema.

Luxemburgo
Os Investidores não estão sujeitos atualmente, no Grão-Ducado do Luxemburgo, a quaisquer impostos sobre mais-valias,
rendimento, retenção, sucessões e doações ou outros (à exceção dos Investidores domiciliados, residentes ou estabelecidos
permanentemente no Grão-Ducado do Luxemburgo).

Troca Automática de Informação de Contas Financeiras
A 29 de outubro de 2014, o Grão-Ducado do Luxemburgo assinou o Acordo Multilateral entre Autoridades Competentes
(o “MCAA” - Multilateral Competent Authority Agreement) relativo à implementação da Norma Global de troca automática
de informação de contas financeiras. Através da assinatura do MCAA, Luxemburgo aceitou implementar regulamentos que
permitem a adoção de troca automática de informação com outros países signatários do MCAA.
A 9 de dezembro de 2014, o Conselho Europeu adotou a Diretiva 2014/107/UE no que se refere à cooperação administrativa
na área da tributação direta. A Diretiva 2014/107/UE prevê a troca automática de informação de contas financeiras entre os
Estados-Membros da União Europeia (“Estados-Membros da UE”), com início em 2017 relativamente a contas detidas no ano
civil de 2016. A Diretiva 2014/107/UE foi implementada no Grão-Ducado do Luxemburgo pela lei de 18 de dezembro de 2015
respeitante à troca automática de informação de contas financeiras no que se refere a assuntos fiscais (a “Lei de 2015”), em
vigor desde 1 de janeiro de 2016.
Os Investidores são, pelo presente, notificados de que a Sociedade poderá ter de reportar, ao abrigo da lei luxemburguesa,
detalhes de contas específicas de titulares de contas residentes em Estados-Membros da UE ou em jurisdições signatárias
do MCAA. As Autoridades Fiscais do Luxemburgo poderão partilhar os dados dessas contas, em conformidade com a Diretiva
2014/107/UE e o MCAA, com as Autoridades Fiscais de outros Estados-Membros da UE e jurisdições signatárias do MCAA,
onde o titular da conta é um residente fiscal. A informação que poderá ser reportada inclui, no caso de um indivíduo, o nome
da pessoa a reportar, endereço, número de identificação fiscal, data e local de nascimento, extrato da conta e o montante
bruto total pago ou creditado na conta relativamente ao exercício em análise relevante.
A informação acima referida é apenas um resumo das implicações da Diretiva 2014/107/UE, do MCAA e da Lei de 2015.
O resumo baseia-se na interpretação atual das mesmas e não significa que esteja completa em todos os aspetos.
Não constitui aconselhamento fiscal ou de investimento e, por conseguinte, os Investidores deverão aconselhar-se
junto dos seus consultores financeiros ou fiscais sobre todas as implicações para eles próprios decorrentes da
Diretiva 2014/107/UE, do MCAA e da Lei de 2015.
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FATCA
A Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) é a lei americana relativa ao combate à evasão fiscal, que é uma alteração
ao Internal Revenue Code dos EUA, foi promulgada nos EUA em 2010 e muitas das disposições operativas entraram em
vigor a 1 de julho de 2014. A nível geral, a FATCA requer que instituições financeiras fora dos EUA (“instituições financeiras
estrangeiras” ou “FFI”) forneçam à administração fiscal dos EUA (“IRS”) informações sobre as contas financeiras detidas
direta ou indiretamente por determinados cidadãos dos EUA específicos. É cobrado um imposto de retenção na fonte de
30% a determinados tipos de rendimento com origem nos EUA a uma FFI que não cumpra a FATCA. A 28 de março de 2014,
o Grão-Ducado do Luxemburgo celebrou um Acordo Intergovernamental (“IGA”) Modelo 1 com os EUA e um memorando
de intenções relativamente ao mesmo. A Sociedade tem, desta forma, de cumprir esse IGA do Luxemburgo conforme
implementado na lei luxemburguesa pela lei de 24 de julho de 2015 relativa à FATCA (a “Lei FATCA”) com vista a estar em
conformidade com as disposições da FATCA ao invés de estar diretamente em conformidade com os Regulamentos do
Tesouro dos EUA que implementam a FATCA. Ao abrigo da Lei FATCA e do IGA do Luxemburgo, a Sociedade terá de recolher
informações com o objetivo de identificar Acionistas diretos e indiretos que sejam Cidadãos dos EUA para efeitos da FATCA
(“contas declaráveis”). Todas essas informações sobre contas declaráveis fornecidas pela Sociedade serão partilhadas com
as autoridades fiscais do Luxemburgo, que trocarão essas informações numa base automática com o Governo dos EUA, de
acordo com o Artigo 28 da convenção entre o Governo dos EUA e o Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo, com vista
a Evitar a Dupla Tributação e a Prevenção da Evasão Fiscal no que respeita a Impostos sobre Rendimento e Capital, celebrada
no Luxemburgo a 3 de abril de 1996. A Sociedade pretende cumprir as disposições da Lei FATCA e do IGA do Luxemburgo
para ser considerada em conformidade com a FATCA e, desta forma, não ser sujeita ao imposto de retenção na fonte de
30% no que respeita à sua parte de quaisquer pagamentos atribuíveis a investimentos da Sociedade considerados existentes
e potenciais nos EUA. A Sociedade irá continuar a avaliar a extensão dos requisitos que a FATCA e, particularmente, a Lei
FATCA impõem sobre a mesma.
Para assegurar a conformidade da Sociedade com a FATCA, a Lei FATCA e o IGA do Luxemburgo de acordo com o precedente,
a Franklin Templeton International Services S.à r.l., na sua qualidade de Sociedade Gestora da Sociedade, poderá:
a.	solicitar informações ou documentação, incluindo formulários de imposto W-8, um Número de Identificação de
Intermediário Global, se aplicável, ou quaisquer outras provas válidas do registo FATCA de um Acionista junto da IRS ou
uma isenção correspondente de forma a determinar o estatuto FATCA desse Acionista;
b.	comunicar informações relativas a um Acionista e à sua conta de detenção na Sociedade às autoridades fiscais do
Luxemburgo se essa conta for considerada uma conta declarável dos EUA ao abrigo da Lei FATCA e do IGA do
Luxemburgo; e
c.	comunicar informações às autoridades fiscais do Luxemburgo relativas a pagamentos a titulares de conta com o estatuto
FATCA de instituição financeira estrangeira não participante.

Reino Unido
Está previsto que determinadas Classes de Ações oferecidas pela Sociedade cumprirão as condições de qualificação de
“reporte” para efeitos de legislação fiscal do Reino Unido relativa a fundos offshore. Os relatórios anuais destinados aos
investidores serão disponibilizados no sítio da Internet: http://www.franklintempleton.co.uk. A lista dessas Classes de Ações
poderá também estar disponível no sítio da Internet indicado acima ou poderá ser obtida na sede social da Sociedade.

Assembleias e Relatórios
A Assembleia-Geral Anual de Acionistas terá lugar na sede social da Sociedade no dia 30 de novembro de cada ano ou, no
caso de esse dia não ser um Dia Útil no Luxemburgo, no Dia Útil no Luxemburgo imediatamente após 30 de novembro. Caso
não sejam requeridas por lei ou impostas pelo Conselho de Administração publicações, os avisos aos acionistas podem ser
comunicados por correio postal registado, por e-mail ou através de qualquer outro meio de comunicação. As convocatórias
para todas as assembleias para as quais habitualmente é requerida uma publicação serão publicadas no Recueil Electronique
des Sociétés et Associations (doravante “RESA”), com uma antecedência mínima de quinze (15) dias da assembleia. Estas
convocatórias poderão igualmente estar disponíveis nos sítios Internet que o Conselho de Administração determine. Incluirão
a ordem de trabalhos e especificarão a hora e local da reunião, as condições de admissão, e referirão as exigências das leis
do Grão-Ducado do Luxemburgo relativamente ao quórum e maiorias necessárias para a reunião.
Os requisitos de presença, quórum e maiorias em todas as assembleias gerais serão os previstos nos artigos 450-1 e 450-3
da lei de 10 de Agosto de 1915 (alterada) relativa às sociedades comerciais e nos Estatutos.
Os relatórios anuais auditados e semestrais não auditados estarão disponíveis no seguinte sítio Internet da Franklin
Templeton, http://www.franklintempleton.lu, ou poderão ser obtidos mediante pedido para a sede social da Sociedade e da
Sociedade Gestora; são distribuídos apenas aos Acionistas registados naqueles países onde a regulamentação local o exige.
Os relatórios anuais auditados completos e os relatórios semestrais não auditados encontram-se disponíveis para consulta na
sede social da Sociedade e da Sociedade Gestora. O ano contabilístico da Sociedade termina em 30 de junho de cada ano.
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Direitos de Voto do Investidor
Em qualquer assembleia-geral de Acionistas da Sociedade, cada Acionista terá direito a um voto por cada Ação que detenha,
qualquer que seja a Classe e independentemente do Valor Patrimonial Líquido por Ação na(s) Classe(s) de Ações.
Um Acionista de qualquer Fundo ou Classe de Ações em particular terá direito, em qualquer assembleia separada de
Acionistas desse Fundo ou Classe de Ações, a um voto por cada Ação desse Fundo ou Classe de Ações detida, qualquer que
seja a Classe e independentemente do Valor Patrimonial Líquido por Ação na(s) Classe(s) de Ações.
No caso de Acionistas conjuntos, apenas o Acionista nomeado em primeiro lugar pode votar, a quem a Sociedade possa
considerar como sendo o representante de todos os Acionistas conjuntos, exceto se um Acionista tiver sido expressamente
nomeado por todos os Acionistas conjuntos ou caso tenha sido concedida autorização por escrito.

Documentos Disponíveis para Consulta
Poderão obter-se cópias dos Estatutos da Sociedade na sede social da Sociedade e da Sociedade Gestora.

franklintempleton.lu
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Anexo A
Horas Limite de Negociação Standard
Salvo divulgação em contrário num suplemento local do Prospeto, qualquer contrato ou material de marketing, os pedidos
de compra, venda ou de troca de Ações (as “Transações”) recebidos por um dos escritórios da Franklin Templeton indicados
a seguir, num Dia de Negociação antes da Hora Limite de Negociação apropriada serão negociados nesse dia em função do
Valor Patrimonial Líquido por Ação da Classe relevante calculado nesse dia.

Métodos de Negociação Standard
(por escrito, por telefone, por fax ou pedido eletrónico [incluindo e-mail] se expressamente permitido pela Sociedade Gestora)

Escritório do Luxemburgo

Principais Países abrangidos

Hora Limite de Negociação
para transações nas
moedas da Classe de
Ações relevante

Qualquer país em que
a Sociedade esteja registada
para distribuição, salvo
mencionado abaixo na tabela
relativa a outro escritório local
da Franklin Templeton.

18:00 CET

Hora Limite de Negociação para
transações noutras moedas
aceitáveis que não a moeda
da Classe de Ações relevante

18:00 CET

Hora Limite de Negociação
para transações em
Classes de Ações com
Cobertura de Risco

18:00 CET

Escritório de Frankfurt

Principais Países abrangidos

Hora Limite de Negociação
para transações nas
moedas da Classe
de Ações relevante

Hora Limite de Negociação para
transações noutras moedas
aceitáveis que não a moeda
da Classe de Ações relevante

Hora Limite de Negociação
para transações em
Classes de Ações com
Cobertura de Risco

Áustria
Alemanha
Suíça

16:00 CET

16:00 CET

16:00 CET

Países Baixos

18:00 CET

18:00 CET

18:00 CET

Escritório de Hong Kong (região do norte da Ásia)

Principais Países abrangidos

Hora Limite de Negociação
para transações nas
moedas da Classe
de Ações relevante

Hong Kong
Macau
Coreia do Sul

16:00 HKT

Hora Limite de Negociação para
transações noutras moedas
aceitáveis que não a moeda
da Classe de Ações relevante

16:00 HKT

Hora Limite de Negociação
para transações em
Classes de Ações com
Cobertura de Risco

16:00 HKT

Escritório de Singapura (regiões do Sudoeste Asiático e da Australásia, conforme aplicável)

Principais Países abrangidos

Singapura

Hora Limite de Negociação
para transações nas
moedas da Classe
de Ações relevante

16:00 SGT

Hora Limite de Negociação para
transações noutras moedas
aceitáveis que não a moeda
da Classe de Ações relevante

16:00 SGT

Hora Limite de Negociação
para transações em
Classes de Ações com
Cobertura de Risco

16:00 SGT

Escritório Americano

Principais Países abrangidos

Hora Limite de Negociação
para transações nas
moedas da Classe
de Ações relevante

Caraíbas
América Latina
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16:00 EST

Hora Limite de Negociação para
transações noutras moedas
aceitáveis que não a moeda
da Classe de Ações relevante

16:00 EST

Hora Limite de Negociação
para transações em
Classes de Ações com
Cobertura de Risco

12:00 EST (exceto H4,
sendo 16:00 EST)

franklintempleton.lu

Negociação Eletrónica
(Swift e ligação Eletrónica Direta com a Franklin Templeton ou através do serviço eletrónico da Franklin Templeton se permitido
pela Sociedade Gestora)

Principais Países abrangidos

Qualquer País onde as
Ações da Sociedade possam
ser distribuídas e/ou onde
o serviço eletrónico esteja
disponível

Hora Limite de Negociação
para transações nas
moedas da Classe de
Ações relevante

22:00 CET

Hora Limite de Negociação para
transações noutras moedas
aceitáveis que não a moeda da
Classe de Ações relevante

22:00 CET

Hora Limite de Negociação
para transações em
Classes de Ações com
Cobertura de Risco

18:00 CET

Os investidores domiciliados em países não indicados acima, mas onde são permitidas transações das Ações da Sociedade
ao abrigo de todas as leis e regulamentos aplicáveis, devem contactar o representante do serviço de clientes do escritório
mais próximo da Franklin Templeton. Esta informação está disponível no sítio Internet http://www.franklintempleton.lu.
Definições
CET: Hora da Europa Central
EST: Hora padrão da Costa Leste (EUA)
HKT: Hora padrão de Hong Kong
SGT: Hora padrão de Singapura

franklintempleton.lu
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Anexo B
Restrições ao Investimento
O Conselho de Administração adotou as seguintes restrições relativas ao investimento dos ativos da Sociedade e suas
atividades exceto se de outra forma indicado na subsecção 5 “Restrições ao investimento específicas e regras da carteira
para fundos do mercado monetário” abaixo. Estas restrições e políticas podem ser alteradas periodicamente pelo Conselho
de Administração, se e quando este considerar ser tal nos melhores interesses da Sociedade, caso em que este Prospeto
será atualizado.
As restrições ao investimento impostas pela lei do Luxemburgo devem ser observadas por cada Fundo que não se qualifique
como um Fundo do Mercado Monetário.
1. INVESTIMENTO EM VALORES MOBILIÁRIOS E ATIVOS LÍQUIDOS
a) A Sociedade investirá em um ou mais dos seguintes tipos de investimentos:
(i)

valores mobiliários e Instrumentos do Mercado Monetário cotados ou negociados num Mercado Regulamentado;

(ii)

valores mobiliários e Instrumentos do Mercado Monetário negociados noutro mercado regulamentado de um
Estado-Membro do Espaço Económico Europeu (um “Estado-Membro”) que seja regulado, opere regularmente
e seja reconhecido e esteja aberto ao público;

(iii)

valores mobiliários e Instrumentos do Mercado Monetário admitidos a cotação numa bolsa de valores de um
país terceiro ou negociados noutro mercado num país terceiro que seja regulado, opere regularmente e seja
reconhecido e esteja aberto ao público;

(iv)

valores mobiliários e Instrumentos do Mercado Monetário emitidos recentemente, desde que as condições de
emissão incluam um compromisso de pedido de admissão a cotação oficial numa bolsa de valores ou num
outro Mercado Regulamentado dos países das regiões mencionadas nos parágrafos (i), (ii) e (iii), que opere
regularmente e que seja reconhecido e esteja aberto ao público, e que essa admissão seja garantida num prazo
de um ano a contar da data de compra;

(v)

unidades de participação de OICVM e/ou outros OIC, situados num Estado-Membro ou não, desde que:
− esses outros OIC tenham sido autorizados em conformidade com as leis de qualquer Estado-Membro da UE ou
em conformidade com leis que estabelecem que eles estão sujeitos a supervisão considerada pela autoridade
de supervisão do Luxemburgo como equivalente àquela determinada na lei da UE e que a cooperação entre
autoridades seja suficientemente assegurada,
− o nível de proteção dos participantes nesses outros OIC seja equivalente ao proporcionado aos participantes
num OICVM, devendo nomeadamente as regras respeitantes à segregação dos ativos, contração ou
concessão de empréstimos, bem como à venda a descoberto de valores mobiliários e Instrumentos do Mercado
Monetário, ser equivalentes aos requisitos da Diretiva 2009/65/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de
13 de julho de 2009,
− esses outros OIC elaborem relatórios semestrais e anuais relativamente à sua atividade, que permitam uma
avaliação do seu ativo e passivo, receitas e operações ao longo do período em análise,
− tanto os OICVM como os outros OIC objeto da aquisição não possam, de acordo com os respetivos documentos
constitutivos, aplicar, no total, mais do que 10% dos seus ativos em unidades de outros OICVM ou outros OIC;

(vi)

depósitos junto de instituições de crédito pagáveis à vista ou suscetíveis de serem mobilizados, e com um prazo
de vencimento igual ou inferior a 12 meses, na condição de a instituição de crédito ter a sua sede social num
Estado-Membro da UE ou, caso tenha a sua sede social num país terceiro, estar sujeita a normas prudenciais
que a autoridade de supervisão do Luxemburgo considere equivalentes às previstas na legislação da UE;

(vii)

instrumentos financeiros derivados, incluindo instrumentos equivalentes liquidados em dinheiro, negociados num
Mercado Regulamentado referido nos subparágrafos anteriores (i) a (iv), e/ou instrumentos financeiros derivados
negociados fora de bolsa (“derivados OTC”), desde que:
− os ativos subjacentes consistam em instrumentos abrangidos por este anexo e referidos em 1.a), índices
financeiros, taxas de juro, taxas de câmbio ou divisas, nos quais o Fundo possa investir de acordo com os
seus objetivos de investimento,
− as contrapartes nas transações de derivados de mercado de balcão sejam instituições sujeitas a supervisão
prudencial e pertencentes às categorias aprovadas pela autoridade de supervisão do Luxemburgo,
− os derivados de mercado de balcão estejam sujeitos a uma avaliação diária fiável e verificável e possam, em
qualquer altura, ser vendidos, liquidados ou encerrados por uma operação de compensação pelo seu justo
valor, por iniciativa da Sociedade,

(viii) Instrumentos do Mercado Monetário que não aqueles negociados num Mercado Regulamentado e abrangidos
no parágrafo 1.a), se a emissão ou o emitente de tais instrumentos for objeto de regulamentação para efeitos de
proteção dos investidores e da poupança, e desde que:
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− sejam emitidos ou garantidos por um órgão da administração central, regional ou local, ou pelo banco
central de um Estado-Membro, pelo Banco Central Europeu, pela União Europeia, pelo Banco Europeu de
Investimento, por um país terceiro ou, no caso de um Estado federal, por um dos Estados que compõem
a federação, ou por um organismo internacional público a que pertençam um ou mais Estados-Membros, ou
− sejam emitidos por uma sociedade cujos títulos sejam negociados nos Mercados Regulamentados acima
referidos, ou
− sejam emitidos ou garantidos por uma instituição objeto de supervisão prudencial de acordo com critérios
definidos pelo direito da UE, ou por uma instituição que seja objeto e que respeite regras prudenciais
consideradas pela autoridade de supervisão do Luxemburgo como sendo, pelo menos, tão rigorosas como
as previstas pelo direito da UE, ou
− sejam emitidos por outras entidades pertencentes às categorias aprovadas pela autoridade de supervisão
do Luxemburgo, desde que os investimentos nesses instrumentos confiram uma proteção aos investidores
equivalente à prevista no primeiro, segundo ou terceiro subparágrafos e desde que o emitente seja uma
sociedade cujo capital e reservas ascendam a um montante mínimo de 10 milhões de euros e apresente
e publique as suas contas anuais nos termos da Quarta Diretiva 78/660/CEE, e seja uma entidade que, dentro
de um grupo de sociedades que inclua uma ou diversas sociedades cotadas, se especialize no financiamento
do grupo; ou seja uma entidade especializada no financiamento de veículos de titularização que beneficiam
de uma linha de liquidez bancária.
b) A Sociedade poderá investir até 10% dos ativos líquidos de qualquer Fundo em valores mobiliários e Instrumentos do
Mercado Monetário não referidos no parágrafo (a) acima;
c) Cada Fundo da Sociedade poderá deter, a título acessório, ativos líquidos;
d) (i)	Cada Fundo da Sociedade não poderá investir mais de 10% dos seus ativos líquidos em valores mobiliários
e Instrumentos do Mercado Monetário emitidos pela mesma entidade. Cada Fundo da Sociedade não poderá
investir mais de 20% dos seus ativos líquidos em depósitos constituídos junto de uma mesma entidade.
A exposição do Fundo ao risco de contraparte numa transação de derivados de mercado de balcão não pode
ser superior a 10% do seu ativo, quando a contraparte for uma instituição de crédito referida no parágrafo 1.a)
(vi) acima, ou 5% dos seus ativos líquidos nos outros casos.
(ii)

O valor total dos valores mobiliários e dos Instrumentos do Mercado Monetário detidos em entidades emitentes
em que o Fundo invista mais de 5% dos seus ativos líquidos não poderá ultrapassar 40% do valor do seu ativo.
Este limite não é aplicável a depósitos e a transações de derivados de mercado de balcão com instituições
financeiras sujeitas a supervisão prudencial.
Não obstante os limites individuais fixados no parágrafo 1. d) (i), um Fundo não pode acumular:
− investimentos em valores mobiliários ou Instrumentos do Mercado Monetário emitidos por uma única entidade,
− depósitos junto de uma única entidade, e/ou
− exposições resultantes de transações de derivados de mercado de balcão junto de uma única entidade,
que ultrapassem 20% dos seus ativos líquidos.

