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Kľúčové informácie pre investorov 

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejedná sa o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné 
podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, 
aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať. 

Fidelity Funds - Euro Bond Fund 

podfond Fidelity Funds 

A-ACC-Euro (ISIN: LU0251130638) 

Tento fond spravuje spoločnosť FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 

 

n Cieľom fondu je zaistiť relatívne vysoký príjem s možnosťou rastu 
kapitálu. 

n Fond bude investovať najmenej 70 % do dlhopisov denominovaných v 
eurách. 

n Fond bude investovať najmenej 50 % čistých aktív do spoločností, ktoré 
majú udržateľné vlastnosti. Fond bude priebežne zvažovať širokú škálu 
environmentálnych a sociálnych charakteristík, ako je zmierňovanie 
zmeny klímy a adaptácia na ňu, hospodárenie s vodou a odpadom, 
biodiverzita, bezpečnosť výrobkov, dodávateľské reťazce, zdravie 
a bezpečnosť a ľudské práva. 

n Fond sa drží zoznamu vylúčených subjektov platného pre celú 
spoločnosť, ktorý okrem iného zahŕňa kazetovú muníciu a protipechotné 
nášľapné míny. Rovnako emitenti, o ktorých sa investičný manažér 
domnieva, že nevykonávali svoju činnosť v súlade s prijatými 
medzinárodnými normami vrátane iniciatívy OSN Global Compact, 
nebudú tvoriť súčasť investičného fondu v súlade s preverovaním 
založeným na normách, ktoré uplatňuje investičný manažér. 

n Menej ako 30 % celkových čistých aktív fondu sa investuje do hybridov 
a podmienených konvertibilných dlhopisov s menej ako 20 % celkových 
čistých aktív, ktoré sa majú investovať do podmienených konvertibilných 
dlhopisov. 

n Fond môže investovať do dlhopisov emitovaných vládami, 
spoločnosťami a ďalšími subjektmi. 

n Fond má voľnosť investovať mimo hlavných geografických oblastí, 
sektorov trhu, priemyselných odvetví alebo tried aktív, na ktoré sa 
zameriava. 

n Fond môže investovať do aktív priamo alebo dosiahnuť expozíciu 
nepriamo prostredníctvom iných vhodných prostriedkov vrátane 
derivátov. Fond môže využívať deriváty s cieľom znížiť riziko alebo 
náklady, prípadne navýšiť kapitál alebo príjmy, vrátane na investičné 
účely, v súlade s rizikovým profilom fondu. 

n Investovať možno v iných menách, ako je referenčná mena fondu. 
Riziko z expozície voči menám môže byť zaistené napríklad 
forwardovými menovými kontraktmi. Referenčná mena fondu je mena 
použitá vo výkazoch a môže sa líšiť od denominačnej meny investícií. 

n Fond sa aktívne spravuje. Investičný manažér sa bude pri výbere 
investícií do fondu a na účely monitorovania rizika odkazovať na ICE 
BofA Euro Large Cap Index („index‘‘). Výkonnosť fondu sa môže 
hodnotiť na základe jeho indexu. Investičný manažér má veľa možností 
v súvislosti s indexom. Fond bude držať aktíva, ktoré sú súčasťou 
indexu, ale zároveň môže investovať do emitentov, odvetví, krajín 
a typov cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe a ktoré majú 
odlišnú váhu ako index, aby využil investičné príležitosti. 

n Príjmy z fondu sa akumulujú v cene akcií. 
n Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý 

pracovný deň fondu. 

 

Nižšie riziko Vyššie riziko 

 

Obvykle nižšie výnosy Obvykle vyššie výnosy 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 n Údaje z minulosti nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom pre 
budúcnosť. 

n Nie je možné zaručiť, že zobrazená kategória rizík sa časom nezmení. 
n Najnižšia kategória neznamená „bezrizikovú‘‘ investíciu. 
n Pomer rizika a výnosov je klasifikovaný na základe historickej fluktuácie 

Čistých hodnôt aktív triedy akcií. V rámci tejto klasifikácie znamená 
kategória 1 ----- 2 nízku úroveň historickej fluktuácie, 3 ----- 5 strednú úroveň a 
6 ----- 7 vysokú úroveň. 

