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

Templeton Global Climate Change Fund
Classe N (acc) EUR • ISIN LU0188151335 • Um subfundo do Franklin Templeton Investment Funds
A sociedade gestora é a Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Objetivos e Política de Investimento
O Templeton Global Climate Change Fund (o "Fundo") tem como objetivo
contribuir para a mitigação das alterações climáticas e para a adaptação às
mesmas, conforme consideradas pelo Acordo de Paris sobre alterações
climáticas, aumentando ao mesmo tempo o valor dos respetivos
investimentos a médio e longo prazo.

O Fundo promove uma estratégia de investimento gerida de modo ativo ao
investir em empresas de todos os setores a nível mundial que sejam boas
gestoras do seu impacto no desenvolvimento social e ambiental,
pertencentes a 3 categorias:
• fornecedores de soluções (mais de 50% dos ativos líquidos do Fundo):
empresas que retirem a maioria das suas receitas de atividades destinadas
a reduzir as emissões de carbono ou a melhorar a eficiência dos recursos.
• empresas em transição: empresas que façam esforços líderes na indústria
para reduzir as emissões ou a intensidade dos recursos.
• empresas resilientes: empresas que tenham emissões de carbono e
intensidade de recursos relativamente reduzidas.

O Fundo poderá investir, em menor dimensão, em:
• unidades de outros fundos mutualistas e fundos de investimento (limitado a
10% dos ativos)
• títulos em dinheiro ou do mercado monetário, títulos convertíveis ou títulos
de dívida
• derivados para fins de cobertura de risco, gestão eficiente da carteira e
investimento

A equipa de investimento utiliza uma análise ESG aprofundada para
selecionar títulos de ações individuais de empresas com atributos favoráveis
em matéria de questões ambientais, sociais e de governança empresarial
que acredita estarem subvalorizados e que irão proporcionar as melhores
oportunidades de aumento de valor a longo prazo.

Índices de Referência: MSCI All Country World Index-NR (utilizado para
efeitos de comparação de desempenho - não é utilizado como uma restrição
sobre como a carteira do Fundo deve ser construída nem definida como um

objetivo a ser superado pelo desempenho do Fundo) e Linked MSCI ACWI
Climate Change Index-NR (utilizado para medir o objetivo de investimento
sustentável do Fundo). O Fundo não é obrigado a deter nenhum dos
componentes do índice de referência, podendo desviar-se significativamente
da composição destes índices de referência.

Poderá solicitar a venda das suas ações em qualquer dia útil do
Luxemburgo.

O rendimento recebido dos investimentos do Fundo é acumulado com o
resultado do aumento do valor das ações.

Para obter informações adicionais sobre os Objetivos e Política de
Investimento do Fundo, consulte a secção "Informações do Fundo,
Objetivos e Políticas de Investimento" do prospeto atual da Franklin
Templeton Investment Funds.

Termos a Compreender

Títulos de dívida: Títulos que representam a obrigação do emitente de
reembolsar um empréstimo numa data especificada e de pagar juros.

Derivados: Instrumentos financeiros cujas características e valor dependem
do desempenho de um ou mais ativos subjacentes, habitualmente títulos,
índices, moedas ou taxas de juro.

Títulos de ações: Títulos que representam uma participação no capital
social de uma empresa.

Cobertura de risco: Uma estratégia para compensar, total ou parcialmente,
riscos específicos como os decorrentes de flutuações nos preços de ações,
moedas ou taxas de juro.

Títulos do mercado monetário: Empréstimos a curto prazo (habitualmente
inferiores a 397 dias) concedidos aos respetivos emitentes pelos
compradores do título.

Perfil de Risco e de Remuneração

1 2 3 4 5 6 7

Risco mais baixo Risco mais alto
Remunerações potencialmente
mais baixas

Remunerações potencialmente
mais altas

Qual o significado deste indicador e quais os seus limites?

Este indicador foi concebido para lhe fornecer uma medida dos movimentos
de preço desta categoria de ações com base no comportamento histórico.

Dados históricos podem não constituir uma indicação fiável do perfil de risco
futuro do Fundo. Não é garantido que a categoria apresentada permaneça
inalterada, podendo mudar ao longo do tempo.

A categoria mais baixa não significa um investimento isento de risco.

Por que razão se encontra este Fundo nesta categoria específica?

O Fundo investe principalmente em títulos de ações de empresas de todos
os setores a nível mundial que sejam boas gestoras do seu impacto no

desenvolvimento social e ambiental. Esses títulos têm sido historicamente
sujeitos a movimentações de preço significativas que poderão ocorrer
repentinamente devido a factores específicos de mercado ou das empresas. 
Como resultado, o desempenho do Fundo pode flutuar significativamente
durante períodos de tempo relativamente curtos.

Riscos materialmente relevantes não capturados adequadamente pelo
indicador:

Risco de Instrumentos de Derivados: o risco de perda num instrumento
onde uma pequena alteração do valor do investimento subjacente pode ter
um maior impacto no valor desse instrumento. Os derivados poderão
implicar riscos de liquidez, crédito e de contraparte adicionais.