(iii)

O limite referido na primeira frase do parágrafo 1. d) (i) acima deverá ser de 35% no caso de o Fundo ter
investido em valores mobiliários negociáveis ou Instrumentos do Mercado Monetário emitidos ou garantidos por
um Estado-Membro, pelas suas autoridades locais, por um Estado terceiro ou por instituições internacionais de
caráter público a que pertençam um ou mais Estados-Membros.

(iv)

O limite fixado na primeira frase no parágrafo 1. d) (i) acima será de 25% relativamente a obrigações emitidas por
uma instituição de crédito com sede social num Estado-Membro da UE e sujeita por lei a uma supervisão pública
especial destinada a proteger os titulares de obrigações. Em particular, as quantias decorrentes da emissão
destas obrigações deverão ser investidas, em conformidade com a lei, em ativos que, durante todo o período de
validade das obrigações, sejam capazes de cobrir os compromissos decorrentes das obrigações e que, no caso
de falência do emitente, sejam utilizados, com caráter prioritário, para o reembolso de capital e pagamento dos
juros acrescidos.
Se um Fundo investir mais de 5% dos seus ativos líquidos nas obrigações acima referidas e emitidas por um
único emitente, o valor total desses investimentos não poderá exceder 80% do valor dos ativos do Fundo.

(v)

Os valores mobiliários e os Instrumentos do Mercado Monetário referidos nos parágrafos 1. d) (iii) e 1. d) (iv) não
estão incluídos no cálculo do limite de 40% referido no parágrafo 1. d) (ii).
O limite definido em 1. d) (i), (ii), (iii) e (iv) não poderá ser acumulado e, assim, investimentos em valores
mobiliários ou Instrumentos do Mercado Monetário emitidos pela mesma entidade, em depósitos ou instrumentos
derivados junto desta entidade e realizados de acordo com a secção 1. d) (i), (ii), (iii) e (iv) não podem exceder
um total de 35% dos ativos líquidos do Fundo.
As sociedades incluídas no mesmo grupo para efeitos de consolidação de contas, conforme definido na
Diretiva 83/349/CEE, ou em conformidade com as regras contabilísticas internacionalmente reconhecidas, são
consideradas como uma única entidade para efeitos de cálculo dos limites previstos em 1. d). Um Fundo poderá
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investir cumulativamente até 20% dos seus ativos líquidos em valores mobiliários e Instrumentos do Mercado
Monetário dentro do mesmo grupo.
(vi)

Sem prejuízo dos limites estabelecidos no parágrafo e), os limites fixados neste parágrafo d) serão de 20% para
investimentos em ações e/ou obrigações emitidas pela mesma entidade quando o objetivo da política de
investimento de um Fundo for reproduzir a composição de um determinado índice de ações ou obrigações que
é reconhecido pela autoridade de supervisão do Luxemburgo, desde que
− a composição do índice seja suficientemente diversificada,
− o índice represente um índice de referência adequado para o mercado ao qual se refere,
− seja publicado numa forma apropriada.
O limite fixado no subparágrafo acima é aumentado para 35% sempre que tal demonstre ser justificado por
condições excecionais de mercado, designadamente nos Mercados Regulamentados em que predominem
determinados valores mobiliários ou Instrumentos do Mercado Monetário, desde que o investimento até 35% seja
apenas permitido para um único emitente.

(vii)

Quando qualquer Fundo tiver investido, em conformidade com o princípio de repartição do risco,
em valores mobiliários e Instrumentos do Mercado Monetário emitidos ou garantidos por qualquer
Estado-Membro da UE, pelas suas autoridades locais, ou por organismos internacionais públicos de
que um ou mais Estados-Membros da UE sejam membros, ou por qualquer outro Estado da OCDE, por
Singapura ou qualquer Estado-Membro do G20, a Sociedade poderá investir 100% dos ativos de qualquer
Fundo nesses títulos, mas esse Fundo deverá deter no mínimo títulos de seis emissões diferentes e os
títulos de uma emissão não deverão representar mais de 30% dos ativos líquidos desse Fundo.

e) A Sociedade, bem como qualquer Fundo, não poderão investir em ações com direito de voto de sociedades que lhes
permitam exercer uma influência significativa sobre a gestão do emitente. Além disso, um Fundo não poderá adquirir
mais de (i) 10% das ações sem direito de voto de qualquer entidade emitente individual, (ii) 10% dos títulos de dívida
de qualquer entidade emitente individual, (iii) 25% das unidades de qualquer organismo de investimento coletivo
individual, (iv) 10% dos Instrumentos do Mercado Monetário de qualquer entidade emitente individual. No entanto, as
limitações fixadas em (ii), (iii) e (iv) poderão não ser consideradas na altura da aquisição se, nessa altura, o montante
bruto das obrigações ou dos Instrumentos do Mercado Monetário ou o montante líquido dos instrumentos em emissão
não puder ser calculado.
As limitações nesta secção e) não se aplicam a (i) valores mobiliários ou Instrumentos do Mercado Monetário emitidos
ou garantidos por um Estado-Membro da UE, pelas suas autoridades locais ou por organismos públicos internacionais
de que sejam membros um ou mais Estados-Membros da União Europeia, ou por qualquer outro Estado, nem
a (ii) ações detidas pela Sociedade no capital de uma sociedade constituída num país que não é membro da UE que
investe os seus ativos sobretudo em títulos de órgãos emitentes que tenham a sua sede social nesse país, quando, ao
abrigo da legislação desse país, essa participação representa a única forma de a Sociedade poder investir em títulos
de órgãos emitentes desse país, desde que, no entanto, a Sociedade, na sua política de investimento obedeça às
limitações estabelecidas nos Artigos 43 e 46 e nos parágrafos (1) e (2) do Artigo 48 da Lei de 17 de dezembro de 2010.
f) (i)	Salvo disposição em contrário na política de investimento de um Fundo específico, cada Fundo não investirá
mais de 10% dos seus ativos líquidos em OICVM e outros OIC.
(ii)

Caso a restrição f) (i) acima não se aplique a um Fundo específico, tal como indicado na sua política de
investimento, esse Fundo poderá adquirir unidades de participação de OICVM e/ou de outros OIC referidos no
parágrafo 1. a) (v), desde que não seja investido mais de 20% dos ativos líquidos de um Fundo nas unidades de
participação de um único OICVM ou outro OIC.
Para fins da aplicação deste limite de investimento, cada compartimento de um OICVM e/ou outro OIC com
múltiplos compartimentos deverá ser considerado como um emitente separado, desde que o princípio da
segregação das obrigações dos vários compartimentos seja garantido perante terceiros.

(iii)

Os investimentos em unidades de participação de OIC, que não sejam OICVM, não podem exceder, no total,
30% dos ativos líquidos de um Fundo.

(iv)

Quando um Fundo investe nas unidades de participação de OICVM e/ou de outros OIC ligados à Sociedade
por uma gestão ou controlo comuns, ou por uma participação substancial direta ou indireta, não poderão ser
cobradas quaisquer comissões de subscrição ou de resgate à Sociedade por conta do seu investimento em
unidades desses outros OICVM e/ou OIC.
Relativamente aos investimentos de um Fundo em OICVM e outros OIC ligados à Sociedade da forma descrita
no parágrafo precedente, a comissão de gestão total (excluindo qualquer comissão de desempenho, se existir)
cobrada a esse Fundo e a cada um dos OICVM ou outros OIC em questão não deverá exceder 2% do valor dos
investimentos relevantes. A Sociedade indicará no seu relatório anual as comissões de gestão totais cobradas
ao Fundo relevante e ao OICVM e ao outro OIC em que esse Fundo investiu durante o período relevante.

(v)
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Um Fundo não poderá adquirir mais de 25% das unidades de participação do mesmo OICVM e/ou outro OIC.
Este limite poderá não ser respeitado na altura da aquisição, se, nessa altura, o montante ilíquido das unidades
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em emissão não puder ser calculado. No caso de um OICVM ou outro OIC com múltiplos compartimentos, esta
restrição aplica-se por referência a todas as unidades de participação emitidas pelo OICVM/OIC em questão,
com todos os compartimentos acumulados.
(vi)

Os investimentos subjacentes detidos pelo OICVM ou outro OIC em que os Fundos investem não têm de ser
considerados para efeitos das restrições ao investimento estabelecidas anteriormente em 1. d) acima.

g) Um Fundo pode subscrever, adquirir e/ou deter ações a emitir ou emitidas por um ou mais Fundos sem o Fundo estar
sujeito aos requisitos da lei de 10 de agosto de 1915 relativa a sociedades comerciais (conforme alterada) quanto
à subscrição, aquisição e/ou detenção por uma sociedade das suas próprias ações, sob condição de:
(i)

O Fundo-alvo não investir por sua vez no Fundo investido neste Fundo-alvo; e

(ii)

Não mais de 10% dos ativos do Fundo-alvo cuja aquisição é contemplada poder ser investido em unidades de
OICVM e/ou outros OIC; e

(iii)

Os direitos de voto, se existirem, associados às ações do Fundo-alvo serem suspensos durante o período
de detenção pelo Fundo relevante e sem prejuízo do processamento adequado nas contas e nos relatórios
periódicos; e

(iv)

Em qualquer caso, durante o período de tempo em que essas ações forem detidas pelo Fundo, o seu valor não
ser tomado em consideração no cálculo dos ativos líquidos do Fundo para efeitos de verificação do limiar mínimo
dos ativos líquidos imposto pela Lei de 17 de dezembro de 2010; e

(v)

Não haver duplicação das comissões de gestão/subscrição ou de venda entre aquelas ao nível do Fundo que
investiu no Fundo-alvo e este Fundo-alvo.

h) A Sociedade não poderá (i) adquirir, a favor de qualquer Fundo, títulos parcialmente pagos ou que não tenham sido
pagos, ou que pressuponham uma obrigação (contingente ou outra), salvo quando, em conformidade com as condições
de emissão desses mesmos títulos, essas obrigações se extingam ou possam ser, por opção do titular, extintas no
prazo de um ano a contar da data de aquisição e (ii) subscrever ou garantir a subscrição de títulos de outros emitentes
para qualquer Fundo.
i) A Sociedade não poderá comprar ou de alguma forma adquirir qualquer investimento no qual a responsabilidade do
titular seja ilimitada.
j) A Sociedade não poderá comprar títulos ou instrumentos de dívida emitidos pelos Gestores de Investimento ou
qualquer pessoa relacionada, ou pela Sociedade Gestora.
k) A Sociedade não poderá adquirir quaisquer títulos a crédito (exceto que a Sociedade pode, dentro dos limites
estabelecidos na cláusula 2. e) a seguir, obter o crédito a curto prazo necessário para a liquidação de compras
ou vendas de títulos) ou realizar vendas a descoberto de valores mobiliários, Instrumentos do Mercado Monetário
ou outros instrumentos financeiros acima referidos; se bem que a Sociedade poderá constituir depósitos de garantia
e garantias de manutenção relativos a contratos de futuros e contratos a prazo (e a opções sobre os mesmos).
2. INVESTIMENTO NOUTROS ATIVOS
a) A Sociedade não poderá comprar bens imobiliários, nem adquirir opções, direitos ou interesses relativos a eles, desde
que a Sociedade possa investir por conta de qualquer Fundo em valores mobiliários garantidos por bens imobiliários
ou interesses nos mesmos ou valores mobiliários de empresas que invistam em imobiliário.
b) A Sociedade não poderá realizar investimentos em metais preciosos nem em certificados que os representem.
c) A Sociedade não poderá celebrar transações de produtos de base ou contratos de produtos de base diretos, exceto
se puder, para cobrir o risco, celebrar futuros financeiros sobre essas transações dentro dos limites estabelecidos na
cláusula 3 abaixo.
d) A Sociedade não poderá conceder empréstimos a outras pessoas nem intervir em nenhuma operação na qualidade
de garante em nome de terceiros, nem assumir, endossar, ou, de qualquer outra forma, ser direta ou indiretamente
responsável por qualquer obrigação ou dívida ou por qualquer pessoa em relação a dinheiro emprestado; desde que,
para efeitos da presente restrição:
(i)

a aquisição de obrigações, títulos de dívida ou outras obrigações de dívida empresarial ou soberana (quer pagas
no todo ou em parte) e o investimento em títulos emitidos ou garantidos por um Estado-Membro da OCDE ou
por qualquer instituição, organização ou autoridade supranacional, papel comercial de curto prazo, certificados
de depósito e aceites bancários de emitentes principais ou outros instrumentos de dívida negociados não sejam
considerados como contração de um empréstimo; e

(ii)

não seja considerada como concessão de um empréstimo a compra de divisas mediante um crédito cruzado de
cobertura “back-to-back”.

e) A Sociedade não poderá contrair empréstimos por conta de qualquer Fundo, exceto montantes que no total não
ultrapassem 10% dos ativos líquidos do Fundo, a preços de mercado, e unicamente com caráter transitório. A Sociedade
poderá, no entanto, adquirir divisas através de empréstimos triangulares do tipo “back-to-back”.
f) A Sociedade não poderá hipotecar, penhorar, onerar ou, de qualquer outra forma, ceder como garantia de dívida,
quaisquer dos títulos ou outros ativos de qualquer Fundo, exceto quando necessário em relação aos empréstimos
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mencionados na cláusula e) acima. Não serão considerados penhora dos ativos, a compra ou a venda de títulos no
mercado sob condição ou com entrega diferida, nem os acordos relativos a garantias relacionados com a subscrição
de opções ou a compra e venda de contratos a prazo ou de futuros.
3. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS
A Sociedade pode utilizar instrumentos financeiros derivados para investimento, cobertura de risco e efeitos de gestão
eficiente da carteira, dentro dos limites da Lei de 17 de dezembro de 2010. Em circunstância alguma a utilização destes
instrumentos e técnicas fará com que um Fundo divirja da sua política de investimento.
Cada Fundo poderá investir em instrumentos financeiros derivados dentro dos limites estabelecidos na cláusula 1.
a) (vii), desde que a exposição aos ativos subjacentes não exceda, no total, os limites de investimento estabelecidos
nas cláusulas 1. d) (i) a (v). Quando um Fundo investe em instrumentos financeiros derivados baseados num índice,
estes investimentos não têm de ser acumulados em relação aos limites estabelecidos na cláusula 1. d). Quando um
valor mobiliário ou Instrumento do Mercado Monetário integra um derivado, este último deve ser tido em conta quando se
cumpre os requisitos desta restrição.
A Sociedade, em nome de um Fundo relevante, poderá escolher apenas contrapartes de swap que correspondem
a instituições financeiras de primeira classe selecionadas pelo Conselho de Administração que estão sujeitas a supervisão
prudencial e que pertencem às categorias aprovadas pela CSSF para efeitos das transações de derivados de mercado de
balcão e especializadas neste tipo de transações.
Dependendo do caso, o colateral recebido por cada Fundo no que respeita a transações de derivados de mercado de
balcão poderá compensar a exposição líquida à contraparte, se cumprir os critérios estipulados nas leis, regulamentos
e circulares aplicáveis emitidas ocasionalmente pela CSSF, nomeadamente em termos de liquidez, avaliação, qualidade
de crédito do emitente, correlação, riscos ligados à gestão do colateral e aplicabilidade, conforme definido mais adiante.
O colateral consiste, em primeiro lugar, em numerário e obrigações soberanas com notação mais elevada. O valor do
colateral é reduzido por uma percentagem (um “haircut”) que prevê flutuações a curto prazo no valor do colateral. Os
tipos de ativos utilizados como garantia elegível trocados variam com base no acordo estabelecido com cada contraparte,
e normalmente consistem em numerário, títulos do Tesouro dos EUA ou obrigações de agências governamentais dos
EUA suportadas pela fé e crédito totais do governo dos EUA e/ou dívida soberana central da zona Euro ou de agências.
A garantia elegível e o deságio correspondente utilizados para cada tipo de ativo são consistentes com os requisitos do
Regulamento Delegado (UE) 2016/2251 da Comissão, de 4 de outubro de 2016, que complementa o Regulamento (UE)
n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados OTC, contrapartes centrais e repositórios de
transações, no que respeita às normas técnicas regulamentares para as técnicas de mitigação de riscos dos contratos
de derivados OTC não compensados por uma contraparte central (normalmente denominado “Regulamento da UE
relativo à margem de derivados OTC não compensada”), que pode ser alterado ou complementado periodicamente. As
exposições líquidas são calculadas diariamente pela contraparte e estão sujeitas aos termos dos acordos, que incluem
um montante mínimo de transferência que é normalmente inferior a 500.000 euros. O valor mínimo de transferência
estabelece um limite, abaixo do qual não é negociada qualquer garantia. Se a exposição líquida da contraparte ao Fundo
exceder o montante mínimo de transferência, o Fundo será obrigado a depositar a garantia à contraparte. Os níveis das
garantias podem flutuar entre o Fundo e a contraparte, consoante movimento de mercado da exposição.
O colateral não em numerário recebido não é vendido, reinvestido nem penhorado. A garantia em numerário poderá ser
reinvestida em conformidade com as disposições estabelecidas no Credit Support Annex (“CSA”) do International Swaps
and Derivatives Association Master Agreement (“ISDA Master Agreement”) executadas com a contraparte relevante e desde
que o reinvestimento seja consistente com os requisitos de diversificação do risco detalhados no Anexo B “Restrições ao
Investimento”, em (a) ações ou unidades de participação emitidas por organismos de investimento coletivo do mercado
monetário a curto prazo, conforme definido no RFMM, (b) depósitos junto de uma instituição de crédito com sede
social num Estado-Membro ou junto de uma instituição de crédito situada num país terceiro, desde que esteja sujeita
a regras prudenciais que a CSSF considere equivalentes às regras estabelecidas na legislação da UE, (c) obrigações
governamentais de alta qualidade consideradas uma garantia elegível de acordo com os termos do CSA do ISDA Master
Agreement, e (d) operações de acordos de recompra, desde que as operações sejam realizadas junto de instituições
de crédito sujeitas a supervisão prudencial e a Sociedade possa, a qualquer momento, recuperar o montante total de
numerário numa base acumulada. A Sociedade tem políticas relativas ao reinvestimento de colateral (especificamente,
que não poderão ser utilizados derivados ou outros instrumentos que poderão contribuir para a alavancagem) de forma
a não afetar o cálculo da Exposição Global.
De acordo com os critérios apresentados no parágrafo anterior, um Fundo poderá ser totalmente colateralizado em
diferentes valores mobiliários e Instrumentos do Mercado Monetário emitidos ou garantidos por um Estado-Membro da
UE, pelas suas autoridades locais, ou por organismos internacionais públicos de que um ou mais dos Estados-Membros
da UE sejam membros, por qualquer outro Estado da OCDE, por Singapura ou por qualquer Estado-Membro do G20,
desde que esse Fundo detenha títulos de pelo menos seis emissões diferentes e que qualquer emissão individual não seja
responsável por mais de 30% dos ativos líquido desse Fundo.
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A Exposição Global relativa a instrumentos financeiros derivados é calculada tendo em conta o valor atual dos ativos
subjacentes, o risco de contraparte, os movimentos previsíveis do mercado e o tempo disponível para liquidar as posições.
A Sociedade deverá certificar-se de que a Exposição Global de cada Fundo relativamente a instrumentos financeiros
derivados não excede os ativos líquidos totais desse Fundo. Consequentemente, a exposição ao risco global do Fundo
não deverá exceder 200% dos seus ativos líquidos totais. Para além disso, esta exposição ao risco global não pode ser
aumentada em mais de 10% através de empréstimos temporários (tal como referido na cláusula 2. e) acima), para que,
em nenhuma circunstância, ultrapasse os 210% dos ativos líquidos totais de qualquer Fundo.
Os Fundos aplicam a Abordagem de Valor em Risco (VaR) ou de Compromisso para calcular a sua Exposição Global,
consoante o que se considere apropriado.
Quando o objetivo de investimento de um Fundo indica um índice de referência em relação ao qual o desempenho poderá
ser comparado, o método utilizado para calcular a Exposição Global poderá considerar um índice de referência diferente
do mencionado para efeitos de desempenho ou volatilidade no referido objetivo de investimento do Fundo.

Cobertura Cambial
A Sociedade poderá, no que respeita a cada Fundo, para efeitos de cobertura de riscos cambiais, possuir compromissos
pendentes em contratos cambiais a prazo, futuros de divisas, opções de compra subscritas e opções de venda compradas
sobre moedas e swaps cambiais cotados numa bolsa ou negociados num Mercado Regulamentado ou celebrados junto
de instituições financeiras com notação elevada.
Sujeitos à implementação das técnicas de cobertura de risco cambial abaixo, os compromissos numa moeda não poderão
ultrapassar o valor agregado de títulos e outros ativos detidos pelo Fundo relevante denominado nessa moeda (ou noutras
moedas que flutuem de forma substancialmente semelhante a essa moeda).
Neste contexto, a Sociedade poderá, no que respeita a cada Fundo, aplicar as seguintes técnicas de cobertura de
risco cambial:
–	cobertura de risco através de indicador, ou seja, uma técnica segundo a qual um Fundo efetua uma cobertura da
moeda de referência do Fundo (ou índice de referência ou exposição cambial dos ativos do Fundo) face à exposição
numa moeda vendendo (ou comprando) em vez disso uma outra moeda intimamente relacionada com esta, desde que,
contudo, seja provável que estas moedas oscilem da mesma forma. As orientações seguidas na determinação de que
uma moeda se move de uma forma substancialmente semelhante a outra moeda incluem o seguinte: i) está provado
que a correlação entre uma moeda e outra moeda ao longo de um período de tempo significativo é superior a 85%;
ii) as duas moedas estão, por política do governo explícita, agendadas para participar na União Monetária Europeia
(países da Zona Euro) numa data futura definida (o que incluiria utilizar o próprio euro como indicador para cobertura
de posições obrigacionistas denominadas noutras moedas agendadas para fazerem parte do euro numa data futura
definida); e iii) a moeda utilizada como veículo de cobertura face à outra moeda faz parte de um cabaz de moedas face
ao qual o banco central para essa outra moeda gere explicitamente a sua moeda dentro de uma banda ou faixa que
tanto está estável como inclinada a uma taxa previamente definida.
–	cobertura cruzada, ou seja, uma técnica segundo a qual um Fundo vende uma moeda a que está exposto e compra
mais de outra moeda à qual o Fundo também poderá estar exposto, ficando o nível da moeda base inalterado, desde
que, no entanto, todas essas moedas sejam moedas de países que, nessa altura, façam parte do índice de referência
ou da política de investimento do Fundo, e que a técnica seja utilizada como um método eficaz para obter as exposições
pretendidas a moedas e a ativos.
–	cobertura antecipada, ou seja, uma técnica segundo a qual a decisão de tomar uma posição relativamente a uma moeda
específica e a decisão de deter na carteira de um Fundo alguns títulos denominados nessa moeda são independentes,
desde que, contudo, a moeda que é comprada por antecipação a uma compra posterior de títulos de carteira subjacentes
seja uma moeda associada aos países que integrem o índice de referência ou a política de investimento do Fundo.

