
Informações fundamentais destinadas aos investidores
O presente documento fornece as informações fundamentais destinadas aos
investidores sobre este fundo. Não é material promocional. Estas informações são
obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao
investimento neste fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa
decidir de forma informada se pretende investir.

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund
Class A Euro Accumulating ISIN: IE00B19Z4C24
Um subfundo da: Legg Mason Global Funds plc
Este subfundo é gerido por Franklin Templeton International Services S.à r.l., parte de de empresas Franklin
Templeton.

Objectivos e política de investimento

Objectivo de investimento
O objetivo do fundo consiste em alcançar um crescimento do valor do
fundo a longo prazo.

Política de investimento
B O fundo investirá em ações de empresas de pequena e muito

pequena dimensão dos EUA, que não são maiores do que a maior
empresa do Russell 2000 Index mais recente.

B O fundo investirá em ações de empresas que, na opinião dos
gestores da carteira, estão subvalorizadas.

B Normalmente, o fundo investirá em 245 a 320 ações. O fundo
investirá em empresas que, na opinião dos gestores da carteira,
têm potencial de melhoria financeira.

Índice de referência: Russell 2000 Value Index
Discricionariedade do gestor: O fundo é gerido de forma ativa e o
gestor de investimentos não é condicionado pelo índice de
referência. O fundo utiliza o índice de referência apenas para fins de
comparação de desempenho. Embora muitos dos investimentos do
fundo sejam componentes do índice de referência, as ponderações
das participações do fundo podem diferir materialmente das

ponderações do índice de referência. O gestor de investimentos irá
também investir em títulos que não estejam incluídos no índice de
referência. As exposições percentuais do fundo a setores e indústrias
podem diferir materialmente das do índice de referência. Não existem
restrições de risco relacionadas com o índice de referência que
limitam a gestão do fundo.
Moeda base do fundo: USD
Moeda da categoria de ações: Euro
Custos de negociação: O fundo acarreta custos em investimentos
de compra e venda, os quais poderão ter um impacto significativo no
desempenho do fundo.
Frequência de negociação: Pode comprar, vender e trocar ações
em qualquer dia em que a Bolsa de Valores de Nova Iorque esteja
aberta.
Investimento inicial mínimo: Para esta categoria de ações, o
investimento inicial mínimo corresponde a EUR 1.000.
Tratamento do rendimento: O rendimento e ganhos provenientes
de investimentos do fundo não são pagos, mas sim refletidos no
preço de ações do fundo.

Perfil de risco e de remuneração

Risco mais baixo
Potencialmente uma
remuneração mais baixa

Risco mais alto
Potencialmente uma

remuneração mais alta

1 2 3 4 5 6 7

O indicador baseia-se na volatilidade dos retornos (desempenho
anterior) da classe de ações divulgada (calculada numa base de
retorno sucessivo em 5 anos). Quando uma classe de ações estiver
inativa/tiver menos de 5 anos de retornos, são utilizados os retornos
de um índice de referência representativo.
Não existe qualquer garantia de que o fundo permanecerá na
categoria de indicador apresentada acima e a categorização do fundo
poderá sofrer alterações ao longo do tempo. Os dados históricos,
utilizados para calcular o indicador, poderão não ser um indício fiável
do perfil de risco futuro deste fundo.
A categoria mais baixa não significa que se trate de um investimento
isento de risco.
O fundo não proporciona qualquer proteção ou garantia de capital.
O fundo encontra-se na sua categoria de risco/remuneração porque
os investimentos em ações de empresas dos EUA de pequena
capitalização de diversos setores estiveram sujeitos, em termos
históricos, a grandes flutuações de valor.
O fundo está sujeito aos seguintes riscos, os quais são
materialmente relevantes, mas poderão não ser adequadamente
refletidos pelo indicador:

Investimento em ações da empresa: O fundo investe em ações de
empresas, sendo que o valor destas ações pode ser prejudicado
pelas alterações na empresa, respetiva indústria ou economia na
qual opera.
Concentração geográfica: Este fundo investe principalmente nos
EUA, o que significa que é mais sensível a eventos económicos, de
mercado, políticos ou regulamentares locais nos EUA e que será
mais afetado por estes eventos do que outros fundos que investem
numa maior diversidade de regiões.
Investimento em ações de empresas de pequena dimensão: O
fundo compra ações de empresas de pequena dimensão. Poderá ser
complicado vender estas ações, sendo que, caso tal se verifique, o
fundo poderá não ser capaz de minimizar uma perda relativamente a
tais ações.
Operações do fundo: O fundo está sujeito ao risco de perda
resultante de sistemas, pessoas ou processos internos inadequados
ou com falhas, ou de terceiros, como, por exemplo, terceiros
responsáveis pelo depósito dos seus ativos.
Moeda da categoria: O valor do seu investimento poderá diminuir
devido a alterações da taxa de câmbio entre a moeda da sua
categoria de ações e a moeda base do fundo.
Para obter informações adicionais sobre os riscos associados ao
investimento no fundo, consulte a secção intitulada «Fatores de
risco» do prospeto base e «Principais riscos» do suplemento do
fundo.
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Encargos