Risco de mercados emergentes: o risco relacionado com o investimento
em países que têm sistemas políticos, económicos, legais e regulatórios
menos desenvolvidos e que podem ser afectados por problemas de
instabilidade política/económica, falta de liquidez, de transparência ou de
custódia.

Risco de moeda estrangeira: risco de perda derivado das flutuações da
taxa de câmbio ou devido a regulamentos de controlo cambial.

Para uma abordagem completa de todos os riscos aplicáveis a este Fundo,
solicitamos que consulte a secção “Considerações sobre Riscos” no
prospecto em vigor da Franklin Templeton Investment Funds.
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Encargos
Os encargos que lhe são cobrados são utilizados para pagar os custos de
funcionamento do Fundo, incluindo os custos de comercialização e
distribuição do mesmo. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento
do seu investimento.

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu
investimento
Encargos de subscrição 3.00%

Encargos de resgate Não aplicável
Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser
investido.
Encargos retirados do Fundo ao longo de um ano
Encargos correntes 2.58%

Encargos retirados do Fundo em certas condições especiais
Comissão de desempenho Não aplicável

Os encargos de subscrição apresentados correspondem aos montantes
máximos; poderá pagar menos em alguns casos. Para obter mais
informações, consulte o seu consultor financeiro.

Os encargos correntes baseiam-se nas despesas do ano findo a 31 de
dezembro de 2021. Este montante pode variar de ano para ano.

Para obter informações pormenorizadas sobre encargos, consulte as
secções "Categorias de Ações" e/ou "Comissões de Desempenho"
(conforme aplicável), assim como o Anexo E do prospeto atual da Franklin
Templeton Investment Funds.

Resultados Anteriores

Linked MSCI ACWI Climate Change Index-NR
MSCI All Country World Index-NR
Templeton Global Climate Change Fund Classe N (acc) EUR

(A performance do índice de referência é fornecida apenas a título
informativo e indicativo.)

A: O desempenho foi atingido em circunstâncias que já não se aplicam.

2 Os resultados anteriores não constituem um indicador de resultados
futuros.

2 Os resultados anteriores aqui indicados incluem todos os encargos
correntes mas não o encargo de subscrição.

2 Os resultados anteriores são calculados na divisa da presente categoria
de ações.

2 O Fundo foi lançado em 1991 e a presente categoria de ações em
15/03/2004.

2 A rendibilidade do produto não acompanha o índice.

Informações Práticas
2 A Entidade Depositária da Franklin Templeton Investment Funds é a J.P.

Morgan SE, Luxembourg Branch.

2 Encontram-se disponíveis cópias do mais recente prospeto e dos mais
recentes relatórios anuais e semestrais da Franklin Templeton Investment
Funds, no idioma do presente documento, no sítio web
www.ftidocuments.com ou poderão ser obtidas, gratuitamente, junto da
Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, ou junto do seu consultor financeiro.

2 Os preços mais recentes e outras informações sobre o Fundo (incluindo
outras categorias de ações do Fundo) encontram-se disponíveis junto da
Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg.
www.fundinfo.com ou www.franklintempleton.lu.

2 Tenha em atenção que o regime fiscal aplicável no Grão-Ducado do
Luxemburgo poderá ter impacto na sua posição fiscal pessoal. Consulte o
seu consultor financeiro ou fiscal antes de decidir investir.

2 A Franklin Templeton International Services S.à r.l. apenas poderá ser
responsabilizada tendo por base qualquer declaração contida neste
documento que seja enganosa, imprecisa ou inconsistente com as partes
relevantes do prospecto do Fundo.

2 O presente Fundo é um subfundo da Franklin Templeton Investment
Funds. O prospeto e os relatórios financeiros referem-se a todos os
subfundos da Franklin Templeton Investment Funds. Todos os subfundos
da Franklin Templeton Investment Funds têm ativos e passivos
segregados. Consequentemente, cada sub-fundo é operado
independentemente de qualquer outro.

2 Poderá efetuar uma troca por ações de outro subfundo da Franklin
Templeton Investment Funds conforme descrito mais detalhadamente no
prospeto.

2 Os detalhes da política de remuneração atualizada, incluindo, entre
outros, uma descrição da forma como a remuneração e os benefícios são
calculados, a identidade das pessoas responsáveis pela atribuição da
remuneração e dos benefícios, incluindo a composição do comité de
remuneração, estão disponíveis em www.franklintempleton.lu, podendo
ser obtida uma cópia em papel, gratuitamente.

O Fundo é autorizado no Grão-Ducado do Luxemburgo e encontra-se regulamentada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier. A Franklin
Templeton International Services S.à r.l. está autorizada no Grão-Ducado do Luxemburgo e encontra-se regulamentada pela Commission de Surveillance du
Secteur Financier.
Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são corretas em 10/06/2022.
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