Transações de swaps de retorno total
Um Fundo que está autorizado, de acordo com a sua política de investimento, a investir em swaps de retorno total mas
que não realiza essas transações à data deste prospeto poderá, contudo, realizar transações de swaps de retorno total
desde que a proporção máxima dos ativos líquidos desse Fundo que pode ser sujeita a essas transações não exceda 30%
e que a secção relevante relativa a este Fundo individual esteja correspondentemente atualizada na próxima oportunidade
disponível. Nesses casos, a contraparte da transação será uma contraparte aprovada e monitorizada pela Sociedade
Gestora ou pelo Gestor de Investimento. Em nenhum momento a contraparte de uma transação terá discricionariedade
sobre a composição ou gestão da carteira de investimento de um Fundo ou sobre o subjacente do swap de retorno total.
Embora não exista um estatuto legal ou critérios geográficos predeterminados aplicados na seleção das contrapartes,
estes elementos são habitualmente considerados no processo de seleção. A atividade real do Fundo em “swaps” de
retorno total é divulgada pelas demonstrações financeiras da Sociedade para todos os Fundos envolvidos em contratos
de “swaps” de retorno total.
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Os seguintes tipos de ativos podem estar sujeitos a swaps de retorno total: ações, moedas e/ou índices de produtos
de base (como, entre outros, Morgan Stanley Balanced Ex Energy Index, Morgan Stanley Balanced Ex Grains Index,
Morgan Stanley Balanced Ex Industrial Metals Index, Morgan Stanley Balanced Ex Precious Metals Index ou Morgan
Stanley Balanced Ex Softs Index), swaps de variância de volatilidade, bem como rendimento fixo, sobretudo exposições
relacionadas com rendimento elevado empresarial e empréstimos bancários.
O risco de incumprimento da contraparte e o efeito sobre os retornos dos investidores encontram-se mais
pormenorizadamente descritos na secção “Considerações sobre Riscos”.
Quando um Fundo realiza uma transação de swaps de retorno total à data deste Prospeto, a proporção esperada dos
ativos líquidos desse Fundo que pode ser sujeita a transações de swaps de retorno total deve ser calculada como a soma
dos nocionais dos derivados utilizados, como indicado na secção “Informações do Fundo, Objetivos e Políticas de
Investimento” do Fundo relevante. Se e quando um Fundo realiza transações de swap de retorno total, é com o objetivo
de gerar capital adicional através da alteração do valor do ativo de referência subjacente e do recebimento de qualquer
rendimento gerado pelo ativo de referência e/ou para mitigar o risco de investimento na carteira através da tomada de uma
posição curta sobre um ativo de referência subjacente.
Todas as receitas resultantes de transações de swaps de retorno total serão reembolsadas ao Fundo relevante
e a Sociedade Gestora não irá retirar quaisquer comissões ou custos dessas receitas adicionais para a comissão de
gestão de investimento do Fundo relevante, conforme indicado na secção “Comissões de Gestão de Investimento”.
4.	UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS RELATIVOS A VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS
DO MERCADO MONETÁRIO
a) Transações de Recompra e de Revenda e Transações de Empréstimo de Títulos
(i)

Tipos e objetivo

Até ao limite máximo permitido e dentro dos limites estabelecidos pela Lei de 17 de dezembro de 2010, bem como
em quaisquer presentes ou futuras leis do Luxemburgo ou regulamentos de realização, circulares ou posições da
autoridade de supervisão do Luxemburgo (os “Regulamentos”), em particular as disposições (i) do artigo 11.° do
regulamento do Grão-Ducado de 8 de fevereiro de 2008 relativo a certas definições da Lei do Luxemburgo de 20 de
dezembro de 2002 relativa a organismos de investimento coletivo e (ii) das Circulares da CSSF 08/356 e 14/592, cada
Fundo pode, para gerar capital ou rendimento adicional ou para reduzir custos ou riscos (A) participar, na qualidade de
comprador ou vendedor, em operações de recompra e de revenda opcionais e não opcionais e (B) efetuar operações
de empréstimo de títulos.
Dependendo do caso, a garantia recebida por cada Fundo no que respeita a qualquer uma destas operações poderá
compensar a exposição líquida pela contraparte se cumprir os critérios estipulados nas leis, regulamentos e circulares
aplicáveis emitidas ocasionalmente pela CSSF, nomeadamente em termos de liquidez, avaliação, qualidade de crédito
do emitente, correlação, riscos ligados à gestão da garantia e aplicabilidade, conforme definido mais adiante.
A forma e a natureza da garantia consistirão principalmente em numerário e títulos de rendimento fixo soberanos
de classificação extremamente elevada que cumprem determinados critérios de notação. O colateral elegível para
transações de empréstimo de títulos consistiria em obrigações de dívida negociáveis (coletivamente “Obrigações
Soberanas de Nível AA-”) emitidas por governos (como Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Alemanha,
Países Baixos, Noruega, Nova Zelândia, Suécia, Suíça, Estados Unidos, Reino Unido, etc.), com notação de crédito
de, no mínimo AA- pela S&P e/ou Aa3 pela Moody’s, respetivamente, e denominadas na moeda oficial do país
relevante e emitidas no mercado interno relevante (mas excluindo derivados de outros títulos e títulos indexados
à inflação). A garantia recebida pela Sociedade no que respeita a transações de acordos de recompra poderá consistir
em Títulos do Tesouro dos EUA ou obrigações de agências governamentais dos EUA suportadas pela boa-fé e crédito
do governo dos EUA e/ou dívida soberana principal da Zona Euro ou de agências com notação AA- ou superior.
A garantia tripartida aceitável utilizada em relação ao Organismo Depositário em ligação com o acordo Principal de
Recompra inclui Títulos do Tesouro dos EUA (títulos, notas e obrigações) e as seguintes Agências Patrocinadas pelo
Governo: Federal National Mortgage Association (FNMA), Federal Home Loan Bank (FHLB), Federal Home Loan
Mortgage Corp (FHLMC) e Federal Farm Credit System (FFCB).
O colateral deverá ter uma maturidade final não superior a 5 anos a partir da data da transação de recompra.
O valor dos títulos recebido ou depositado como garantia deverá ser igual ou superior a 102% do montante da transação
de recompra ou empréstimo de títulos. A garantia adicional, acima de 100%, prevê flutuações a curto prazo no valor
da garantia. As exposições líquidas são calculadas diariamente pela contraparte e sujeitas aos termos dos acordos,
incluindo um montante mínimo de transferência. Os níveis das garantias podem flutuar entre o Fundo e a contraparte,
consoante movimento de mercado da exposição.
O colateral não em numerário recebido não é vendido, reinvestido nem penhorado.
A garantia em numerário recebido por cada Fundo relativamente a qualquer uma destas operações poderá ser
reinvestido, em conformidade com os objetivos de investimento desse Fundo e com os requisitos de diversificação
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do risco detalhados no Anexo B “Restrições ao Investimento”, em (a) ações ou unidades de participação emitidas
por organismos de investimento coletivo do mercado monetário a curto prazo, conforme definido no RFMM (b)
depósitos junto de uma instituição de crédito com sede social num Estado-Membro ou junto de uma instituição de
crédito situada num país terceiro, desde que esteja sujeita a regras prudenciais que a CSSF considere equivalentes
às regras estabelecidas na legislação da UE, (c) obrigações governamentais de alta qualidade, e (d) operações de
acordos de recompra, desde que as operações sejam realizadas junto de instituições de crédito sujeitas a supervisão
prudencial e a Sociedade possa, a qualquer momento, recuperar o montante total de numerário numa base acumulada.
A Sociedade tem políticas relativas ao reinvestimento de colateral (especificamente, que não poderão ser utilizados
derivados ou outros instrumentos que poderão contribuir para a alavancagem) de forma a não afetar o cálculo da
Exposição Global.
De acordo com os critérios apresentados no parágrafo anterior, um Fundo poderá ser totalmente colateralizado em
diferentes valores mobiliários e Instrumentos do Mercado Monetário emitidos ou garantidos por um Estado-Membro da
UE, pelas suas autoridades locais, ou por organismos internacionais públicos de que um ou mais dos Estados-Membros
da UE sejam membros, por qualquer outro Estado da OCDE, por Singapura ou por qualquer Estado-Membro do G20,
desde que esse Fundo detenha títulos de pelo menos seis emissões diferentes e que qualquer emissão individual não
seja responsável por mais de 30% dos ativos líquido desse Fundo.
(ii)

Limites e condições
− Transações de Empréstimo de Títulos

Na medida do permitido na política de investimento do Fundo relevante, um Fundo pode utilizar, temporariamente, até
50% dos seus ativos para transacções de empréstimo de títulos. O volume das operações de empréstimo de títulos
de cada Fundo deve ser mantido a um nível adequado ou cada Fundo terá o direito de solicitar a devolução dos títulos
emprestados de uma forma que lhe permita, a todos os momentos, cumprir as suas obrigações de resgate e assegurar
que estas operações não comprometem a gestão dos ativos de cada Fundo, em conformidade com a sua política de
investimento. As contrapartes das operações de empréstimo de títulos são selecionadas na sequência de uma análise
inicial, e subsequente revisão anual, das demonstrações financeiras, anúncios de empresas, notações de crédito
e outras informações de mercado que, incluem as movimentações gerais do mercado. Embora não exista um estatuto
legal, uma notação de crédito ou critérios geográficos predeterminados aplicados na seleção das contrapartes, estes
elementos são habitualmente considerados no processo de seleção.
Aquando da realização de transações de empréstimo de títulos, um Fundo deve também cumprir os seguintes requisitos:
(i)

O mutuário de uma transação de empréstimo de títulos deve ser sujeito a regras de supervisão prudencial
consideradas pela CSSF como equivalentes às previstas pela lei da UE;

(ii)

Um Fundo poderá emprestar títulos a uma contraparte diretamente (A) ele próprio ou (B) como parte de
um sistema de empréstimo padronizado organizado por uma câmara de compensação reconhecida ou por
uma instituição de primeira classe sujeito às regras de supervisão prudencial consideradas pela CSSF como
equivalentes às previstas pela lei da UE e especializadas neste tipo de transação. A Goldman Sachs International
Bank e a JPMorgan Chase Bank, N.A., Sucursal de Londres, devem atuar como agentes principais do empréstimo
de títulos em nome de um Fundo;

(iii)

Um Fundo apenas poderá participar em transações de empréstimo de títulos desde que tenha direito, a qualquer
momento, ao abrigo dos termos do acordo a pedir o retorno dos títulos emprestados ou a terminar o acordo;

À data deste prospeto, títulos de ações são o único tipo de ativos sujeito a transações de empréstimo de títulos.
À data deste Prospecto, a proporção esperada dos ativos líquidos de um Fundo que podem estar sujeitos a transacções
de empréstimo de títulos está definida na secção “Informações do Fundo, Objectivos e Políticas de Investimento” do
Fundo relevante, exceto quando um Fundo não celebrar transacções de empréstimo de valores mobiliários, caso em
que não é feita referência a tais transacções na secção específica do respectivo Fundo.
A utilização de transacções de empréstimo de títulos para todos os Fundos relevantes será temporária, enquanto
um Fundo poderá esperar variações ascendentes e descendentes. Essas variações podem depender de fatores
como, mas não limitados a, ativos líquidos totais do Fundo, demanda do mutuário para emprestar ações do mercado
subjacente e tendências sazonais no mercado subjacente. Durante períodos de pouca ou nenhuma demanda do
mercado para empréstimo dos títulos subjacentes, a proporção do património líquido do Fundo sujeita a empréstimo
de títulos pode ser de 0%, embora também possa haver períodos de maior demanda, caso em que essa proporção
pode se aproximar de 50%.
Salvo disposição em contrário na ficha técnica de um Fundo específico, qualquer Fundo que utilize transacções de
empréstimo de títulos utilizará essas transacções com o objectivo de gerar capital ou rendimento adicional através
da comissão que é paga ao Fundo pelo mutuário pela utilização dos recursos do Fundo títulos ao longo da duração
do empréstimo. Embora a exposição esperada ao empréstimo de títulos possa variar entre 5% e 22% entre os
Fundos em causa, a percentagem máxima de exposição corresponde a 50% conforme estabelecido nos acordos de
empréstimo de títulos relevantes. Para evitar dúvidas, mesmo que a exposição esperada a transações de empréstimo
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de títulos possa variar entre os Fundos, os objetivos do uso de tais transações permanecem os mesmos para todos
os Fundos relevantes.
Os riscos relacionados com a utilização de transações de empréstimo de títulos e o efeito nos retornos dos investidores
encontram-se mais pormenorizadamente descritos na secção “Considerações sobre Riscos”.
Para evitar dúvidas, os Fundos que se qualifiquem como Fundos do Mercado Monetário não irão participar em
transações de empréstimo de títulos.
− Transações de acordos de recompra e de compra com acordo de revenda
A exposição de um Fundo a qualquer contraparte em relação a transações de acordo de recompra está limitada
a (i) 10% dos seus ativos quando a contraparte for uma instituição de crédito com sede num Estado-Membro da UE
ou sujeita a regras prudenciais equivalentes, e (ii ) 5% do seu património nos restantes casos. As contrapartes das
operações de recompra e revenda são selecionadas na sequência de uma análise inicial, e subsequente revisão
anual, das demonstrações financeiras, anúncios de empresas, notações de crédito e outras informações de mercado
que, incluem as movimentações gerais do mercado. Embora não exista um estatuto legal, uma notação de crédito
ou critérios geográficos predeterminados aplicados na seleção das contrapartes, estes elementos são habitualmente
considerados no processo de seleção. O volume das operações de recompra e revenda de cada Fundo deve ser
mantido a um nível tal que permita ao Fundo ser capaz, a todos os momentos, de cumprir as suas obrigações de
resgate perante os acionistas. Além disso, um Fundo deve garantir que, no vencimento das operações de contratos
de recompra e revenda, tem ativos suficientes para ser capaz de liquidar o montante acordado com a contraparte para
a restituição dos títulos ao Fundo. Quaisquer rendimentos incrementais gerados a partir de transações de recompra
e acordos de recompra reversa serão acumulados para o Fundo relevante.
Os seguintes tipos de ativos podem ser sujeitos a transações de acordos de recompra e revenda com acordo de
revenda: dívida soberana, títulos, obrigações empresariais e governamentais, títulos garantidos por hipotecas
residenciais não pertencentes a agências, títulos garantidos por hipotecas comerciais e possivelmente outros títulos
garantidos por ativos.
À data deste Prospecto, apenas o Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund pode utilizar transacções de
acordos de recompra e de recompra inversa conforme descrito e dentro dos limites indicados na ficha técnica deste
Fundo. Ao utilizar transações de acordos de recompra reversa, o Franklin US Dollar Short-Term Money Market Fund
usará essas transações com a finalidade de investir o dinheiro e receber rendimentos de juros sobre o investimento,
com tal investimento protegido por garantias que são da mais alta qualidade de crédito (AA ou AAA), não superior
a 5 anos, e igual a pelo menos 102% do investimento. Ao utilizar transações de acordo de recompra, o Franklin
U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund usará essas transações com o objetivo de obter liquidez a uma baixa
taxa de juros para atender a resgates repentinos, para evitar a necessidade de vender outras posições a preços
potencialmente descontados.
Se qualquer outro Fundo pretender utilizar tais transacções no futuro, as suas fichas técnicas e a presente secção
serão alteradas em conformidade.
Os riscos relacionados ao uso e o efeito de transações de recompra e acordos de recompra reversa sobre os retornos
dos investidores são descritos mais detalhadamente na seção “Considerações de Risco”.
− Custos e receitas de transações de empréstimo de títulos e/ou acordos de recompra e de compra com
acordo de revenda
Os custos e comissões operacionais diretos e indiretos resultantes de operações de empréstimo de títulos e/ou
operações de contratos de recompra e de compra com acordo de revenda poderão ser deduzidos da receita entregue
ao Fundo relevante. Estes custos e comissões não deverão incluir receitas ocultas. Todas as receitas resultantes
dessas operações, líquidas de custos operacionais diretos e indiretos, serão devolvidas ao Fundo relevante. O relatório
anual da Sociedade deverá incluir detalhes relativos às receitas resultantes de operações de empréstimo de títulos
e/ou operações de contratos de recompra e de compra com acordo de revenda face a todo o período em análise,
juntamente com os custos e as comissões operacionais diretos e indiretos incorridos. As entidades às quais poderão
ser pagos custos e comissões diretos e indiretos incluem bancos, firmas de investimento, corretores/mediadores ou
outras instituições financeiras ou intermediários e poderão ser partes relacionadas com a Sociedade Gestora e/ou
o Banco Depositário.
Todas as receitas resultantes de transações de acordos de recompra e de compra com acordo de revenda serão
reembolsadas ao Fundo relevante e a Sociedade Gestora não irá retirar quaisquer comissões ou custos dessas
receitas adicionais para a comissão de gestão de investimento do Fundo relevante, conforme indicado na secção
“Comissões de Gestão de Investimento”.
Os agentes de cedência de títulos, que não sejam partes relacionadas com a Sociedade nem com a Sociedade Gestora,
auferem uma comissão até 10% do valor bruto das receitas geradas pelos títulos emprestados pelos seus serviços,
sendo o restante valor recebido e retidos pelo Fundo de empréstimo relevante. Qualquer rendimento suplementar
gerado das transações de empréstimo de títulos será acumulado no Fundo relevante.
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Um agente de empréstimo de valores mobiliários atuará como intermediário principal ou agente intermediário dos
Fundos de empréstimo relevantes, por meio do qual os valores mobiliários mantidos nas contas de valores mobiliários
relevantes estabelecidas e mantidas pelo Depositário em nome dos Fundos relevantes serão emprestados a mutuários
selecionados contra o recebimento de garantias , de acordo com as leis aplicáveis e conforme descrito nos vários
acordos de empréstimo de valores mobiliários relevantes celebrados por pelo menos duas ou mais das seguintes
entidades, os agentes de empréstimo de valores mobiliários, os mutuários, a Sociedade Gestora, a Sociedade
e, conforme o caso seja, o Depositário.
(iii)

Conflitos de Interesses

Não há conflitos de interesses a notar. O Gestor de Investimento do Fundo relevante não pretende emprestar títulos
do Fundo às sociedades relacionadas.
(iv)

Colateral

O colateral recebido pelo Fundo relevante poderá ser utilizado para reduzir o respetivo risco da contraparte se cumprir
os critérios pontualmente indicados nas leis, regulamentos e circulares aplicáveis pela CSSF particularmente em
termos de liquidez, avaliação, qualidade de crédito do emitente, correlação, riscos associados à gestão do colateral
e caráter executório. Em particular, o colateral deve cumprir as seguintes condições:
(a) Qualquer colateral recebido que não seja numerário deve ser de elevada qualidade, altamente líquido
e negociado num Mercado Regulamentado ou numa plataforma de negociação multilateral com fixação de
preços transparente a um preço próximo da avaliação pré-venda;
(b) Deve ser avaliado, no mínimo, diariamente e os ativos que apresentarem uma volatilidade de preço elevada
não devem ser aceites como colateral exceto se existir um deságio implementado;
(c) Deve ser emitido por uma entidade independente da contraparte e não deverá apresentar uma correlação
elevada com o desempenho da contraparte;
(d) Deve ser suficientemente diversificado em termos de países, mercados e emitentes com uma exposição
máxima de 20% do valor patrimonial líquido do Fundo a qualquer emitente único numa base agregada,
tendo em consideração todo o colateral recebido. Em derrogação do antecedente, um Fundo pode estar
totalmente colaterizado em diferentes valores mobiliários e Instrumentos do Mercado Monetário emitidos
ou garantidos por um Estado-Membro da UE, uma ou mais das suas autoridades locais, um País Terceiro,
ou um organismo internacional público ao qual um ou mais Estados-Membros da UE pertencem. Nesse
caso, o Fundo relevante deve receber títulos de, no mínimo, seis emissões diferentes, mas os títulos de
qualquer emissão única não devem representar mais do que 30% do valor patrimonial líquido do Fundo;
(e) Deve ser possível de ser totalmente aplicado pelo Fundo relevante a qualquer momento sem referência
à aprovação da contraparte;
(f) Quando se verificar uma transferência de titularidade, o colateral recebido será detido pelo Depositário de
acordo com os deveres de salvaguarda do Depositário ao abrigo do Acordo do Depositário. Para todos os
outros tipos de acordos de colateral, o colateral pode ser detido por um depositário terceiro que esteja sujeito
a supervisão prudencial e que não esteja relacionado com o fornecedor do colateral.
(g) O colateral recebido deverá ter uma qualidade de crédito de investment grade.
As garantias serão avaliadas em cada Dia de Avaliação, utilizando os preços de mercado mais recentes e tendo em
consideração descontos adequados para cada classe com base na política de deságio aplicável. As garantias serão
valorizadas diariamente e, dependendo da exposição de mercado atual e do saldo das garantias, este poderá ser
sujeito a movimentos de variação de margem quando e se determinados limites forem ultrapassados.
Para evitar dúvidas, as disposições desta secção também são aplicáveis a Fundos do Mercado Monetário
desde que estes não sejam incompatíveis com as disposições do RFMM.
b) Operações de compra/venda de volta, venda/recompra e empréstimo de margem
À data deste Prospecto, nenhum Fundo está autorizado a efectuar transacções de compra/revenda, venda/recompra
ou empréstimo de margem. Se qualquer Fundo utilizar tais transacções no futuro, o Prospecto será alterado de acordo
com o Regulamento SFT.
5.	
R ESTRIÇÕES AO INVESTIMENTO ESPECÍFICAS E REGRAS DA CARTEIRA PARA FUNDOS DO
MERCADO MONETÁRIO
Restrições ao investimento específicas
Em derrogação às alíneas 1 a 3 acima, o Conselho de Administração adotou as seguintes restrições relativas aos investimentos
dos Fundos que se qualificam como Fundos de Mercado Monetário Variáveis de Curto Prazo. Estas restrições e políticas
podem ser alteradas periodicamente pelo Conselho de Administração, se e quando este considerar ser no melhor interesse
da Sociedade, caso em que este Prospeto será atualizado.
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I) Cada Fundo poderá investir exclusivamente nos seguintes ativos elegíveis:
A)