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu
investimento
Encargos de subscrição 5,00%
Encargos de resgate nenhum
Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiroantes
de ser investido (encargo de subscrição) e antes de serem pagos
os rendimentos do seu investimento (encargo de resgate).
Encargos retirados do fundo ao longo de um ano
Encargos correntes 1,94%
Encargos retirados do fundo em certas condições especiais

Comissão de desempenho: nenhuma

Os encargos que lhe são cobrados são utilizados para pagar os
custos de funcionamento do fundo, nomeadamente para efeitos de
comercialização e distribuição do mesmo. Estes encargos reduzem o
potencial de crescimento do seu investimento.
Os encargos de subscrição e resgate apresentados correspondem ao
valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro. Em alguns
casos, poderá pagar menos e aconselha-se que consulte o seu
consultor financeiro para obter mais detalhes sobre este assunto.
Os encargos correntes baseiam-se em despesas relativas ao período
de 12 meses findo em Dezembro de 2021. Este valor pode mudar
com o tempo.
Para obter mais informações sobre encargos, consulte as secções
«Comissões e despesas» do prospeto base e do suplemento do
fundo.

Resultados anteriores
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19.2 34.7 11.2 -4.0 33.0 6.0 -17.7 29.9 14.5 37.8

14.6 32.8 19.5 6.5 24.9 0.7 -6.5 27.8 10.1 23.9

1

1 Desde 17 de maio de 2021 que o Russell 2000 Value Index é
utilizado para comparar o desempenho do fundo; antes desta
data, o fundo utilizava o Russell 2000 Index

O fundo foi lançado a 8 de Novembro de 2002 e a categoria de ações
deu início à emissão de ações a 12 de Julho de 2007.
Os resultados anteriores foram calculados em EUR.
O desempenho reflete todas as comissões e encargos cobrados ao
fundo, mas não reflete qualquer encargo de subscrição ou resgate
que possa vir a ser cobrado.
Os resultados anteriores não servem de indicação a rendimentos
futuros e poderão não se repetir.
Mais informações sobre o desempenho do fundo estão disponíveis
em www.leggmason.com/global.

Informações práticas

Entidade Depositária: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Branch.
Informações adicionais: Poderão ser obtidas informações
adicionais sobre o fundo (incluindo o prospeto, suplemento, relatórios
e contas, bem como a política de remuneração) em inglês. O
prospeto, suplemento, relatórios e contas estão também disponíveis
em francês, alemão, italiano e espanhol. Os documentos estão
disponíveis gratuitamente e mediante pedido junto do Administrador:
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company,
One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services
Centre, Dublin 1, Irlanda e em www.leggmason.com/global.
Publicação do preço: O mais recente preço de ações encontra-se
publicado em www.leggmason.com/fund-prices.
Legislação fiscal: O fundo está sujeito às leis e regulamentos fiscais
da Irlanda. Dependendo do seu próprio país de residência, tal poderá
afetar o seu investimento. Para obter informações mais detalhadas,
contacte o seu consultor financeiro.
Declaração de responsabilidade: A Franklin Templeton
International Services S.à r.l. pode ser responsabilizada

exclusivamente com base nas declarações constantes no presente
documento que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou
incoerentes com as partes correspondentes do prospeto do fundo.
Estrutura: Legg Mason Global Funds plc possui vários subfundos.
Os ativos e passivos de cada subfundo são separados, nos termos
da lei, dos ativos e passivos de cada um dos restantes subfundos. O
prospeto e relatórios periódicos são elaborados para o Legg Mason
Global Funds plc como um todo.
Mudança entre fundos: Poderá efetuar um pedido para que as
ações deste fundo sejam trocadas por outra categoria do mesmo
fundo ou outra categoria de outros fundos de Legg Mason Global
Funds plc, sujeito a determinadas condições (consulte «Exchanges of
Shares» no prospeto). O fundo não cobra uma comissão de troca
pela troca de ações de um fundo pela mesma categoria de ações de
outro fundo ou por ações de uma categoria de ações diferente do
mesmo fundo. Contudo, determinados intermediários poderão cobrar
uma comissão de troca – solicite informações ao seu intermediário.

Legg Mason Global Funds plc está autorizado na Irlanda e encontra-se regulamentado pelo Banco Central da Irlanda. Franklin Templeton International
Services S.à r.l. está autorizado no Grão-Ducado do Luxemburgo e encontra-se regulamentado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Estas informações fundamentais destinadas aos investidores estão corretas à data de 09/02/2022.
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