Instrumentos do Mercado Monetário que cumpram todos os seguintes requisitos:
a) Enquadra-se nas seguintes categorias:
i)

Instrumentos do Mercado Monetário admitidos ou negociados num Mercado Regulamentado, admitidos
a cotação numa bolsa de valores oficial e/ou

ii)

Instrumentos do Mercado Monetário não negociados num Mercado Regulamentado, se a emissão ou
o emitente de tais instrumentos for objeto de regulamentação para efeitos de proteção dos investidores
e poupanças, e desde que esses instrumentos sejam:
1. emitidos ou garantidos por uma autoridade central, regional ou local, ou por um banco central de um
Estado-Membro da UE, pelo Banco Central Europeu, pela UE ou pelo Banco Europeu de Investimento,
por um Estado não pertencente à UE ou, no caso de um Estado federal, por um dos membros parte da
federação, ou por um organismo público internacional a que pertençam um ou mais Estados-Membros
da UE; ou
2. emitidos por um organismo, cujos títulos sejam negociados em Mercados Regulamentados referidos
em a) i) acima; ou
3. emitidos ou garantidos por um estabelecimento sujeito a supervisão prudencial, de acordo com
critérios definidos pela lei da UE, ou por um estabelecimento que esteja sujeito a regras prudenciais
consideradas pela CSSF pelo menos tão rigorosas como as estabelecidas pela lei da UE; ou
4. emitidos por outros organismos pertencentes às categorias aprovadas pela CSSF, desde que os
investimentos nesses instrumentos estejam sujeitos a uma proteção dos investidores equivalente ao
estabelecido em 1 e 3 acima, e desde que o emitente seja uma sociedade cujo capital e reserva ascendam
a, pelo menos, 10 000 000 EUR e que apresente e publique as suas contas anuais em conformidade
com a Diretiva 2013/34/UE, seja uma entidade que, dentro de um grupo de empresas que inclui uma ou
várias empresas cotadas, seja dedicada ao financiamento do grupo ou seja uma entidade dedicada ao
financiamento dos veículos de titularização que beneficiam de uma linha de liquidez bancária.

b) apresenta uma das seguintes características alternativas:
1. tem uma maturidade legal aquando da emissão de 397 dias ou inferior;
2. tem uma maturidade residual de 397 dias ou inferior;
c) o emitente do Instrumento do Mercado Monetário e a qualidade do Instrumento do Mercado Monetário tenha
recebido uma avaliação favorável em conformidade com o procedimento de avaliação de qualidade de crédito
interno estabelecido pela Sociedade Gestora;
Este requisito não se aplica aos Instrumentos do Mercado Monetário emitidos ou garantidos pela UE, por uma
autoridade central ou um banco central de um Estado-Membro da UE, pelo Banco Central Europeu, pelo
Banco Europeu de Investimento, pelo Mecanismo de Estabilidade Europeu ou pelo Fundo Europeu de
Estabilidade Financeira.
d) se os Fundos investirem numa titularização ou ABCP, será sujeito aos requisitos estabelecidos em B abaixo.
B) 1) Titularização elegível e ABCP, desde que a titularização ou ABCP seja suficientemente líquido, tenha recebido
uma avaliação favorável, realizada em conformidade com o procedimento de avaliação de qualidade de crédito
interno estabelecido pela Sociedade Gestora, e que se entende por:
a) uma titularização no sentido do Artigo 13.º do Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2015/6121;
b) um ABCP emitido por um programa ABCP, que:
1.

é plenamente suportado por uma instituição de crédito regulamentada que cobre todos os riscos de
diluição de liquidez, de crédito e materiais, bem como os custos de transação correntes e os custos
correntes com todo o programa relacionados com o ABCP, se necessário para garantir ao investidor
o pagamento integral de qualquer montante ao abrigo do ABCP;

2.

não é uma retitularização e as exposições subjacentes à titularização ao nível de cada transação ABCP
não incluem qualquer posição de titularização;

3.

não inclui uma titularização sintética, tal como definido na alínea (11) do Artigo 242.º do Regulamento
(UE) n.º 575/201322;

c) uma titularização simples, transparente e normalizada (STF), determinada em conformidade com os critérios
e condições estabelecidos nos Artigos 20, 21 e 22 do Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu

O Regulamento Delegado (UE) 2015/61 da Comissão, de 10 de outubro de 2014, que complementa o Regulamento (UE) N.º 575/2013 do Parlamento
Europeu e do Conselho, no que diz respeito ao requisito de cobertura de liquidez para Instituições de Crédito.
21

O Regulamento (UE) N.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para instituições de
crédito e empresas de investimento, que altera o Regulamento (UE) N.º 648/2012.
22
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e do Conselho, ou uma STF ABCP, tal como determinado de acordo com os critérios e condições definidos
nos Artigos 24, 25 e 26 do referido Regulamento.
2) O Fundo poderá investir em titularizações ou ABCP, desde que se cumpra uma das seguintes condições,
consoante o caso:
a) a maturidade legal aquando da emissão ou a maturidade residual e os ABCP das titularizações referidas
nas alíneas 1) a), b) e c) acima são de dois anos ou menos, e o tempo remanescente até à próxima data de
redefinição da taxa de juro é de 397 dias ou menos;
b) a maturidade legal na emissão ou a maturidade residual das titularizações ou ABCP referidos nas alíneas
1) b) e c) acima é de 397 dias ou inferior;
c) as titularizações mencionadas em 1) a) e c) acima são instrumentos de amortização e têm uma Duração
Média Ponderada de dois anos ou menos.
C)		 Depósitos em instituições de crédito, desde que sejam cumpridas todas as seguintes condições:
a) o depósito seja reembolsável a pedido ou possa ser levantado a qualquer momento;
b) o depósito atinja a maturidade num prazo máximo de 12 meses;
c) a instituição de crédito tenha a sua sede social num Estado-Membro da UE ou, caso a instituição de crédito
tenha a sua sede social num País Terceiro, esteja sujeita a regras prudenciais consideradas como equivalentes
às estabelecidas na legislação da UE, em conformidade com o procedimento previsto no Artigo 107(4) do
Regulamento (UE) N.º 575/2013.
D)		 Contratos de recompra desde que sejam cumpridas todas as seguintes condições:
a) É utilizado numa base temporária, por um período não superior a sete dias úteis, apenas para efeitos de
gestão da liquidez e não para fins de investimento que não os previstos na alínea c) abaixo;
b) a contraparte que recebe ativos transferidos pelo Fundo relevante como garantia no âmbito do acordo
de recompra está proibida de vender, investir ou penhorar ou de outra forma transferir esses ativos sem
o consentimento prévio da Sociedade;
c) O numerário recebido pelo Fundo relevante no âmbito do acordo de recompra poderá ser:
1.

colocado em depósitos em conformidade com a alínea C) acima; ou

2.

investido em valores mobiliários ou Instrumentos do Mercado Monetário líquidos que não os referidos em
I) A) acima, desde que esses ativos cumpram uma das seguintes condições:
(i) sejam emitidos ou garantidos pela União, por uma autoridade central ou um banco central de um
Estado-Membro da UE, pelo Banco Central Europeu, pelo Banco Europeu de Investimento, pelo
Mecanismo de Estabilidade Europeu ou pelo Instrumento Europeu de Estabilidade Financeira, desde
que tenha sido recebida uma avaliação favorável, de acordo com o procedimento interno de avaliação
de crédito estabelecido pela Sociedade Gestora;
(ii) sejam emitidos ou garantidos por uma autoridade central ou banco central de um país terceiro, desde
que tenha sido recebida uma avaliação favorável de acordo com o procedimento interno de avaliação
de crédito da Sociedade Gestora.

O numerário recebido pelo Fundo relevante como parte do acordo de recompra não poderá de outro modo
ser investido noutros ativos, transferido, ou de outra forma, reutilizado.
d) O numerário recebido pelo Fundo relevante no âmbito do acordo de recompra não excede 10% dos seus ativos.
e) A Sociedade tem o direito de rescindir o acordo, a qualquer momento, mediante pré-aviso não superior a dois
dias úteis.
E)		 Acordos de revenda, desde que sejam cumpridas todas as seguintes condições:
a) o Fundo tem o direito de rescindir o acordo a qualquer momento mediante pré-aviso não superior a dois
dias úteis;
b) os ativos recebidos pelo Fundo como parte de um acordo de revenda:
1.

devem ser Instrumentos do Mercado Monetário que satisfaçam os requisitos definidos em I) A) acima;

2.

não devem incluir titularizações e ABCP;

3.

devem ter um valor de mercado sempre pelo menos igual ao numerário pago;

4.

não devem ser vendidos, reinvestidos, penhorados ou de outra forma transferidos;

5.

devem ser suficientemente diversificados, com uma exposição máxima a um determinado emitente de
15% do valor patrimonial líquido do Fundo, exceto quando esses ativos assumam a forma de Instrumentos
do Mercado Monetário que satisfaçam os requisitos de III) a) (viii) abaixo;

6.

devem ser emitidos por uma entidade independente da contraparte e não apresentar uma correlação
elevada com o desempenho da contraparte.
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Em derrogação da alínea (1) acima, o Fundo poderá receber, como parte de um acordo de revenda, valores
mobiliários líquidos ou outros Instrumentos do Mercado Monetário que não os referidos em I) A) acima, desde
que esses ativos satisfaçam uma das seguintes condições:
(i)

sejam emitidos ou garantidos pela União Europeia, por uma autoridade central ou um banco central de
um Estado-Membro da UE, pelo Banco Central Europeu, pelo Banco Europeu de Investimento, pelo
Mecanismo de Estabilidade Europeu ou pelo Instrumento Europeu de Estabilidade Financeira, desde
que tenha sido recebida uma avaliação favorável, de acordo com o procedimento interno de avaliação de
qualidade de crédito estabelecido pela Sociedade Gestora.

(ii) sejam emitidos ou garantidos por uma autoridade central ou banco central de um Estado não pertencente
à UE, desde que tenha sido recebida uma avaliação favorável, de acordo com o procedimento interno de
avaliação de qualidade de crédito da Sociedade Gestora.
Os ativos recebidos como parte de um acordo de revenda em conformidade com o disposto acima devem
satisfazer os requisitos de diversificação descritos nas alíneas III) a) viii).
c) A Sociedade deve garantir que é capaz de reclamar o montante total em numerário, em qualquer momento,
numa base acumulada ou de preço do mercado (“Mark-to-Market”). Se o numerário for reclamável em qualquer
altura numa base de preço do mercado, o valor do preço de mercado do acordo de revenda deve ser utilizado
para o cálculo do Valor Patrimonial Líquido por Ação do Fundo relevante.
F)		 Unidades ou ações de qualquer outro Fundo do Mercado Monetário de curto prazo (“FMM-alvo”) desde que
sejam cumpridas todas as seguintes condições:
a) não mais de 10% dos ativos do FMM-alvo poderão, de acordo com as respetivas regras do fundo ou
instrumentos estatutários, ser investidos em unidades ou ações do FMM-alvo;
b) o FMM-alvo não detenha unidades ou ações do Fundo recetor;
c) o FMM-alvo esteja autorizado ao abrigo do RFMM.
G)		 Instrumentos financeiros derivados, desde que sejam negociados numa bolsa de valores ou num Mercado
Regulamentado ou OTC, desde que todas as seguintes condições sejam cumpridas:
(i)

o subjacente do instrumento financeiro derivado seja constituído por taxas de juro, taxas de câmbio,
moedas ou índices representativos de uma dessas categorias;

(ii) o instrumento financeiro derivado sirva apenas para efeitos de cobertura dos riscos de taxa de juro ou de
taxa de câmbio inerentes a outros investimentos do Fundo;
(iii) as contrapartes para transações de derivados de mercado de balcão sejam instituições sujeitas
e pertencentes a categorias aprovadas pela CSSF;
(iv) os derivados do mercado de balcão estejam sujeitos a uma avaliação diária fiável e verificável e possam,
em qualquer altura, ser vendidos, liquidados ou encerrados por uma operação de compensação, pelo seu
justo valor, por iniciativa da Sociedade.
II) O Fundo poderá deter, a título acessório, ativos líquidos.
III)			

a) (i)	A Sociedade poderá investir no máximo 5% dos ativos de qualquer Fundo em Instrumentos do Mercado
Monetário, titularizações e ABCP emitidos pelo mesmo organismo.
(ii) A Sociedade não poderá investir mais do que 10% dos ativos desse Fundo em depósitos efetuados junto
da mesma instituição de crédito, exceto se a estrutura do setor bancário do Luxemburgo estiver tal que
não existam instituições de crédito viáveis do Luxemburgo suficientes para cumprir este requisito de
diversificação e não seja economicamente viável para o Fundo fazer depósitos noutro Estado-Membro
da UE, podendo, neste caso, ser depositados na mesma instituição de crédito até 15% dos seus ativos.
(iii) Em derrogação de III) a) i) primeiro parágrafo acima, um Fundo poderá investir até 10% dos seus ativos
em Instrumentos do Mercado Monetário, titularizações e ABCP emitidos pelo mesmo organismo, desde
que o valor total dos Instrumentos do Mercado Monetário, titularizações e ABCP detidos pelo Fundo
relevante em cada organismo emitente em que invista mais do que 5% dos seus ativos não exceda
40% do valor dos seus ativos.
O montante agregado de todas as exposições de um Fundo a titularizações e ABCP não deve exceder
20% dos seus ativos, sendo que até 15% dos ativos do Fundo poderão ser investidos em titularizações
e ABCP que não cumpram os critérios de identificação e titularizações STS e ABCP.
(iv) O total da exposição ao risco de uma única contraparte, por parte de um Fundo, resultante de transações
de derivados de mercado de balcão que preencham as condições definidas na secção I) G) acima não
deverá ultrapassar 5% dos ativos do Fundo relevante.
(v) O montante agregado de numerário fornecido à mesma contraparte da Sociedade que atua em nome de
um Fundo em acordos de revenda não pode exceder 15% dos ativos desse Fundo.
(vi) Não obstante os limites individuais estabelecidos no parágrafo III) a) i), ii) e iii), a Sociedade não deve
combinar, para cada Fundo, qualquer um dos seguintes:
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i) investimentos em Instrumentos do Mercado Monetário, titularizações e ABCP emitidos por, e/ou
ii) depósitos efetuados junto de e/ou instrumentos financeiros derivados de mercado de balcão com
exposição ao risco de uma única contraparte que excedam 15% dos ativos do Fundo.
(vii) O limite de 15% estipulado em III a) vi) acima poderá ser aumentado para um máximo de 20%
relativamente a Instrumentos do Mercado Monetário, depósitos e instrumentos financeiros derivados OTC
desse organismo individual na medida em que a estrutura do mercado financeiro do Luxemburgo seja tal
que não contemple a existência de suficientes instituições financeiras viáveis para cumprir esse requisito
de diversificação e que não seja economicamente viável à Sociedade utilizar instituições financeiras
de outros Estados-Membros da UE.
(viii) N
 ão obstante as disposições previstas em III), a) i), a Sociedade está autorizada a investir até
100% dos ativos de qualquer Fundo, de acordo com o princípio de repartição do risco, em
Instrumentos do Mercado Monetário emitidos ou garantidos, separada ou conjuntamente, pela
UE, pelas administrações nacionais, regionais ou locais dos Estados-Membros da UE ou pelos
respetivos bancos centrais, pelo Banco Central Europeu, pelo Banco Europeu de Investimento,
pelo Fundo de Investimento Europeu, pelo Mecanismo de Estabilidade Europeu, pelo Instrumento
Europeu de Estabilidade Financeira, por uma autoridade central ou banco central de um País
Terceiro, pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Internacional para a Reconstrução
e Desenvolvimento, pelo Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, pelo Banco
Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, pelo Banco de Pagamentos Internacionais,
ou qualquer outra instituição ou organização financeira internacional relevante à qual um ou
mais Estados-Membros da UE pertençam, desde que esse Fundo seja titular de Instrumentos do
Mercado Monetário de pelo menos seis emissões diferentes do mesmo emitente e um máximo de
30% dos ativos desse Fundo sejam detidos em Instrumentos do Mercado Monetário da mesma
emissão.
(ix) O limite previsto no primeiro parágrafo de III) a) i) pode ser um máximo de 10% para determinadas
obrigações, quando forem emitidas por uma única instituição de crédito com sede social num
Estado-Membro da UE e sujeita por lei a supervisão pública especial destinada a proteger os titulares
de obrigações. Em particular, as quantias resultantes da emissão dessas obrigações devem ser
investidas, em conformidade com a legislação, em ativos que, durante todo o período de validade das
obrigações, sejam passíveis de cobrir quaisquer reivindicações ligadas às obrigações e que, em caso de
incumprimento do emitente, sejam utilizadas prioritariamente para o reembolso do capital e o pagamento
de juros acumulados.
Se um Fundo investir mais do que 5% dos seus ativos em obrigações do tipo referido no parágrafo acima
e emitidas por um único emitente, o valor total desses investimentos não pode ultrapassar 40% do valor
dos ativos do Fundo.
(x) Não obstante os limites individuais estabelecidos em III) a) i), o Fundo não poderá investir mais do que
20% dos seus ativos em obrigações emitidas por uma única instituição de crédito quando os requisitos
estabelecidos na alínea (f) do Artigo 10(1) ou na alínea (c) do Artigo 11(1) do Regulamento Delegado
(UE) 2015/61 forem cumpridos, incluindo qualquer eventual investimento em ativos referidos em III)
a) ix) acima.
Se um Fundo investir mais do que 5% dos seus ativos em obrigações do tipo referido no parágrafo acima
emitidas por um único emitente, o valor total desses investimentos não deverá exceder 60% do valor dos
ativos do Fundo relevante, incluindo qualquer possível investimento nos ativos referidos em III) a) ix) acima,
respeitando os limites aí indicados.
As sociedades que pertencem ao mesmo grupo para efeitos de estabelecimento de contas consolidadas,
conforme definido na Diretiva 2013/34/UE ou de acordo com as regras contabilísticas internacionalmente
reconhecidas, são consideradas como uma única entidade para efeitos de cálculo dos limites indicados na
secção III) a).
IV)			

a)	A Sociedade não poderá adquirir em nome de qualquer Fundo mais do que 10% dos Instrumentos do Mercado
Monetário, titularizações e ABCP emitidos por uma única entidade.
b) O parágrafo a) acima é renunciado no que respeita a Instrumentos do Mercado Monetário emitidos ou garantidos
pela UE, por administrações nacionais, regionais e locais de Estados-Membros da UE ou respetivos bancos
centrais, pelo Banco Central Europeu, pelo Banco Europeu de Investimento, pelo Fundo de Investimento
Europeu, pelo Mecanismo de Estabilidade Europeu, pelo Instrumento Europeu de Estabilidade Financeira, por
uma autoridade central ou um banco central de um País Terceiro, pelo Fundo Monetário Internacional, pelo
Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, pelo Banco de Desenvolvimento do Conselho
da Europa, pelo Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, pelo Banco de Pagamentos
Internacionais, ou por qualquer outra instituição ou organização financeira internacional relevante à qual um
ou mais Estados-Membros da UE pertençam.
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V)			

a)	Um Fundo poderá adquirir unidades ou ações de FMM-alvo, conforme definido no parágrafo I) F) desde que,
em princípio, não seja investido mais do que 10% dos ativos de um Fundo em unidades ou ações de FMM-alvo.
Um Fundo específico poderá ser autorizado a investir mais de 10% dos seus ativos em unidades de outros
FMM-alvo, caso em que tal será explicitamente referido na sua política de investimento.
b) Um Fundo poderá adquirir unidades ou ações de outro FMM-alvo, desde que não representem mais do que
5% dos ativos de um Fundo.
c) Qualquer Fundo autorizado a derrogar do primeiro parágrafo do item V) a) acima não pode investir no total
mais do que 17,5% dos seus ativos em unidades ou ações de outros FMM-alvo.
d) Em derrogação das alíneas b) e c) acima, qualquer Fundo poderá ser um Fundo do Mercado Monetário
de alimentação que investe pelo menos 85% dos seus ativos num outro único FFM OICVM específico, em
conformidade com o Artigo 58 da Diretiva, ou investir até 20% dos seus ativos noutros FMM-alvo, até um
máximo de 30% dos seus ativos investidos em FMM-alvo que não sejam OICVM no sentido do Artigo 55 da
Diretiva, desde que se verifiquem as seguintes condições:
a.

o Fundo relevante é comercializado exclusivamente através de um programa de poupança de funcionários
regido pela lei nacional e tem apenas pessoas singulares na qualidade de investidores;

b.

o programa de poupança de funcionários acima referido apenas permite aos investidores resgatar os
seus investimentos mediante condições de resgate restritivas, as quais são estabelecidas na lei nacional,
em que os resgates só podem ter lugar em determinadas circunstâncias que não estejam ligadas
a desenvolvimentos do mercado.

e) No caso de os FMM-alvo serem geridos, direta ou sob delegação, pela Sociedade Gestora ou por qualquer
outra sociedade à qual a Sociedade Gestora esteja vinculada por gestão ou controlo comuns ou por uma
participação substancial, direta ou indireta, a Sociedade Gestora ou essa outra sociedade estão proibidas de
cobrar comissões de subscrição ou de resgate.
Relativamente aos investimentos de um Fundo superiores a 10% dos seus ativos num FMM-alvo ligado
à Sociedade como descrito no parágrafo anterior, poderá ser cobrada uma comissão de gestão (excluindo
qualquer comissão de desempenho, se aplicável) no valor máximo de 2% relativamente a essa porção dos
ativos do Fundo relevante. A Sociedade irá indicar no seu relatório anual as comissões de gestão totais
cobradas ao Fundo relevante e ao FMM-alvo em que esse Fundo investiu durante o período relevante.
f) Os investimentos subjacentes detidos pelo FMM-alvo em que um Fundo investe não têm de ser considerados
para efeitos das restrições ao investimento estabelecidas em III) a) acima.
g) Não obstante o acima mencionado, um Fundo poderá subscrever, adquirir e/ou deter títulos a emitir ou a ser
emitidos por um ou mais Fundos qualificados como Fundos do Mercado Monetário, sem que a Sociedade
fique sujeita aos requisitos da Lei de 10 de agosto de 1915, relativa a sociedades comerciais, na redação em
vigor, no que respeita à subscrição, aquisição e/ou detenção, por uma sociedade, das suas próprias ações,
desde que:
1.

o Fundo do Mercado Monetário-alvo não invista, por sua vez, no Fundo relevante investido nesse Fundo
do Mercado Monetário-alvo; e

2.

não mais do que 10% dos ativos que os Fundos do Mercado Monetário-alvo cuja aquisição está a ser
contemplada sejam investidos em unidades de outros Fundos do Mercado Monetário; e

3.

os direitos de voto, se existentes, associados às ações do Fundo do Mercado Monetário-alvo sejam
suspensos enquanto elas foram detidas pelo Fundo em questão, isto sem prejuízo do processamento
apropriado nas contas e nos relatórios periódicos; e

4.

em qualquer caso, enquanto esses títulos forem detidos pelo Fundo, o seu valor não será tido em conta
para o cálculo dos ativos líquidos do Fundo para efeitos de verificação do limiar mínimo dos ativos
líquidos imposto pela Lei do Luxemburgo.

VI) Para além disso, a Sociedade não irá:
a) investir em ativos que não os referidos em I) acima;
b) vender a descoberto Instrumentos do Mercado Monetário, titularizações, ABCP e unidades ou ações de outros
Fundos do Mercado Monetário;
c) assumir uma exposição direta ou indireta a ações ou produtos de base, incluindo através de derivados,
certificados representativos dos mesmos, índices baseados nos mesmos, ou através de quaisquer outros
meios ou instrumentos que resultassem em exposição aos mesmos;
d) celebrar acordos de empréstimo de títulos ou acordos de contração de empréstimo de títulos ou quaisquer
outros acordos suscetíveis de onerar os ativos do Fundo;
e) contrair empréstimos e emprestar numerário.
Cada Fundo deve assegurar uma repartição adequada dos riscos de investimento através de uma diversificação
suficiente.
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VII) A Sociedade irá, adicionalmente, cumprir outras restrições eventualmente exigidas pelas entidades reguladoras dos
países em que as Ações são comercializadas.
VIII) A Sociedade não tem de cumprir as percentagens de limite de investimento ao exercer direitos de subscrição
associados a títulos que façam parte dos seus ativos.
Se os limites percentuais estabelecidos nas restrições acima forem excedidos por razões para além do controlo da Sociedade
ou em resultado do exercício de direitos de subscrição, esta deverá adotar, como objetivo prioritário para as suas transações
de vendas, a solução dessa situação, tendo em devida consideração os interesses dos seus Acionistas.

Regras da carteira
Os Fundos de Mercado Monetário Variáveis de Curto Prazo devem também cumprir, numa base contínua, todos os
seguintes requisitos:
a. a sua carteira deverá ter sempre uma Maturidade Média Ponderada não superior a 60 dias;
b. a sua carteira deverá ter sempre uma Duração Média Ponderada não superior a 120 dias, sujeito aos requisitos do RFMM;
c. no mínimo 7,5% dos seus ativos devem ser constituídos por ativos com maturidade diária, acordos de revenda (se existentes)
que possam ser rescindidos mediante pré-aviso de um dia útil, ou numerário que possa ser retirado mediante pré-aviso de
um dia útil;
d. no mínimo 15% dos seus ativos devem ser constituídos por ativos com maturidade semanal, acordos de revenda
(se existentes) que possam ser rescindidos mediante pré-aviso de cinco dias úteis, ou numerário que possa ser retirado
mediante pré-aviso de cinco dias úteis. Para efeitos do cálculo referido na frase anterior, Instrumentos do Mercado Monetário
ou unidades ou ações de outros Fundos do Mercado Monetário podem ser incluídos nos ativos com maturidade semanal
até um limite de 7,5%, desde que possam ser resgatados e liquidados num prazo de cinco dias úteis.
Se os limites acima referidos forem excedidos por razões para além do controlo da Sociedade ou em resultado do exercício
de direitos de subscrição ou resgate, a Sociedade deverá adotar como objetivo prioritário a solução dessa situação, tendo em
devida consideração os interesses dos seus Acionistas.
6. RESTRIÇÕES LOCAIS ADICIONAIS
a) Se e enquanto um Fundo da Sociedade estiver autorizado pela Financial Sector Conduct Authority na África do Sul
enquanto organismo de investimento coletivo estrangeiro em títulos, nos termos da secção 65, aplicar-se-á o seguinte:
(i)

o Fundo pode pedir emprestado até 10% do seu Valor Patrimonial Líquido, mas apenas numa base temporária
e para satisfazer pedidos de venda, sujeito sempre ao limite de empréstimo na cláusula 2. e) acima;

(ii)

para Fundos que investem em ações ou títulos conexos, 90% dessas ações ou títulos conexos desse Fundo
apenas devem ser investidos em bolsas de valores que tenham obtido filiação plena na Federação Mundial de
Bolsas ou em bolsas de valores em relação às quais o gestor tenha aplicado (e que satisfaçam os requisitos de),
entre outras, as diretrizes de devida diligência conforme determinadas pelo agente de registo;

(iii)

para Fundos que investem em instrumentos de dívida ou outros instrumentos elegíveis, 90% desses instrumentos
detidos pelo Fundo têm de ter uma classificação de crédito de investment grade pela Standard & Poor’s, Moody’s
ou Fitch Ratings Limited; contudo, no que respeita aos seguintes Fundos, não será feito qualquer investimento
em títulos de dívida não investment grade:
− Franklin Biotechnology Discovery Fund;
− Franklin U.S. Government Fund;
− Franklin U.S. Opportunities Fund;
− Franklin Technology Fund;
− Fundo de Mercados Emergentes Templeton;
− Templeton Euroland Fund;
− Templeton Global Fund; e
− Templeton Global Smaller Companies Fund.

(iv)

o Fundo poderá deter unidades de participação de OICVM ou OIC, desde que esses OICVM ou OIC tenham um
perfil de risco que não seja significativamente mais elevado do que o perfil de risco de outros títulos subjacentes
que poderão ser detidos pelo Fundo;

(v)

os instrumentos derivados serão usados apenas dentro dos limites acima indicados. A contabilização de fundos
próprios, alavancagem e/ou depósitos de garantia não serão permitidos. Os instrumentos derivados não serão
utilizados para efeitos de alavancagem da carteira do Fundo e serão sempre cobertos. Não serão permitidas
posições a descoberto;

(vi)

o Fundo não deverá investir num fundo de fundos ou fundo de alimentação (feeder);
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(vii)

contanto que o limite de 10% fixado no parágrafo 1. f) (i) não seja aplicável a um Fundo específico, não poderá
ser investido mais de 20% dos ativos líquidos desse Fundo nas unidades de um único OICVM ou outro OIC
referidos no parágrafo 1. a) (v);

(viii) não será permitido o empréstimo de títulos; e
(ix)

o Fundo pode celebrar acordos de empréstimo de títulos, desde que tais acordos não ultrapassem 50% do valor
de mercado total da sua carteira.

Se e enquanto um Fundo da Sociedade estiver autorizado pela Financial Sector Conduct Authority na África
do Sul enquanto organismo de investimento coletivo estrangeiro em “hedged funds”, nos termos da secção 65,
aplicar-se-á o seguinte:
b) Se e enquanto a Sociedade estiver autorizada pelo Securities and Futures Bureau (Instituto de Valores Mobiliários
e Futuros) em Taiwan e relativamente a qualquer Fundo registado nesse organismo, deverá aplicar-se o seguinte:
(i)

os compromissos totais decorrentes de instrumentos derivados não podem, em qualquer momento, (exceto com
a aprovação do Securities and Futures Bureau) ultrapassar 40% dos ativos líquidos do Fundo correspondente
e 100% para efeitos de cobertura.

(ii)

o montante total de um Fundo investido em títulos negociados no mercado de títulos na China Continental,
incluindo obrigações circuladas no Mercado Interbancário de Obrigações Chinês (“China Interbank Bond Market
- CIBM”), não irá ultrapassar vinte por cento (20%) do então mais atual Valor Patrimonial Líquido do Fundo,
exceto se de outra forma determinado pelo regulador relevante.

(iii)

o montante total de um Fundo investido em títulos de Taiwan não irá ultrapassar cinquenta por cento (50%)
do Valor Patrimonial Líquido do Fundo, ou outra percentagem que o regulador de Taiwan possa determinar.

c) Se e enquanto um Fundo da Sociedade for autorizado pelo Conselho do Mercado de Capitais na Turquia,
aplicar-se-á o seguinte:
(i)

pelo menos 80% da carteira do Fundo deve estar investida em ativos que não sejam instrumentos dos mercados
de capitais de emitentes residentes na Turquia e instrumentos de dívida pública turcos; e

(ii)

o Fundo não deve deter mais de 9% dos direitos de voto ou do capital de qualquer empresa.

d) Se, e enquanto a Sociedade for autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (a SFC)
e em relação a qualquer Fundo autorizado pela mesma, esta deverá estar sujeita às diretrizes da SFC em relação
a, entre outras:
–

ao investimento superior a 10% dos ativos líquidos de um Fundo, no total, em Ações A da China e em Ações B
da China;

–

ao investimento superior a 10% dos ativos líquidos de um Fundo em títulos emitidos e/ou garantidos por qualquer
emitente soberano único (incluindo o seu governo e uma autoridade pública ou local desse país) com uma
notação de crédito inferior a investment grade;

-

exposição líquida a derivados; e

–

a quaisquer acordos de empréstimo de títulos, recompra, revenda ou outras transações em mercado de
balcão semelhantes.

e) Se, e enquanto o Fundo Equilibrado de Crescimento Franklin NextStep, Fundo Dinâmico de Crescimento Franklin
NextStep e o Fundo Estável de Crescimento Franklin NextStep estiverem autorizados pela SFC, deverão estar sujeitos
às diretrizes da SFC em relação a, entre outras:
–

ao investimento superior a 10% dos respetivos ativos líquidos, no total, em Fundos Subjacentes que não estejam
domiciliados na Irlanda, no Luxemburgo ou no Reino Unido e não estejam autorizados pela SFC;

–

ao investimento superior a 10% dos respetivos ativos líquidos em não OICVM ou OIC; e

-

exposição líquida a derivados.

f) Se e enquanto os Fundos seguintes aceitarem investimentos pelo The Central Provident Fund (CPF), as Orientações
de Investimento do CPF emitidas pelo Central Provident Fund Board of Singapore, cujas orientações poderão ser
alteradas pontualmente, deverão ser aplicadas aos mesmos:
1)

Franklin Biotechnology Discovery Fund

2)

Fundo Franklin India

3)

Fundo de Oportunidades nos EUA Franklin

4)

Templeton Asian Growth Fund

5)

Fundo Templeton China

6)

Fundo de Mercados Emergentes Templeton

7)

Fundo Global Equilibrado Templeton

g) Se e enquanto os seguintes fundos aceitarem investimento por organismos de seguros sujeitos às disposições da
lei alemã relativa à supervisão de organismos de seguros (Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG), os Fundos não irão
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investir em (i) títulos de dívida com notação inferior a B menos pela Standard & Poor’s Corporation e/ou pela Fitch
Ratings Limited, ou inferior a B3 pela Moody’s Investors Service, Inc. (se, em qualquer momento, os ativos do Fundo
não estiverem em conformidade com este requisito de notação devido a revisão em baixa da notação, devem ser
vendidos, segundo o melhor interesse dos Investidores, num prazo de 6 meses); contudo, se os títulos revistos em
baixa representarem menos de 3% do valor do total de ativos, poderão ser tolerados pelo Gestor de Investimento,
desde que os interesses dos Investidores não sejam prejudicados (no caso de títulos sem notação, estes devem ser
declarados como sendo de qualidade comparável pelo Gestor de Investimento), (ii) títulos garantidos por ativos com
notação inferior a investment grade:
1)

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

2)

Franklin Euro Government Bond Fund

3)

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

4)

Franklin Global Aggregate Bond Fund

h) Para garantir a elegibilidade da isenção fiscal parcial para fundos de ações para Investidores residentes na Alemanha,
os Fundos seguintes investirão mais de 50% dos seus ativos em títulos de participação, conforme definido na Secção
2, parág. 8 da Lei relativa a Impostos sobre o Investimento alemã:
1)

Franklin Biotechnology Discovery Fund

2)

Franklin Disruptive Commerce Fund

3)

Franklin Genomic Advancements Fund

4)

Fundo de Estratégias Fundamentais Global Franklin Global

5)

Franklin Global Growth Fund

6)

Fundo de Ouro e Metais Preciosos Franklin

7)

Fundo Franklin India

8)

Franklin Innovation Fund

9)

Franklin Intelligent Machines Fund

10)

Fundo Franklin Japão

11)

Fundo Franklin MENA

12)

Fundo Europeu Mútuo Franklin

13)

Fundo de Descobertas Globais Mútuas Franklin

14)

Fundo de Valores Mútuos dos EUA Franklin

15)

Fundo de Recursos Naturais Franklin

16)

Fundo de Tecnologia Franklin

17)

Franklin UK Equity Income Fund

18)

Fundo de Oportunidades nos EUA Franklin

19)

Templeton All China Equity Fund

20)

Templeton Asia Equity Total Return Fund

21)

Templeton Asian Growth Fund

22)

Templeton Asian Smaller Companies Fund

23)

Templeton BRIC Fund

24)

Templeton China A-Shares Fund

25)

Fundo Templeton China

26)

Fundo para a Europa Oriental Templeton

27)

Fundo de Mercados Emergentes Templeton

28)

Fundo para Pequenas Empresas de Mercados Emergentes Templeton

29)

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

30)

Fundo Templeton Euroland

31)

Templeton European Dividend Fund

32)

Templeton European Opportunities Fund

33)

Templeton European Small-Mid Cap Fund

34)

Fundo para Mercados de Fronteira Templeton

35)

Fundo Global Equilibrado Templeton

36)

Fundo para as Alterações Climáticas Global Templeton

37)

Fundo de Rendimento de Ações Global Templeton
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38)

Fundo Global Templeton

39)

Fundo Global para Pequenas Empresas Templeton

40)

Fundo de Crescimento (Euro) Templeton

41)

Fundo da América Latina Templeton

No caso de os Fundos investirem em outros fundos de investimento, estes podem ser considerados como títulos de capital
próprio no sentido da lei alemã relativa ao imposto sobre investimentos, na medida da relação de capital publicado por estes
fundos em cada dia de avaliação ou, em alternativa, na medida da relação de capital mínimo, de acordo com a política de
investimento dos fundos.
i) Para garantir a elegibilidade da isenção fiscal parcial para fundos equilibrados e fundos multi-asset para Investidores
residentes na Alemanha, os Fundos seguintes investirão pelo menos 25% dos seus ativos em títulos de participação,
conforme definido na Secção 2, parág. 8 da Lei relativa a Impostos sobre o Investimento alemã:
1)

Franklin Diversified Balanced Fund

2)

Franklin Diversified Dynamic Fund

3)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

4)

Fundo de Rendimento Dinâmico para Mercados Emergentes Templeton

5)

Fundo de Rendimento Global Templeton

No caso de os Fundos investirem em outros fundos de investimento, estes podem ser considerados como títulos de capital
próprio no sentido da lei alemã relativa ao imposto sobre investimentos, na medida da relação de capital publicado por estes
fundos em cada dia de avaliação ou, em alternativa, na medida da relação de capital mínimo, de acordo com a política de
investimento dos fundos.
j) Se, e desde que, o Templeton Global Balanced Fund aceite o investimento por fundos de investimento da Malásia
autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários da Malásia como fundos principais, o Templeton Global Balanced
Fund irá habitualmente investir 65% dos seus ativos líquidos em ações e títulos indexados a ações e 35% dos seus
ativos líquidos em títulos de rendimento fixo e ativos líquidos, com um desvio permitido desta alocação até 5% dos
seus ativos líquidos.
k) Se e enquanto o Franklin Biotechnology Discovery Fund aceitar investimentos de fundos feeder de retalho da Malásia
autorizados pela Malaysian Securities Commission, o Franklin Biotechnology Discovery Fund observará e cumprirá os
requisitos das Diretrizes sobre Unit Trust Funds, conforme indicado abaixo:
–

Todos os investimentos do Franklin Biotechnology Discovery Fund são limitados aos mercados ou países de
emissão onde a autoridade regulamentar é membro ou associado da Organização Internacional de Valores
Mobiliários (International Organization of Securities Commissions, IOSCO).

–

A notação de crédito para a contraparte dos derivados de OTC será, pelo menos, de grau de investimento.
No caso de a classificação da contraparte ficar abaixo do mínimo exigido, ou a contraparte deixar de ser
classificada, o gestor de investimentos deve, no prazo de 6 meses ou mais cedo, tomar as medidas necessárias
para garantir o cumprimento dos requisitos.

–

Se o Franklin Biotechnology Discovery Fund investir em unidades de OICVM e/ou outros OIC ligados à Sociedade
por gestão ou controlo comum, não haverá qualquer participação cruzada entre o Franklin Biotechnology
Discovery Fund e os outros OICVM e/ou outros OIC;

–

O Franklin Biotechnology Discovery Fund apenas realizará atividades de empréstimo de títulos (incluindo venda
e recompra e recompra inversa) com o objetivo de conseguir uma gestão eficiente da carteira.

–

Os investimentos do Franklin Biotechnology Discovery Fund noutros OICVM e/ou outros OIC irão geralmente
cumprir os limites de investimento acima referidos.

l) Para garantir a elegibilidade da isenção fiscal parcial prevista no Artigo 150-0 D, 1 do Código Fiscal Geral francês, uma
vez que resulta da implementação da Lei de Finanças francesa para 2014, para Investidores residentes em França, os
Fundos seguintes investirão pelo menos 75% dos seus ativos líquidos em títulos de participação:
1)

Fundo de Oportunidades nos EUA Franklin

2)

Templeton European Opportunities Fund

3)

Templeton European Small-Mid Cap Fund

m) Se e enquanto a Sociedade estiver autorizada pela Autoridade Monetária de Singapura (MAS) em Singapura e no que
respeita a qualquer Fundo registado na mesma, os investimentos em não OICVM ou OIC não deverão ultrapassar 10%
dos ativos líquidos totais de um Fundo.
n) Se e enquanto o Franklin Innovation Fund aceitar investimentos de fundos feeder brasileiros, o Franklin Innovation Fund
deverá manter pelo menos 67% do seu património líquido investido em títulos patrimoniais e/ou títulos relacionados
com ações.
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GESTÃO DO RISCO
A Sociedade Gestora empregará um processo de gestão de risco que lhe permite monitorizar e avaliar em qualquer altura
o risco das posições da Sociedade e a sua contribuição para o perfil de risco global de cada carteira do Fundo. A Sociedade
Gestora e os Gestores de Investimento empregam um processo para avaliação precisa e independente do valor dos
instrumentos derivados de mercado de balcão.
Mediante pedido de um investidor, a Sociedade Gestora fornecerá informações suplementares relativas aos limites
quantitativos que se aplicam na gestão de risco de cada Fundo, aos métodos escolhidos para esse fim e à evolução recente
dos riscos e rendimentos das principais categorias de instrumentos.

PROCEDIMENTO INTERNO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE CRÉDITO
A Sociedade Gestora estabeleceu, implementou e aplicou de forma consistente um procedimento interno de avaliação da
qualidade de crédito personalizado, baseado em metodologias de avaliação prudentes, sistemáticas e contínuas, para
determinar de forma sistemática a qualidade de crédito de qualquer um dos Fundos qualificados como fundos do mercado
monetário de acordo com o Regulamento e atos delegados relevantes que complementam o Regulamento.
A Sociedade Gestora estabeleceu um processo eficaz para assegurar que são obtidas e mantidas atualizadas informações
relevantes sobre as características de cada emitente e instrumento.
A determinação do risco de crédito de um emitente ou garante é efetuada com base numa análise independente da capacidade
do emitente ou do garante de cumprir as suas obrigações em termos de dívida, que é realizada numa base contínua por
analistas de pesquisa de crédito da Equipa de Investigação relativa a Mercados Monetários, que se poderão também basear
na pesquisa da Equipa de Investigação relativa a Obrigações com Grau de Investimento mais ampla, sob responsabilidade da
Sociedade Gestora, as quais devem reportar à Sociedade Gestora regularmente, com uma frequência nunca inferior a anual.
A gestão da carteira não está envolvida nesta pesquisa, a fim de garantir a sua independência. A presente determinação inclui
os seguintes elementos, quando aplicável:
a) Situação financeira e a análise de demonstrações financeiras recentes;
b) Capacidade de reagir a futuros eventos ao nível do mercado ou específicos do garante, incluindo a sua capacidade de
reembolsar numa situação significativamente adversa;
c) Capacidade de resistência do setor do emitente ou do garante no que respeita à economia e relativamente às tendências
económicas e situação de competitividade;
d) Avaliação do perfil de liquidez do emitente, incluindo fontes de liquidez, consideração de linhas de crédito bancárias
e fontes alternativas de liquidez, bem como da capacidade de um emitente reembolsar dívida de curto prazo;
e) Relativamente a emitentes relacionados com soberanias, a solidez da política fiscal (receitas governamentais vs
necessidades de gastos), política monetária (oferta de moeda e o nível e tendência das taxas de juro), balança de
pagamentos (a solidez da conta de capital, conta-corrente e balança comercial do país) e a dimensão das reservas
internacionais e resultante impacto nas previsões para a moeda;
Para quantificar o risco de crédito de um emitente ou garante e o risco relativo do incumprimento de um emitente ou garante
e de um instrumento, os seguintes critérios quantitativos serão utilizados na metodologia de avaliação da qualidade de crédito:
a) Tendências relativas ao fluxo de caixa, receitas, despesas, rentabilidade, serviço de dívida de curto e longo prazo,
incluindo uma comparação do rácio de operações de numerário com a dívida de curto prazo e dos rácios de rentabilidade
com as médias da indústria;
b) O rácio da dívida em relação ao total da estrutura de capital e o rácio da dívida de curto prazo em relação à estrutura
de capital em comparação a esses rácios para créditos semelhantes;
c) O rácio dos ativos correntes em relação aos passivos correntes em comparação a créditos semelhantes;
d) Relativamente a créditos bancários e financeiros, uma comparação relativamente a outros bancos e sociedades
financeiras internacionais no que respeita: i) à percentagem de financiamento de curto prazo vs dívida de longo prazo,
ii) ao rácio de carga de alto risco relativamente a ações e reservas, e iii) às provisões para perdas com empréstimos
como uma percentagem dos ativos improdutivos.
e) Relativamente a corretagem e créditos de contraparte, uma comparação relativamente a outros corretores internacionais
no que respeita: i) ao rácio de dívida de curto prazo vs financiamento total, ii) ao rácio de dívida de curto prazo vs
fundos próprios, iii) ao rácio entre ativos totais vs fundos próprios, e iv) ao rácio de ativos líquidos e linhas de crédito
vs dívida de curto prazo;
f) Relativamente aos créditos relacionados com soberanias, uma comparação de indicadores relacionados com a política
orçamental (saldo orçamental como uma percentagem do produto interno bruto (“PIB”)), política monetária (crescimento
da oferta de moeda e o nível e tendência das taxas de juro, o nível e perfil de maturidade da dívida em circulação
(incluindo a percentagem que a dívida em circulação representa no PIB)), a balança de pagamentos (conta-corrente
e balança comercial como uma percentagem do PIB), e o nível de reservas internacionais.
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Os critérios específicos para a avaliação qualitativa de emitentes ou garantes e de instrumentos, conforme concebidos pela
Sociedade Gestora, incluirão:
a) A classe ou tipo do instrumento ou título, incluindo qualquer risco operacional ou de contraparte inerente à estrutura
desse instrumento ou título.
b) Uma avaliação de crédito do emitente ou do garante do instrumento ou do título, incluindo: i) fatores macroeconómicos
suscetíveis de afetar a qualidade de crédito atual ou futura do emitente ou do garante, ii) proteção de ativos, iii)
a qualidade das práticas e gestão e contabilísticas do emitente ou do garante, iv) o efeito de quaisquer posições de
titularidade significativas, v) o grau de flexibilidade financeira do emitente ou do garante para fazer face a desafios
inesperados e beneficiar de oportunidades, bem como uma avaliação do grau e natureza de riscos de eventos, vi)
a probabilidade de uma mudança súbita na qualidade de crédito, originária de fontes externas e internas, incluindo
o risco relativo de incumprimento, vii) relativamente a títulos garantidos por governos, se o título é garantido por
autoridade governamental ou apenas pelo crédito da agência ou organismo que emite o título, e se existe risco
sociopolítico, risco regulamentar, risco de retenção fiscal ou o risco de nacionalização de ativos ou de implementação
de controlos cambiais, e viii) relativamente a títulos governamentais locais, fontes de reembolso, dados demográficos
de emitentes, a autonomia dos emitentes no que respeita a fontes de receitas e subidas de impostos, a dependência
dos emitentes no que respeita a receitas externas e a solidez e estabilidade da economia de apoio.
c) A existência e a profundidade de um mercado secundário para o instrumento ou título, bem como o período remanescente
até que o montante de capital possa ser recuperado mediante procura (ou seja, na maturidade).
d) Classificações de crédito externas:
i.

Os Fundos qualificados como fundos do mercado monetário na aceção do Regulamento irão procurar deter
apenas títulos com notação A-1 ou superior atribuída pela S&P, P-1 atribuída pela Moody’s ou uma notação
semelhante atribuída por qualquer outra organização de notação estatística internacionalmente reconhecida.

ii.

Caso não lhe tenha sido atribuída uma notação de curto prazo, a qualidade de crédito tem de ser considerada
como sendo equivalente a essas notações pela Sociedade Gestora.

iii.

Não deve existir qualquer dependência mecanicista excessiva em relação a notações externas.

Os dados qualitativos e quantitativos da metodologia de avaliação da qualidade de crédito deverão ser de natureza fiável
e estar bem documentados. O resultado final da metodologia de avaliação da qualidade de crédito será uma lista aprovada
de créditos (a “Lista Aprovada”) disponível para utilização pelos fundos do mercado monetário. Sempre que um crédito for
retirado da Lista Aprovada devido a uma avaliação de crédito desfavorável, as posições relacionadas com esse crédito serão
reduzidas ou eliminadas, conforme adequado e assim que exequível, tendo em consideração as condições de mercado
existentes. As metodologias de avaliação da qualidade de crédito e a Lista Aprovada são revistas, pelo menos, numa base
anual, pela Sociedade Gestora, e mais frequentemente, se necessário. Se existir qualquer alteração substancial, na aceção
do Regulamento, que possa ter impacto na avaliação existente de um instrumento ou nas metodologias de avaliação da
qualidade de crédito, será realizada uma nova avaliação da qualidade de crédito e/ou essas metodologias serão atualizadas.
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Anexo C
Informações adicionais
1.	A Sociedade é uma sociedade de investimento de responsabilidade limitada constituída como sociedade anónima (société
anonyme) de acordo com as leis do Grão-Ducado do Luxemburgo e qualifica-se como uma société d’investissement
à capital variable. A Sociedade foi constituída no Luxemburgo a 6 de novembro de 1990, por um prazo indeterminado.
Os Estatutos da Sociedade foram publicados no Jornal Oficial do Grão-Ducado (o Mémorial) a 2 de janeiro de 1991. A 25
de outubro de 1994, 4 de novembro de 1996, 22 de maio de 2000, 16 de junho de 2004 e 25 de março de 2005, foram
publicadas no Mémorial alterações introduzidas aos Estatutos. A Sociedade está registada no Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg, sob o número B 35 177 Encontram-se disponíveis cópias dos Estatutos, com
as respetivas alterações, para consulta na Conservatória do Registo Comercial do Luxemburgo e na sede social da
Sociedade e da Sociedade Gestora.
2. 	O capital mínimo da Sociedade é de 1.250.000 euros ou o equivalente em dólares americanos.
3.	A Sociedade poderá ser dissolvida por decisão dos seus Acionistas em assembleia-geral extraordinária. Se o capital da
Sociedade descer abaixo de dois terços do capital mínimo, o Conselho de Administração poderá submeter a questão da
dissolução da Sociedade a uma assembleia-geral para a qual não será requerido nenhum quórum e que será decidida
por maioria simples dos titulares de Ações representados na reunião. Se o capital da Sociedade descer abaixo de um
quarto do capital mínimo, o Conselho de Administração poderá submeter a questão da dissolução da Sociedade a uma
assembleia-geral para a qual não será requerido nenhum quórum; a dissolução poderá ser deliberada pelos Acionistas
titulares de um quarto das Ações presentes na reunião. Se a Sociedade for liquidada, a sua liquidação será efetuada
de acordo com o disposto na lei do Grão-Ducado do Luxemburgo que especifica as medidas a tomar para permitir aos
Acionistas participarem na(s) distribuição(ões) da liquidação e, para isso, estabelece um depósito de caução junto da
Caisse de Consignation de quaisquer montantes não reclamados imediatamente por qualquer acionista. Os montantes
não reclamados do depósito durante o período estabelecido poderão ser confiscados, em conformidade com as leis do
Grão-Ducado do Luxemburgo. Qualquer montante transferido para a Caisse de Consignation está sujeito a uma “taxe de
consignation” e, consequentemente, o montante inicial poderá não ser reembolsado.
4.	O Conselho de Administração poderá decidir liquidar um Fundo se os ativos líquidos desse Fundo descerem abaixo de
50 milhões de dólares americanos ou se uma mudança na situação política ou económica relativa ao Fundo em questão
justificar essa liquidação ou se tal for requerido pelos interesses dos Acionistas do Fundo em questão. A decisão de
liquidação será publicada ou notificada, se apropriado, pela Sociedade antes da data da liquidação e a publicação e/ou
notificação indicará as razões e os procedimentos das operações de liquidação. Salvo se o Conselho de Administração
decidir em contrário, no interesse dos Acionistas ou para manter um tratamento igual entre eles, os Acionistas do Fundo
em questão poderão continuar a solicitar a venda ou troca das suas Ações. Os ativos que não possam ser distribuídos
aos seus beneficiários após o fim do período de liquidação do Fundo serão depositados na Caisse de Consignation em
nome dos respetivos beneficiários. Qualquer montante transferido para a Caisse de Consignation está sujeito a uma
“taxe de consignation” e, consequentemente, o montante inicial poderá não ser reembolsado.
Em todas as outras circunstâncias, ou quando o Conselho de Administração determina que a decisão deve ser submetida
à aprovação dos Acionistas, a decisão de liquidar um Fundo poderá ser tomada numa assembleia de acionistas do
Fundo a ser liquidado. Nessa assembleia do Fundo, não será exigido quórum e a decisão de liquidar será tomada por
maioria simples dos votos expressos.
Qualquer fusão de um Fundo será decidida pelo Conselho de Administração, salvo se este decidir submeter a decisão
de uma fusão para uma assembleia de Acionistas do Fundo em questão. Não é necessário quórum para esta assembleia
e as decisões são tomadas por maioria simples dos votos expressos.
No caso de uma fusão de um ou mais Fundos em consequência da qual a Sociedade deixe de existir, a fusão deve ser
decidida por uma assembleia de Acionistas para a qual não é necessário quórum e que pode decidir por maioria simples
dos votos expressos. Além disso, aplicam-se as disposições relativas a fusões de OICVM previstas na Lei de 17 de
dezembro de 2010 e qualquer regulamento de implementação (relativamente, em particular, à notificação dos acionistas).
O Conselho de Administração poderá também, sob as circunstâncias previstas acima no primeiro parágrafo do ponto
4., decidir a reorganização de qualquer Fundo através de uma divisão em dois ou mais Fundos separados. Na medida
do exigido pela lei do Luxemburgo, a decisão será publicada ou notificada, se for o caso e, além disso, a publicação ou
notificação incluirá informações relativas aos Fundos resultantes da reorganização.
O parágrafo anterior aplica-se também a uma divisão de Ações de qualquer Classe de Ações.
Nas circunstâncias previstas acima no primeiro parágrafo, o Conselho de Administração poderá também, sujeito
a aprovação regulamentar (se necessária), decidir consolidar ou fracionar quaisquer Classes de Ações num Fundo.
Na medida do exigido pela lei do Luxemburgo, essa decisão será publicada ou notificada e a publicação e/ou notificação
incluirá informações relativas aos Fundos propostos para fracionamento ou consolidação. O Conselho de Administração
pode também decidir submeter a questão da consolidação ou fracionamento da Classe de Ações para uma assembleia
dos titulares dessa Classe de Ações. Não é necessário quórum para esta assembleia e as decisões são tomadas por
maioria simples dos votos expressos.
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5.	Por uma questão de política, a Sociedade Gestora pretende exercer os direitos de voto que possam estar associados
aos seus vários investimentos em valores mobiliários. Para esse efeito, a Sociedade Gestora delegou a autoridade
a procurações de voto relacionadas com os títulos da carteira detidos pela Sociedade ao(s) Gestor(es) de Investimento
e Subgestor(es) de Investimento do Fundo relevante que poderão ser, ou não, entidades da Franklin Templeton. Os
registos de votação por procuração estão disponíveis gratuitamente e mediante pedido, junto da sede social da Sociedade
e da Sociedade Gestora.
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Anexo D
Determinação do Valor Patrimonial Líquido das Ações
CÁLCULO DO VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO
O Valor Patrimonial Líquido por Ação (“VPL”) de cada Classe de Ações de cada Fundo será expresso na moeda do Fundo ou
da Classe relevante como um valor por Ação e será determinado relativamente a cada Dia de Avaliação dividindo os ativos
líquidos da Sociedade correspondentes a cada Classe de Ações de cada Fundo, que equivalem ao valor do ativo da Sociedade
correspondente a esse Fundo menos o passivo desse Fundo, pelo número de Ações do Fundo nessa altura em circulação,
sendo arredondado por excesso ou defeito para duas casas decimais, conforme decisão do Conselho de Administração.

AVALIAÇÃO
Considera-se que os ativos da Sociedade incluem:
(a) todas as disponibilidades em caixa ou em depósito, incluindo quaisquer juros decorrentes das mesmas;
(b) todas as letras e promissórias à vista e contas a receber (incluindo o produto de títulos vendidos mas não entregues);
(c)	todas as obrigações, promissórias a prazo, ações, participações, capital em obrigações, direitos de subscrição,
warrants, opções e outros investimentos derivados, unidades ou ações de organismos de investimento coletivo e outros
investimentos e títulos detidos ou contratados pela Sociedade;
(d)	todas as ações, dividendos, dividendos em dinheiro e distribuições de dinheiro a receber pela Sociedade e na medida
em que sejam do seu conhecimento (desde que a Sociedade possa fazer ajustamentos no que respeita às flutuações no
valor de mercado dos títulos decorrentes da negociação de ex-dividendos, ex-direitos ou práticas semelhantes);
(e)	todos os juros acrescidos relativamente a quaisquer títulos remunerados detidos pela Sociedade, exceto na medida em
que os mesmos estejam incluídos ou refletidos no capital desse título;
(f)	as despesas de constituição da Sociedade, na medida em que estas não tenham sido amortizadas; e
(g) todos os outros ativos de qualquer tipo e natureza, incluindo despesas antecipadas.
O passivo total inclui:
(a) todos os empréstimos, letras e contas a pagar;
(b)	todas as despesas administrativas a regularizar ou a pagar (incluindo as comissões da Sociedade Gestora, os honorários
de gestão de investimentos e/ou consultoria, comissões do Depositário e os honorários dos agentes da sociedade);
(c)	todos os passivos conhecidos, presentes e futuros, incluindo todas as obrigações contratuais vencidas referentes
a pagamentos em numerário ou de propriedade, incluindo o montante de quaisquer dividendos não pagos declarados
pela Sociedade quando o Dia de Avaliação coincidir com a data de registo para efeitos da determinação da pessoa com
direito aos mesmos, ou então for posterior a essa data;
(d)	uma provisão adequada para impostos futuros baseada no capital e rendimento até ao Dia de Avaliação, determinada
periodicamente pela Sociedade, e outras provisões, caso existam, autorizadas e aprovadas pelo Conselho de
Administração cobrindo, entre outras, despesas de liquidação; e
(e)	todo o outro passivo da Sociedade de qualquer tipo e natureza, à exceção do passivo representado pelas Ações da
Sociedade. Ao determinar o montante deste passivo, a Sociedade deverá ter em conta todos os custos inerentes,
os quais compreendem as despesas de constituição, as comissões e despesas nas contas, os honorários a pagar
à Sociedade Gestora pelo desempenho dos vários serviços e pelos serviços prestados pelos Gestores de Investimento
e/ou consultores de investimento, Depositário e Agentes Pagadores locais e representantes permanentes nos locais de
registo e qualquer outro agente contratado pela Sociedade, os honorários por serviços de consultoria jurídica e auditoria,
prémios de seguro, despesas de impressão e de elaboração e publicação de relatórios, incluindo o custo de publicidade
e/ou preparação e impressão dos prospetos, KIIDs, exposições de motivos ou extratos de registo, comissões de pesquisa
de investimento, impostos ou taxas administrativas ou de supervisão e quaisquer outras despesas operacionais, incluindo
o custo de comprar e vender ativos, de juros, comissões bancárias e comissões de corretagem, despesas de correio,
telefone, telefax e fax (ou outros meios de comunicação semelhantes). A Sociedade e/ou o Agente Administrativo,
consoante o caso, poderá calcular antecipadamente o valor das despesas administrativas e outras de natureza regular ou
recorrente, com base em valores estimados para períodos anuais ou outros, e seguidamente contabilizar esses valores
em proporções iguais durante qualquer um desses períodos.
Aquando da avaliação de ativos, irão aplicar-se as seguintes regras, exceto se de outra forma previsto na secção abaixo
“Provisões específicas relativas ao cálculo do Valor Patrimonial Líquido por Ação dos Fundos qualificados como Fundos do
Mercado Monetário” aplicáveis a Fundos do Mercado Monetário.
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Poderá ser utilizada cobertura cambial para benefício das Classes de Ações com Cobertura de Risco. Como tal, o custo
e o passivo dessas atividades de cobertura e/ou os benefícios a elas associados serão contabilizados apenas para essa
classe. Em conformidade, esses custos e passivo e/ou benefícios associados refletir-se-ão no Valor Patrimonial Líquido por
Ação relativamente a ações dessa Classe de Ações com Cobertura de Risco. As exposições cambiais dos ativos do Fundo
relevante não serão alocadas a classes separadas. A cobertura cambial não será usada para fins especulativos. Os relatórios
periódicos da Sociedade indicarão como as operações de cobertura têm sido utilizadas.
Ao determinar o VPL da Sociedade, a Sociedade Gestora e/ou o Agente Administrativo avalia a liquidez e os montantes
a receber ao seu valor de realização e regista os juros como acumulados e os dividendos na data ex-dividendo. Em geral,
a Sociedade Gestora e/ou o Agente Administrativo utiliza dois serviços de fixação de preços independentes, para ajudarem
no processo de determinação do valor de mercado atual de cada título.
Se estiverem disponíveis cotações de mercado para títulos da carteira cotados ou negociados numa bolsa de valores,
a Sociedade Gestora e/ou o Agente Administrativo avaliará esses títulos ao último preço disponível na referida bolsa de
valores (último preço de venda ou preço oficial de fecho do dia, respetivamente) ou, caso não existam vendas, no intervalo
dos preços de venda e compra mais recentes. Os títulos negociados num mercado organizado serão avaliados da forma mais
próxima possível dos títulos cotados.
A Sociedade Gestora e/ou o Agente Administrativo avalia os títulos da carteira negociados em mercados de balcão que
tenham sido adquiridos por um fundo em conformidade com as restrições ao investimento estabelecidas no Anexo B, acima,
no intervalo dos preços de venda e compra mais recentes. Se os títulos da carteira forem negociados em mercado de balcão
e numa bolsa de valores, a Sociedade Gestora e/ou o Agente Administrativo avalia-os de acordo com o mercado mais
abrangente e representativo, conforme determinado pelo Conselho de Administração.
Em geral, a negociação de obrigações de empresas, títulos do Tesouro ou Instrumentos do Mercado Monetário é efetuada
de forma substancial todos os dias, a vários momentos, antes do fecho da Bolsa de Valores de Nova Iorque. O valor desses
títulos utilizado no cálculo do VPL é determinado a essas horas. Ocasionalmente, poderão ocorrer acontecimentos que
afetem o valor desses títulos entre a hora a que é determinado e o fecho da Bolsa de Valores de Nova Iorque, os quais não
se refletirão no cálculo do VPL. A Sociedade Gestora e/ou o Agente Administrativo depende de fornecedores terceiros de
serviços de fixação de preços para o acompanhamento de acontecimentos com um impacto material no valor destes títulos
durante esse período. Caso ocorra um desses acontecimentos, os fornecedores terceiros fornecerão à Sociedade Gestora
e/ou ao Agente Administrativo valores revistos.
O valor dos títulos não cotados ou negociados numa bolsa de valores ou num mercado organizado e os títulos assim cotados
ou negociados, mas em relação aos quais não existe cotação disponível ou o preço cotado não é representativo do justo valor
de mercado dos títulos, será determinado pelo Conselho de Administração ou sob a sua direção. Os títulos de dívida de curto
prazo e instrumentos do mercado monetário não negociados num mercado regulamentado são, normalmente, avaliados ao
custo amortizado.
Dado que a Sociedade pode, em conformidade com as restrições ao investimento estabelecidas no Anexo B acima, investir
em títulos restritos, não cotados, negociados com pouca frequência, negociados em pequena quantidade ou relativamente
ilíquidos, existe a possibilidade de um diferencial entre os preços de mercado mais recentes disponíveis para um ou vários
desses títulos e as indicações mais recentes dos valores de mercado desses títulos. A Sociedade Gestora e/ou o Agente
Administrativo dispõe de procedimentos para determinar o justo valor de títulos específicos e outros ativos para os quais não
estejam disponíveis preços de mercado (tais como determinados títulos restritos ou não cotados e colocações privadas) ou
cujos preços não sejam fiáveis (como no caso de suspensão ou interrupção da negociação, limites de variação de preços
estabelecidos por determinados mercados estrangeiros ou títulos negociados em pequena quantidade ou ilíquidos). Entre os
métodos de avaliação desses títulos contam-se os seguintes: análise fundamental (múltiplos de resultados, etc.), matrizes
de preços, descontos face aos preços de mercado de títulos similares ou descontos aplicados devido à natureza e à duração
das restrições sobre a alienação de títulos.
A aplicação de procedimentos de fixação de preços ao justo valor representa um cálculo feito de boa-fé com base em
procedimentos aplicados para esse fim específico. Não há garantias de que a Sociedade conseguisse obter o justo valor
atribuído a um título se fosse capaz de o vender à hora aproximada a que a Sociedade Gestora e/ou o Agente Administrativo
calcula o VPL da Sociedade por ação.
Normalmente, a negociação em títulos em bolsas de valores estrangeiras e mercados de balcão, tais como aqueles na
Europa e Ásia, poderá ser concluída muito antes da hora de fecho da Bolsa de Valores de Nova Iorque em todos os dias
em que a mesma está aberta ao público. A negociação em títulos europeus ou do Extremo Oriente em geral, ou num
determinado país ou países, poderá não ocorrer em cada Dia de Avaliação. Além disso, a negociação poderá realizar-se,
em vários mercados estrangeiros, em dias que não sejam Dias de Avaliação e em que o Valor Patrimonial Líquido do Fundo
não é calculado. Assim, o cálculo do Valor Patrimonial Líquido das Ações não ocorre em simultâneo com a determinação dos
preços de muitos dos títulos em carteira utilizados no cálculo e, caso se verifiquem eventos que afetam materialmente o valor
destes títulos estrangeiros, os mesmos serão avaliados ao justo valor, conforme determinado e aprovado em boa-fé pela
Sociedade Gestora ou sob a sua direção.
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Disposições específicas relacionadas com o cálculo do Valor Patrimonial Líquido por Ação dos Fundos qualificados
como Fundos do Mercado Monetário
Em derrogação das disposições acima, na avaliação de ativos, serão aplicados os seguintes princípios de avaliação para
Fundos que se qualificam como “Fundos do Mercado Monetário”:
(1)	Os ativos serão valorizados ao Preço de Mercado ou numa avaliação baseada num modelo quando a utilização do Preço
de Mercado não for possível ou os dados de mercado não tiveram qualidade suficiente;
(2)	O valor de qualquer disponibilidade em caixa ou depósito e contas a receber, despesas antecipadas, dividendos
em numerário, e juros declarados ou acumulados conforme anteriormente mencionado e ainda não recebidos, será
considerado como sendo o montante total dos mesmos, exceto, contudo, se não for provável que este seja pago ou
recebido na totalidade, caso em que o valor do mesmo deverá ser determinado de forma conservadora com recurso
a uma avaliação baseada num modelo;
(3)	As ações ou unidades de Fundos do Mercado Monetário deverão ser valorizadas ao seu último valor patrimonial líquido
disponível, conforme comunicado por tais Fundos do Mercado Monetário;
(4)	Todos os ativos ou passivos noutras moedas que não a Moeda Base serão convertidos utilizando-se a taxa de câmbio
à vista relevante cotada por um banco ou outra instituição financeira reconhecida.

AJUSTE DE DILUIÇÃO
Um Fundo pode sofrer redução do Valor Patrimonial Líquido por Ação devido a operações de compra, venda e/ou troca, de
ou para o Fundo, por parte de investidores, a um preço que não reflete os custos de negociação associados às negociações
relativas à carteira deste Fundo realizadas pelo Gestor de Investimento para acomodar as entradas ou saídas de liquidez.
A fim de combater este impacto de diluição e de proteger os interesses dos acionistas, pode ser adotado pela Sociedade,
como parte da sua política de avaliação, um mecanismo de diluição.
O Fundo opera um mecanismo de ajuste de diluição que é aplicado quando a atividade total do capital (agregado de entradas
e saídas) a nível do Fundo excede um limiar pré-determinado, que é determinado como uma percentagem dos ativos líquidos
desse Fundo para o dia de avaliação. Os fundos podem operar com um mecanismo de fixação de preços de oscilação total
onde o limiar é fixado em zero ou um mecanismo de fixação de preços de oscilação parcial onde o limiar é superior a zero.
Normalmente, esse ajustamento irá aumentar o Valor Patrimonial Líquido por Ação quando existirem entradas líquidas para
o Fundo, e diminuir o Valor Patrimonial Líquido por Ação quando houver saídas líquidas. O Valor Patrimonial Líquido por
Ação de cada Classe de Ações num Fundo será calculado separadamente, mas qualquer ajustamento afetará, em termos
percentuais, o Valor Patrimonial Líquido por Ação de cada Classe de Ações num Fundo de igual modo. O ajuste de diluição
não aborda as circunstâncias específicas de cada transação individual do investidor.
Os ajustes procurarão refletir os preços previstos a que o Fundo irá comprar e vender ativos, bem como os custos de
transação estimados.
Informa-se os investidores de que a volatilidade do Valor Patrimonial Líquido do Fundo pode não refletir o verdadeiro
desempenho da carteira, em consequência da aplicação da diluição.
A dimensão do impacto do ajuste é determinada por fatores como o volume das transações, os preços de compra ou venda
dos investimentos subjacentes e o método de avaliação adotado para calcular o valor desses investimentos subjacentes
do Fundo.
O mecanismo de diluição pode ser aplicado em todos os Fundos da Sociedade. A extensão do ajuste de preços será proposta
pela Sociedade periodicamente para refletir uma aproximação dos custos atuais de negociação e de outros custos atuais.
Esse mesmo ajuste pode variar de Fundo para Fundo e não será superior a 2% do Valor Patrimonial Líquido por Ação inicial.
O Conselho de Administração pode aprovar um aumento deste limite em caso de circunstâncias excecionais, atividades de
negociação de Acionistas de dimensão invulgar e se tal for considerado no melhor interesse dos Acionistas.
A Sociedade Gestora mandata o Comité de Supervisão de Ajuste de Diluição para implementar e, periodicamente, rever as
decisões operacionais associadas ao ajuste de diluição. Esta comissão é responsável pelas decisões relativas ao ajuste de
diluição e pela aprovação contínua dos fatores de diluição que formam a base de instruções permanentes pré-determinadas.
O ajuste de preços está disponível mediante pedido junto da Sociedade Gestora, na sede social.
Em certas classes de ações, a Sociedade Gestora poderá ter direito a uma comissão de desempenho, que, quando aplicável,
será baseada no NAV não descontado.
Podem ser consultadas informações adicionais sobre o ajuste de diluição em: https://www.franklintempleton.lu/investor/
resources/investor-tools/swing-pricing.
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SUSPENSÃO DO CÁLCULO DO VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO
1.	A Sociedade poderá suspender a determinação do Valor Patrimonial Líquido das Ações de qualquer Fundo em particular
e a compra e venda das Ações e a troca das mesmas de e para o Fundo referido durante:
(a) q
 ualquer período quando qualquer das principais bolsas de valores ou mercados em que uma parte substancial dos
investimentos da Sociedade atribuíveis ocasionalmente a esse Fundo estejam cotados estiver fechado ou durante
o qual as negociações estão limitadas ou suspensas; ou
(b) a
 existência de qualquer situação que constitua uma emergência, em resultado da qual a alienação ou avaliação dos
ativos detidos pela Sociedade atribuíveis a esse Fundo seria impraticável; ou
(c) q
 ualquer falha ou restrição nos meios de comunicação normalmente utilizados para determinar o preço ou valor de
qualquer dos investimentos de qualquer Fundo em particular ou o preço ou valores atuais numa bolsa de valores ou
mercado; ou
(d) q
 ualquer período em que a Sociedade é incapaz de repatriar fundos para efetuar pagamentos devidos pela venda
dessas Ações ou qualquer período em que a transferência dos fundos envolvidos na realização ou aquisição
de investimentos ou pagamentos devidos pela venda dessas Ações não podem, na opinião do Conselho de
Administração, ser efetuados a taxas de câmbio normais; ou
(e) q
 ualquer período em que o Valor Patrimonial Líquido das Ações de qualquer Fundo não pode ser determinado com
precisão; ou
(f) d
 urante qualquer período em que, na opinião do Conselho de Administração, existam circunstâncias invulgares em
que seria impraticável ou injusto para os Investidores continuar a negociar Ações de qualquer Fundo ou circunstâncias
em que uma impossibilidade de o fazer poderia resultar em os Investidores ou um Fundo incorrerem em qualquer
responsabilidade fiscal ou sofrerem outra desvantagem pecuniária ou outro prejuízo que não sofreriam de outro
modo; ou
(g) s e a Sociedade ou um Fundo estiver ou possa estar em processo de liquidação, à data em que tal decisão é tomada
pelo Conselho de Administração ou posteriormente, ou à data em que os Acionistas recebem notificação de uma
assembleia-geral na qual uma resolução para liquidação da Sociedade ou de um Fundo será proposta; ou
(h) n
 o caso de uma fusão, se o Conselho de Administração considera que tal se justifica para a proteção dos
Acionistas; ou
(i) n
 o caso de uma suspensão do cálculo do valor patrimonial líquido de um ou vários fundos de investimento subjacentes
nos quais o Fundo investiu uma parte substancial dos ativos.
2.	Qualquer suspensão será publicada pela Sociedade e comunicada aos Acionistas que solicitem à Sociedade a aquisição,
venda ou troca das suas Ações no momento da apresentação da comunicação irrevogável, por escrito, dessa aquisição,
compra ou troca.

ALOCAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS
O Conselho de Administração estabelecerá um agrupamento de ativos para as Ações de cada Fundo da seguinte forma:
1.

(a) o
 produto da emissão de Ações de cada Classe de cada Fundo será lançado nos livros da Sociedade no agrupamento
de ativos estabelecido para esse Fundo, e o ativo e passivo e proveitos e despesas atribuíveis ao mesmo serão
alocados a esse agrupamento;
(b)

 uando qualquer ativo deriva de outro ativo, esse ativo derivado será lançado nos livros da Sociedade no mesmo
q
agrupamento dos ativos no qual teve origem, e em cada reavaliação de um ativo, o aumento ou diminuição do valor
será alocado ao agrupamento relevante;

(c) q
 uando a Sociedade incorre numa obrigação relativa a qualquer ativo de um agrupamento em particular ou
a qualquer medida tomada em relação a um ativo de um agrupamento em particular, essa obrigação será alocada
ao agrupamento relevante;
(d) n
 o caso em que qualquer ativo ou passivo da Sociedade não possa ser considerado como atribuível a um
agrupamento em particular, esse ativo ou passivo será dividido em partes iguais por todos os agrupamentos ou,
na medida em que os montantes o justifiquem, será alocado aos agrupamentos na proporção do valor patrimonial
líquido do agrupamento relevante;
(e) n
 a data de registo para determinação da pessoa com direito a qualquer dividendo relativo às Ações de cada
Classe de qualquer Fundo, o Valor Patrimonial Líquido das Ações desse Fundo será reduzido pelo montante desse
dividendo declarado.
2.	Se em qualquer Fundo forem criadas duas ou mais Classes de Ações, as regras de alocação acima descritas aplicar-se-ão,
com as devidas alterações, a essas Classes.
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3.	Para efeitos do cálculo do Valor Patrimonial Líquido, avaliação e alocação como acima referidos, as Ações da Sociedade
a serem resgatadas serão tratadas como existindo e tomadas em consideração até imediatamente após o fecho da
negociação no Dia de Avaliação e, desde esse momento até ao pagamento do seu preço, serão consideradas como um
passivo da Sociedade; todos os investimentos, saldos em caixa e outros ativos da Sociedade expressos em moedas
diferentes da moeda do Fundo relevante serão avaliados depois de se tomar em consideração a taxa de mercado ou as
taxas cambiais em vigor à data e hora de determinação do Valor Patrimonial Líquido das Ações; e serão consideradas
efetuadas em qualquer Dia de Avaliação quaisquer compras ou vendas de títulos contratualizadas pela Sociedade nesse
Dia de Avaliação, na medida do possível.
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Anexo E
Encargos, Comissões e Despesas da Franklin Templeton
Investment Funds
1. COMISSÃO DE SUBSCRIÇÃO E CDSC
Comissão de Subscrição
Classes:
•
A
•
AX

Classes:
•
C
•
F
•
G

Classe:
•
N

Classes:
•
S
•
EB
•
W**
•
Z**

Classes:
•
I
•
J
•
X
•
Y

Tipo de Investidor

Retalho
e Institucional

Retalho
e Institucional

Retalho
e Institucional

Retalho
e Institucional

Institucional

Para Fundos de Ações,
Fundos Mistos, Fundos
Alternativos e Fundos
Multi-Asset

Até 5,75%*

Ver quadro
de CDSC abaixo

Até 3,00%

Não

Não

Para Fundos de
Rendimento Fixo

Até 5,00%

Ver quadro
de CDSC abaixo

Até 3,00%

Não

Não

Para Fundos do
Mercado Monetário

Até 1,50%

Ver quadro
de CDSC abaixo

Até 3,00%

Não

Não

Visão Geral da Classe
de Ações

* exceto o Franklin Diversified Conservative Fund, que possui uma comissão de subscrição até 5,00%.
** Os intermediários ou distribuidores que vendem ações das Classes W ou Z podem aplicar os seus próprios encargos de venda, mas estes não devem
exceder 5,75%.

CDSC
O montante da CDSC é calculado multiplicando as percentagens indicadas na seguinte tabela pelo Valor Patrimonial Líquido
das Ações, quando compradas, ou pelo seu Valor Patrimonial Líquido, quando vendidas, consoante o que for aplicável.
CDSC para Ações da Classe A
e Classe AX em investimentos
qualificados de 1 milhão USD
ou mais

CDSC para Ações da Classe B

Período desde
a compra

Período desde
a compra

Percentagem

Inferior a um ano
Inferior
a 18 meses

Igual ou
superior
a 18 meses

Até 1%

0%

Período
desde a
Percentagem compra

Percentagem

4%

Igual ou superior
a 1 ano mas inferior
a 2 anos

3%

Igual ou superior
a 2 anos mas inferior
a 3 anos

2%

Igual ou superior
a 3 anos mas inferior
a 4 anos

1%

Igual ou superior
a 4 anos

CDSC para Ações da Classe
CDSC para Ações da Classe C F e G

0%

Inferior
a 12 meses

Igual ou
superior
a 12 meses

1%

Período desde
a compra

Percentagem

Inferior
a um ano

3%

Igual ou superior
a 1 ano mas
inferior a 2 anos

2%

Igual ou superior
a 2 anos mas
inferior a 3 anos

1%

Igual ou superior
a 3 anos

0%

0%

2. COMISSÃO ANUAL DE GESTÃO (POR ANO)
Como as Ações da Classe X e as Ações da Classe Y se destinam, entre outras, a acomodar uma estrutura de comissões
alternativa em que o Investidor é um cliente da Franklin Templeton e lhe é cobrada uma comissão de gestão anual diretamente
pela Franklin Templeton, não há lugar ao pagamento de comissão de gestão anual relativamente a Ações da Classe X e da
Classe Y a partir dos ativos líquidos do Fundo relevante.
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A seguinte comissão de gestão anual aplica-se relativamente às Ações indicadas abaixo:
Nome do Fundo

Classes Classe Classe Classe Classe Classe Classe Classe Classe
A, F
AS
AX
B
C
G
N
Z
IeW

Classe
S

Classe
J e EB

Franklin Biotechnology
Discovery Fund

1,50%

1,40% 1,50% 1,75% 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Franklin Disruptive
Commerce Fund

1,50%

1,40% 1,50%

N/A

2,08% 1,10%

até
1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%
2,25%

Franklin Diversified Balanced Fund

1,25%

1,25% 1,35%

N/A

1,93% 0,95%

até
0,85% 0,55% até 0,55% até 0,55%
2,05%

Franklin Diversified
Conservative Fund

1,10%

1,20% 1,30%

N/A

1,88% 0,90%

até
0,80% 0,50% até 0,50% até 0,50%
2,00%

Franklin Diversified Dynamic Fund

1,40%

1,30% 1,40%

N/A

1,98% 1,00%

até
0,90% 0,60% até 0,60% até 0,60%
2,15%

Franklin Emerging Market Corporate
Debt Fund

1,40%

1,30% 1,40%

N/A

1,98% 1,00% 1,90% 0,90% 0,60% até 0,60% até 0,60%

Franklin Emerging Market Sovereign
Debt Hard Currency Fund

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0,90% 0,40% até 0,40% até 0,40%

Franklin Emerging Markets Debt
Opportunities Hard Currency Fund

1,40%

1,30% 1,40%

N/A

1,98% 1,00% 1,90% 0,90% 0,60% até 0,60% até 0,60%

Franklin Euro Government
Bond Fund

0,55%

0,75% 0,85%

N/A

1,43% 0,45% 1,10% 0,35% 0,30% até 0,30% até 0,30%

Franklin Euro High Yield Fund

1,20%

1,20% 1,30% 1,55% 1,88% 0,90% 1,80% 0,80% 0,60% até 0,60% até 0,60%

Franklin Euro Short Duration
Bond Fund

0,50%

0,70% 0,80%

N/A

1,38% 0,40% 1,05% 0,30% 0,25% até 0,25% até 0,25%

Franklin European Corporate
Bond Fund

0,75%

0,85% 0,95%

N/A

1,53% 0,55% 1,45% 0,35% 0,40% até 0,40% até 0,40%

Franklin European Social Leaders
Bond Fund

0,55%

Franklin European Total
Return Fund

0,70%

0,80% 0,90%

N/A

1,48% 0,50% 1,40% 0,40% 0,35% até 0,35% até 0,35%

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

1,15%

1,15% 1,25%

N/A

1,83% 0,85% 1,75% 0,75% 0,35% até 0,35% até 0,35%

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

1,05%

1,15% 1,25% 1,50% 1,83% 0,85% 1,75% 0,75% 0,55% até 0,55% até 0,55%

Franklin Genomic Advancements
Fund

1,50%

1,40% 1,50%

N/A

2,08% 1,10%

Franklin Global Aggregate
Bond Fund

0,95%

1,05% 1,15%

N/A

1,73% 0,75% 1,65% 0,65% 0,40% até 0,40% até 0,40%

Franklin Global Convertible
Securities Fund

1,25%

1,15% 1,25%

N/A

1,83% 0,85% 2,00% 0,75% 0,60% até 0,60% até 0,60%

Franklin Global Corporate
Investment Grade Bond Fund

0,95%

1,05% 1,15%

N/A

1,73% 0,75% 1,65% 0,65% 0,40% até 0,40% até 0,40%

Franklin Global Fundamental
Strategies Fund

1,50%

1,40% 1,50%

N/A

2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Franklin Global Green Bond Fund

0,70%

Franklin Global Growth Fund

1,50%

1,40% 1,50%

N/A

2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Franklin Global Income Fund

1,35%

1,25% 1,35%

N/A

1,93% 0,95% 1,85% 0,85% 0,60% até 0,60% até 0,60%

Franklin Global Managed
Income Fund

1,35%

1,25% 1,35%

N/A

1,93% 0,95% 1,85% 0,85% 0,60% até 0,60% até 0,60%

Franklin Global Multi-Asset
Income Fund

1,35%

1,25% 1,35%

N/A

1,93% 0,95% 1,85% 0,85% 0,60% até 0,60% até 0,60%

Franklin Global Real Estate Fund

1,50%

1,40% 1,50% 1,75% 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Franklin Gold and Precious
Metals Fund

1,50%

1,40% 1,50%

Franklin High Yield Fund

1,20%

1,20% 1,30% 1,55% 1,88% 0,90% 1,80% 0,80% 0,60% até 0,60% até 0,60%

Franklin Income Fund

1,35%

1,25% 1,35% 1,60% 1,93% 0,95% 1,85% 0,85% 0,60% até 0,60% até 0,60%

Franklin India Fund

1,50%

1,40% 1,50% 1,75% 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Franklin Innovation Fund

1,50%

1,40% 1,50%

N/A

2,08% 1,10%

até
1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%
2,25%

Franklin Intelligent Machines Fund

1,50%

1,40% 1,50%

N/A

2,08% 1,10%

até
1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%
2,25%

franklintempleton.lu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1,10%

N/A

0,30%

N/A

N/A

até
1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%
2,25%

1,40%

N/A

0,35% até 0,35%

N/A

2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%
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Nome do Fundo

Classes Classe Classe Classe Classe Classe Classe Classe Classe
A, F
AS
AX
B
C
G
N
Z
IeW

Classe
S

Classe
J e EB

Franklin Japan Fund

1,50%

1,40% 1,50%

Franklin K2 Alternative
Strategies Fund

2,55%*

2,45%* 2,55%* N/A 3,13%* 2,15%* 3,30%* 2,05%* 1,75%* até 1,70% até 1,75%

Franklin MENA Fund

2,00%

1,90% 2,00% 2,25% 2,58% 1,60% 2,50% 1,50% 1,05% até 1,05% até 1,05%

Franklin Mutual European Fund

1,50%

1,40% 1,50% 1,75% 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Franklin Mutual Global
Discovery Fund

1,50%

1,40% 1,50% 1,75% 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Franklin Mutual U.S. Value Fund

1,50%

1,40% 1,50% 1,75% 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Franklin Natural Resources Fund

1,50%

1,40% 1,50% 1,75% 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Franklin NextStep Balanced
Growth Fund

1,25%

1,25% 1,35%

N/A

1,93% 0,95% 2,05% 0,85%

Franklin NextStep
Conservative Fund

1,10%

1,20% 1,30%

N/A

Franklin NextStep Dynamic
Growth Fund

1,35%

1,25% 1,35%

Franklin NextStep Growth Fund

1,50%

Franklin NextStep Moderate Fund
Franklin NextStep Stable
Growth Fund

N/A

2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

N/A

N/A

1,88% 0,90% 2,00% 0,80% 0,60%

N/A

N/A

N/A

1,93% 0,95% 2,10% 0,85%

N/A

N/A

1,40% 1,50%

N/A

2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70%

N/A

N/A

1,35%

1,35% 1,45%

N/A

2,03% 1,05% 2,15% 0,95% 0,65%

N/A

N/A

1,10%

1,20% 1,30%

N/A

1,88% 0,90% 2,00% 0,80%

N/A

N/A

Franklin Systematic Style
Premia Fund

1,50%

1,40% 1,50%

N/A

2,08% 1,10%

Franklin Strategic Income Fund

1,25%

1,15% 1,25% 1,50% 1,83% 0,85% 1,75% 0,75% 0,55% até 0,55% até 0,55%

Franklin Technology Fund

1,50%

1,40% 1,50% 1,75% 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Franklin UK Equity Income Fund

1,50%

1,40% 1,50%

Franklin U.S. Dollar Short-Term
Money Market Fund

0,40%

0,70% 0,80% 0,40% 1,38% 0,40% 1,30% 0,30% 0,20% até 0,20% até 0,20%

Franklin U.S. Government Fund

0,95%

1,05% 1,15% 1,15% 1,73% 0,75% 1,65% 0,65% 0,40% até 0,40% até 0,40%

Franklin U.S. Low Duration Fund

0,95%

1,05% 1,15% 1,15% 1,73% 0,75% 1,65% 0,65% 0,40% até 0,40% até 0,40%

Franklin U.S. Opportunities Fund

1,50%

1,40% 1,50% 1,75% 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,60% até 0,70%

Templeton All China Equity Fund

1,65%

1,55% 1,65%

N/A

2,23% 1,25% 2,15% 1,15% 1,00% até 1,00% até 1,00%

Templeton Asia Equity Total
Return Fund

1,60%

1,50% 1,60%

N/A

2,18% 1,20% 2,10% 1,10% 0,80% até 0,80% até 0,80%

Templeton Asian Bond Fund

1,05%

1,15% 1,25% 1,50% 1,83% 0,85% 1,75% 0,75% 0,55% até 0,55% até 0,55%

Templeton Asian Growth Fund

1,85%

1,75% 1,85% 2,10% 2,43% 1,45% 2,35% 1,35% 0,90% até 0,90% até 0,90%

Templeton Asian Smaller
Companies Fund

1,85%

1,75% 1,85% 2,10% 2,43% 1,45% 2,35% 1,35% 0,90% até 0,90% até 0,90%

Templeton BRIC Fund

2,10%

2,00% 2,10% 2,35% 2,68% 1,70% 2,60% 1,60% 1,10% até 1,10% até 1,10%

Templeton China A-Shares Fund

1,65%

1,55% 1,65%

Templeton China Fund

2,10%

2,00% 2,10% 2,35% 2,68% 1,70% 2,60% 1,60% 1,10% até 1,10% até 1,10%

Templeton Eastern Europe Fund

2,10%

2,00% 2,10% 2,35% 2,68% 1,70% 2,60% 1,60% 1,10% até 1,10% até 1,10%

Templeton Emerging Markets
Bond Fund

1,50%

1,40% 1,50% 1,75% 2,08% 1,10% 2,00% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Templeton Emerging Markets
Dynamic Income Fund

1,50%

1,40% 1,50% 1,75% 2,08% 1,10% 2,00% 1,00% 0,75% até 0,75% até 0,75%

Templeton Emerging Markets Fund

1,65%

1,55% 1,65% 1,90% 2,23% 1,25% 2,15% 1,15% 1,00% até 1,00% até 1,00%

Templeton Emerging Markets Local
Currency Bond Fund

1,50%

1,40% 1,50%

N/A

2,08% 1,10% 2,00% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Templeton Emerging Markets
Smaller Companies Fund

2,10%

2,00% 2,10%

N/A

2,68% 1,70% 2,60% 1,60% 1,10% até 1,10% até 1,10%

Templeton Emerging Markets
Sustainability Fund

1,55%

1,45% 1,55%

N/A

2,13% 1,15% 2,05% 1,05% 0,85% até 0,85% até 0,85%

Templeton Euroland Fund

1,50%

1,40% 1,50% 1,75% 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Templeton European Dividend Fund

1,50%

1,40% 1,50%
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N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

até
1,00% 0,75% até 0,75% até 0,75%
2,25%

2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,45% até 0,45% até 0,45%

2,23% 1,25% 2,15% 1,15%

até até 1,00% até 1,00%
1,00%

2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

franklintempleton.lu

Nome do Fundo

Classes Classe Classe Classe Classe Classe Classe Classe Classe
A, F
AS
AX
B
C
G
N
Z
IeW

Classe
S

Classe
J e EB

Templeton European Opportunities
Fund

1,50%

1,40% 1,50%

N/A

2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Templeton European Small-Mid
Cap Fund

1,50%

1,40% 1,50%

N/A

2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Templeton Frontier Markets Fund

2,10%

2,00% 2,10%

N/A

2,68% 1,70% 2,60% 1,60% 1,10% até 1,10% até 1,10%

Templeton Global Balanced Fund

1,30%

1,20% 1,30% 1,55% 1,88% 0,90% 1,80% 0,80% 0,60% até 0,60% até 0,60%

Templeton Global Bond
(Euro) Fund

1,05%

1,15% 1,25%

Templeton Global Bond Fund

1,05%

1,15% 1,25% 1,50% 1,83% 0,85% 1,75% 0,75% 0,55% até 0,55% até 0,55%

Templeton Global Climate
Change Fund

1,50%

1,40% 1,50%

Templeton Global Equity
Income Fund

1,50%

1,40% 1,50% 1,75% 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Templeton Global Fund

1,50%

1,40% 1,50% 1,75% 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Templeton Global High Yield Fund

1,35%

1,25% 1,35%

Templeton Global Income Fund

1,35%

1,25% 1,35% 1,60% 1,93% 0,95% 1,85% 0,85% 0,60% até 0,60% até 0,60%

Templeton Global Smaller
Companies Fund

1,50%

1,40% 1,50% 1,75% 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Templeton Global Total
Return Fund

1,05%

1,15% 1,25% 1,50% 1,83% 0,85% 1,75% 0,75% 0,55% até 0,55% até 0,55%

Templeton Global Total Return
II Fund

1,05%

1,15% 1,25%

Templeton Growth (Euro) Fund

1,50%

1,40% 1,50% 1,75% 2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

Templeton Latin America Fund

1,90%

1,80% 1,90% 2,15% 2,48% 1,50% 2,40% 1,40% 1,00% até 1,00% até 1,00%

N/A

N/A

N/A

N/A

1,83% 0,85% 1,75% 0,75% 0,55% até 0,55% até 0,55%

2,08% 1,10% 2,25% 1,00% 0,70% até 0,70% até 0,70%

1,93% 0,95% 1,85% 0,85% 0,60% até 0,60% até 0,60%

1,83% 0,85% 1,75% 0,75% 0,55% até 0,55% até 0,55%

* A seguinte comissão de gestão anual aplica-se relativamente às Ações PF indicadas abaixo:
Nome do Fundo

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Classe A PF

Classe I PF e W PF

Classe S PF

Classe W PF

1,80%

1,20%

até 1,20%

1,20%

3. COMISSÕES DE SERVIÇO
Ações da Classe B
É aplicável uma comissão de serviço de 1,06% por ano ao Valor Patrimonial Líquido médio das Ações da Classe B.
Ações das Classes F e G
É aplicável uma comissão de serviço de 1,00% por ano ao Valor Patrimonial Líquido médio das Ações das Classes F e G.
4. COMISSÕES DE DESEMPENHO
As seguintes Comissões de Desempenho aplicam-se relativamente às ações PF indicadas abaixo:
Nome do Fundo

Franklin K2 Alternative
Strategies Fund

Moeda das Ações*

Comissão de
desempenho

EUR

15%

Taxa de juro de curto prazo
do euro (ESTR)

CHF

15%

Taxa média overnight suíça (SARON)

USD

15%

Taxa de Financiamento Overnight
Garantida (SOFR)

GBP

15%

Taxa média interbancária overnight
da libra esterlina (SONIA)

JPY

15%

Taxa média interbancária overnight
de Tóquio (TONAR)

Índice de Referência*

* Em relação a uma Classe de Ações com Cobertura de Risco, o índice de referência aplicável utilizado para efeitos do cálculo
da comissão de desempenho deverá ser representativo do índice de referência da moeda na qual a Classe de Ações com
Cobertura de Risco está coberta.
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5. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE DEPOSITÁRIO
Comissão da Sociedade Gestora: além da comissão de gestão anual divulgada no tem 2 deste Anexo E, a Sociedade
Gestora receberá, pelo desempenho de funções de registo e transferência, corporativas, domiciliárias e administrativas para
a Sociedade, até 0,20% do Valor Patrimonial Líquido da respetiva Classe de Ações, um montante adicional (constituído
por uma componente fixa e variável) por Participação dos Investidores ao nível da respetiva Classe durante cada período
de (1) ano e um montante fixo por ano para cobrir parte das suas despesas de organização, conforme descrito mais
detalhadamente na secção “Remuneração da Sociedade Gestora”.
Taxa do depositário: de 0,01% a 0,14% do Valor Patrimonial Líquido dos ativos dos diferentes Fundos, com possíveis
comissões anuais mais elevadas para determinados Fundos, conforme descrito mais detalhadamente na secção “Outros
Encargos e Despesas da Sociedade”.
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Anexo F
Divulgação de Índices de Referência
Os acionistas devem ter em conta que estes índices de referência23 pode mudar com o tempo e que o Prospeto será
atualizado em conformidade. A atual lista de índices de referência aplicáveis aos Fundos está disponível na Internet em
www.franklintempleton.lu.
Para os Fundos que utilizam uma abordagem de Valor em Risco expressa em termos relativos (VaR relativo) para calcular
a sua Exposição Global, os índices de referência são utilizados como base para o cálculo do VaR relativo. Estes Fundos
são ativamente geridos e não são obrigados a deter nenhum dos componentes do índice de referência, podendo investir até
100% dos seus ativos líquidos fora dos índices de referência.
– Franklin Diversified Balanced Fund
Índice de Referência: Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) Index a 3 meses
Utilizações do índice de referência e semelhanças: O Fundo é gerido ativamente. O Índice de Referência foi selecionado
porque o retorno alvo do Fundo é exceder o retorno do Índice de Referência. Embora o Gestor de Investimentos se baseie
no índice de referência para efeitos de medição do desempenho, o Fundo não é obrigado a deter nenhum dos componentes
do Índice de Referência e pode efetivamente investir até 100% dos seus ativos líquidos fora do Índice de Referência.
– Franklin Diversified Conservative Fund
Índice de Referência: Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) Index a 3 meses
Utilizações do índice de referência e semelhanças: O Fundo é gerido ativamente. O Índice de Referência foi selecionado
porque o retorno alvo do Fundo é exceder o retorno do Índice de Referência. Embora o Gestor de Investimentos se baseie
no índice de referência para efeitos de medição do desempenho, o Fundo não é obrigado a deter nenhum dos componentes
do Índice de Referência e pode efetivamente investir até 100% dos seus ativos líquidos fora do Índice de Referência.
– Franklin Diversified Dynamic Fund
Índice de Referência: Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) Index a 3 meses
Utilizações do índice de referência e semelhanças: O Fundo é gerido ativamente. O Índice de Referência foi selecionado
porque o retorno alvo do Fundo é exceder o retorno do Índice de Referência. Embora o Gestor de Investimentos se baseie
no índice de referência para efeitos de medição do desempenho, o Fundo não é obrigado a deter nenhum dos componentes
do Índice de Referência e pode efetivamente investir até 100% dos seus ativos líquidos fora do Índice de Referência.
– Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund
Índice de Referência: J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Index
Utilizações do índice de referência e semelhanças: O Fundo é administrado ativamente e o índice de referência é utilizado
como um universo para selecionar investimentos. Embora o Gestor de Investimentos esteja limitado pelo Índice de Referência
em termos de posicionamento/composição da carteira, o Fundo não é obrigado a deter qualquer um dos componentes do
Índice de Referência e pode investir até 20% dos seus ativos líquidos fora do Índice de Referência. O Gestor de Investimentos
tem total autonomia para se desviar das ponderações do Índice de Referência.
– Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Índice de Referência: FTSE 3-Month Treasury Bill Index
Utilizações do índice de referência e semelhanças: O Fundo é gerido ativamente. O Índice de Referência foi selecionado
porque o retorno alvo do Fundo é exceder o retorno do Índice de Referência. Embora o Gestor de Investimentos se baseie no
índice de referência para efeitos de medição do desempenho, o Fundo não é obrigado a deter nenhum dos componentes do
Índice de Referência e pode efetivamente investir até 100% dos seus ativos líquidos fora do Índice de Referência.
– Franklin Global Managed Income Fund
Índices de Referência:
• MSCI All Country World Index (utilizado para fins de medição da volatilidade)
• 50% MSCI ACWI High Dividend Yield (EUR) + 25% Bloomberg Global Aggregate (EUR hedge) + 25% ICE BofA Global
Corporate & High Yield Index (EUR hedge) (usado para fins de comparação de desempenho)
Utilizações do índice de referência e semelhanças: O Fundo é gerido ativamente. Os Índices de Referência são utilizados
exclusivamente para fins de medição da volatilidade e como referência para os Investidores efetuarem a comparação com
o desempenho do Fundo. O Fundo não é obrigado a deter nenhum dos componentes do índice de referência, podendo
investir até 100% dos seus ativos líquidos fora destes índices de referência.

Pode encontrar mais informações sobre os índices de referência divulgados no presente Anexo (p. ex., metodologia de cálculo do retorno líquido vs. retorno
bruto) nas KIIDs e documentos de marketing da Sociedade, disponíveis no site: http://www.franklintempleton.lu.
23
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– Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Índices de Referência:
• MSCI All Country World Index (utilizado para fins de medição da volatilidade)
• 50% Bloomberg Multiverse (cobertura em EUR) + 50% MSCI All Country World Index (usado para fins de comparação
de desempenho)
Utilizações do índice de referência e semelhanças: O Fundo é gerido ativamente. Os Índices de Referência são utilizados
exclusivamente para fins de medição da volatilidade e como referência para os Investidores efetuarem a comparação com
o desempenho do Fundo. O Fundo não é obrigado a deter nenhum dos componentes do índice de referência, podendo
investir até 100% dos seus ativos líquidos fora destes índices de referência.
– Franklin Global Real Estate Fund:
Índice de Referência: FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Utilizações do índice de referência e semelhanças: O Fundo é gerido ativamente. Embora o Fundo não se destine
a acompanhar o desempenho do Índice de Referência, é referenciado para fins de comparação. Tendo em conta o universo
de investimento limitado no setor imobiliário listado, é provável que a maioria dos ativos do Fundo seja um componente do
Índice de Referência. Embora o Gestor de Investimento não tenha restrições na gestão ativa do Fundo e tenha absoluta
discrição para investir em empresas não incluídas no Índice de Referência, o desempenho do Fundo pode, esporadicamente,
apresentar semelhanças estreitas com o mesmo.
– Franklin K2 Alternative Strategies Fund:
Índices de Referência:
• Taxa de financiamento overnight garantida (SOFR) (utilizada para o cálculo da comissão de desempenho)
• Taxa de juro de curto prazo do Euro (ESTR) (utilizada para o cálculo da comissão de desempenho)
• Taxa média interbancária overnight da Suíça (SARON) (utilizada para o cálculo da comissão de desempenho)
• Taxa média interbancária overnight da libra esterlina (SONIA) (utilizada para o cálculo da comissão de desempenho)
• Taxa média interbancária overnight de Tóquio (TONAR) (utilizada para o cálculo da comissão de desempenho)
• HFRX Global Hedge Fund Index (utilizado para fins de comparação do desempenho)
• ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (utilizado para fins de comparação do desempenho)
Utilizações do índice de referência e semelhanças: O Fundo é gerido ativamente. Estes índices de referência não são
utilizados como uma restrição sobre como a carteira do Fundo deve ser construída nem são definidos como uma meta
que o desempenho do Fundo deve ultrapassar. O Fundo não é obrigado a deter nenhum dos componentes do índice de
referência, podendo investir até 100% dos seus ativos líquidos fora destes índices de referência.
– Franklin UK Equity Income Fund
Índice de Referência: FTSE All-Share Index
Utilizações do índice de referência e semelhanças: O Fundo é gerido ativamente. O Índice de Referência foi selecionado
porque o objetivo do Fundo é gerar um rendimento superior ao Índice de Referência. Embora muitos dos títulos de participação
do Fundo estejam provavelmente representados no Índice de Referência, o Gestor de Investimento tem ampla discrição para
se desviar, mesmo significativamente, da sua composição e ponderações.
– Templeton Asian Smaller Companies Fund
Índice de Referência: MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index
Utilizações do índice de referência e semelhanças: O Fundo é gerido ativamente. O Fundo utiliza um Índice de Referência
para definir pequenos limites máximos como a gama de limites máximos de mercado aceitáveis na compra inicial e também
como uma referência para os Investidores compararem com o desempenho dos Fundos. O Fundo não é obrigado a deter
nenhum dos componentes do índice de referência, podendo investir até 100% dos seus ativos líquidos fora do índice
de referência.
– Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Índice de Referência: MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Index)
Utilizações do índice de referência e semelhanças: O Fundo é gerido ativamente. O Fundo utiliza um Índice de Referência
para definir pequenos limites máximos como a gama de limites máximos de mercado aceitáveis na compra inicial e também
como uma referência para os Investidores compararem com o desempenho dos Fundos. O Fundo não é obrigado a deter
nenhum dos componentes do índice de referência, podendo investir até 100% dos seus ativos líquidos fora do índice
de referência.
– Templeton Global Climate Change Fund
Índices de Referência:
• MSCI All Country World Index (utilizado para fins de comparação de desempenho - não é utilizado como uma restrição
sobre como a carteira do Fundo deve ser construída nem é definido como uma meta que o desempenho do Fundo
deve ultrapassar).
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• MSCI ACWI Climate Change Index (utilizado para medir o objetivo de investimento sustentável do Fundo)
Utilizações do índice de referência e semelhanças: O Fundo é gerido ativamente. O Fundo não é obrigado a deter nenhum
dos componentes do índice de referência, podendo desviar-se significativamente da composição destes índices de referência.
Templeton Global Smaller Companies Fund
Índice de Referência: MSCI All Country World Small Cap Index
Utilizações do índice de referência e semelhanças: O Fundo é gerido ativamente. O Fundo utiliza um Índice de Referência
para definir pequenos limites máximos como a gama de limites máximos de mercado aceitáveis na compra inicial e também como
uma referência para os Investidores compararem com o desempenho dos Fundos. O Fundo não é obrigado a deter nenhum dos
componentes do índice de referência, podendo investir até 100% dos seus ativos líquidos fora do índice de referência.
À exceção dos Fundos listados abaixo, todos os índices de referência divulgados abaixo são utilizados exclusivamente como
uma referência para os Investidores compararem com o desempenho dos Fundos, e estes índices de referências não são
utilizados como uma restrição na forma como a carteira do Fundo deve ser construída, nem fixados como um objetivo para
que o desempenho dos Fundos seja ultrapassado. O Franklin Global Fundamental Strategies Fund não é gerido tendo em
conta um índice de referência. Todos os fundos são geridos ativamente:
–

Franklin Biotechnology Discovery Fund: NASDAQ Biotechnology Index

–

Franklin Disruptive Commerce Fund: MSCI All Country World Index

–

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund: ICE BofA Emerging Market Corporate Plus (USD Hedged) Index

–

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund: JP Morgan EMBI Global Diversified B-/B3
e Higher Index

–

Franklin Euro Government Bond Fund: Bloomberg Euro Government Bond Index.

–

Franklin Euro High Yield Fund: ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

–

Franklin Euro Short Duration Bond Fund: Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index.

–

Franklin European Corporate Bond Fund: Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index

–

Franklin European Social Leaders Bond Fund: iBoxx EUR Social Bonds Investment Grade (10% Issuer Cap)

–

Franklin European Total Return Fund: Bloomberg Euro Aggregate Index.

–

Franklin Gulf Wealth Bond Fund: FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index

–

Franklin Genomic Advancements Fund: MSCI All Country World Index

–

Franklin Global Aggregate Bond Fund: Bloomberg Global Aggregate Index

–

Franklin Global Convertible Securities Fund: Refinitiv Global Focus Convertible Index

–

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund: Bloomberg Global Aggregate Credit Index

–

Franklin Global Green Bond Fund: Bloomberg MSCI Global Green Bond Index

–

Franklin Global Growth Fund: MSCI World Index

–

Franklin Global Income Fund: Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield + 20% Bloomberg Global High Yield
Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index

–

Franklin Gold and Precious Metals Fund: FTSE Gold Mines Index

–

Franklin High Yield Fund: ICE BofA US High Yield Constrained Index

–

Franklin Income Fund: Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid
Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index

–

Franklin India Fund: MSCI India Index

–

Franklin Innovation Fund: Russell 1000 Growth Index

–

Franklin Intelligent Machines Fund: MSCI All Country World Index

–

Franklin Japan Fund: Tokyo Stock Price Index (TOPIX)

–

Franklin MENA Fund: S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30%

–

Franklin Mutual European Fund: MSCI Europe Value Index

–

Franklin Mutual Global Discovery Fund: MSCI World Value Index

–

Franklin Mutual U.S. Value Fund: Russell 1000 Value Index

–

Franklin Natural Resources Fund: S&P North American Natural Resources Sector Index

–

Franklin NextStep Balanced Growth Fund: Blended 30% Bloomberg Multiverse (coberto em USD) + 30% MSCI AC
Asia Pacific Ex-Japan + 30% MSCI ACWI + 10% JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
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–

Franklin NextStep Conservative Fund: Blended 75% Bloomberg Multiverse (coberto em USD) + 25% MSCI ACWI

–

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund: Blended 40% MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan + 35% MSCI ACWI + 20%
Bloomberg Multiverse (coberto em USD) + 5% JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index

–

Franklin NextStep Growth Fund: Blended 75% MSCI ACWI + 25% Bloomberg Multiverse (coberto em USD)

–

Franklin NextStep Moderate Fund: Blended 60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Multiverse (coberto em USD)

–

Franklin NextStep Stable Growth Fund: Blended 60% Bloomberg Multiverse (coberto em USD) + 15% MSCI AC Asia
Pacific Ex-Japan + 15% JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index + 10% MSCI ACWI.

–

Franklin Strategic Income Fund: Bloomberg US Aggregate Index

–

Franklin Systematic Style Premia Fund: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index

–

Franklin Technology Fund: MSCI World Information Technology Index

–

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund: LIBID-USD-1-Month-Rate Index

–

Franklin U.S. Government Fund: Bloomberg US Government - Intermediate Index

–

Franklin U.S. Low Duration Fund: Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index

–

Franklin U.S. Opportunities Fund: O Russell 3000 Growth Index é considerado o principal índice de referência do
Fundo porque consiste em títulos de crescimento, o que está alinhado com o ênfase do Gestor de Investimento em
títulos de crescimento. O desempenho do S&P 500 Index é fornecido porque é considerado um proxy para o mercado
de ações dos EUA.

–

Templeton All China Equity Fund: MSCI China All Shares 10/40 Index

–

Templeton Asia Equity Total Return Fund: MSCI AC Asia ex-Japan Index

–

Templeton Asian Bond Fund: JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index

–

Templeton Asian Growth Fund: MSCI All Country Asia ex-Japan 10/40 Index

–

Templeton BRIC Fund: MSCI BRIC Index

–

Templeton China A-Shares Fund: MSCI China A Onshore Index

–

Templeton China Fund: MSCI China 10/40 Index

–

Templeton Eastern Europe Fund: MSCI EM Europe Index

–

Templeton Emerging Markets Bond Fund: JP Morgan EMBI Global Index

–

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund: Blended 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan
GBI-EM Global Diversified Index

–

Fundo de Mercados Emergentes Templeton; MSCI Emerging Markets Index

–

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

–

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund: MSCI Emerging Markets index.

–

Templeton Euroland Fund: MSCI EMU Index

–

Templeton European Dividend Fund: MSCI Europe Index

–

Templeton European Opportunities Fund: MSCI Europe Index

–

Templeton European Small-Mid Cap Fund: MSCI Europe Small-Mid Cap Index

–

Templeton Frontier Markets Fund: MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index

–

Templeton Global Balanced Fund: 65% MSCI ACWI (personalizado) + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

–

Templeton Global Bond (Euro) Fund: JP Morgan Global Government Bond (Hedged into EUR) Index.

–

Templeton Global Bond Fund: JP Morgan Global Government Bond Index.

–

Templeton Global Equity Income Fund: MSCI All Country World Index

–

Templeton Global Fund: MSCI All Country World Index

–

Templeton Global High Yield Fund: Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index

–

Templeton Global Income Fund: Blended 50% MSCI All Country World Index + 50% Bloomberg Multiverse Index

–

Templeton Global Total Return Fund: Bloomberg Multiverse Index

–

Templeton Global Total Return II Fund: Bloomberg Multiverse Index

–

Templeton Growth (Euro) Fund: MSCI All Country World Index

–

Templeton Latin America Fund: MSCI EM Latin America Index
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