n Hodnota vašej investície môže klesnúť, ale aj vzrásť a môžete nakoniec 
získať menej, než ste pôvodne investovali. 

n Fond môže investovať do nástrojov vydaných v iných menách, než je 
mena fondu. Na hodnote investície sa môžu negatívne odraziť zmeny 
menových kurzov. 

n Môže byť použité krytie kurzového rizika, ktorého cieľom je znížiť vplyv 
takýchto zmien. Účinky však nemusia byť vylúčené až do očakávanej 
miery. 

n Využívanie derivátov môže viesť k „pákovému efektu‘‘, ktorým sa rozumie 
úroveň expozície, pri ktorej by fond mohol byť vystavený potenciálu 
vyšších ziskov alebo strát než za iných okolností. 

n Existuje riziko, že emitenti dlhopisov nebudú schopní splatiť požičané 
peniaze alebo splácať úroky. Hoci sa usilujeme toto riziko zmierniť, fond 
môže čeliť riziku finančnej straty, ak investuje do nástroja emitovaného 
subjektom, ktorý následne nebude splácať svoje dlhy. Straty sa môžu 
realizovať aj vtedy, ak subjekt, ktorému je fond vystavený, prestane 
splácať úroky po nejakú dobu alebo na neurčito. Ceny dlhopisov súvisia 
s úrokovými sadzbami tak, že pri zvýšení úrokových sadzieb môže 
hodnota dlhopisov poklesnúť. Rastúce úrokové sadzby môžu viesť k 
poklesu hodnoty vašej investície. 
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Poplatky za tento fond (ISIN: LU0251130638) 

Poplatky, ktoré platí investor, sa používajú na uhrádzanie nákladov za prevádzkovanie fondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky 
znižujú potenciálny rast investície. 

 

 

Praktické informácie 

 n Depozitárom je Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

n Dalšie informácie nájdete v prospekte a v casti najnovšie Správy a úctovné uzávierky, ktorémôžete kedykolvek bezplatne získat v anglictine a dalších 
hlavných jazykoch od spolocnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., distribútorov alebo online. 

n Podrobnosti zhrnutia Politiky odmeňovania sú k dispozícii prostredníctvom stránky https://www.fil.com. Papierový výtlačok môžete získať v angličtine 
zdarma od spoločnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 

n Cisté hodnoty aktív na akciu sú k dispozícii v sídle Fidelity Funds ('PKIPCP'). Okrem toho sú zverejnené online spolocne s dalšími informáciami na adrese 
www.fidelityinternational.com. 

n Danové predpisy v Luxembursku môžu mat vplyv na individuálnu danovú situáciu investora. Dalšie podrobnosti vám vysvetlí danový poradca. 

n FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. nesie zodpovednost len v prípade, že údaje v tomto dokumente sú zavádzajúce, nepresné alebo 
nezodpovedajú príslušným castiam prospektu PKIPCP. 

n Tento dokument popisuje podfond a triedy akcií PKIPCP. Prospekt, Správy a úctovné uzávierky sa pripravujú za celý PKIPCP.  

n Majetok a záväzky každého podfondu sú zo zákona oddelené, a majetok tohto podfondu teda nie je možné použit na úhradu záväzkov iných 
podfondov. 

n Tento PKIPCP má viac tried akcií. Podrobnosti nájdete v prospekte. 

n Máte právo vymenit svoju investíciu do tejto triedy akcií za rovnakú alebo prípadne inú triedu akcií tohto alebo iného podfondu. Vniektorých prípadoch 
môže byt vyžadovaný plný vstupný poplatok. Podrobné pravidlá výmeny nájdete v prospekte. 

 

Minulá výnosnosť nie je sprievodcom 
budúcou výnosnosťou. 
 
Do výpočtu minulej výnosnosti, pokiaľl je 
k dispozícii, sú zahrnuté priebežné 
poplatky, s výnimkou prípadných 
vstupných/výstupných poplatkov. 
Fond bol spustený dňa 01/10/1990. Táto 
trieda bola spustená dňa 03/07/2006. 
Minulá výnosnosť bola vypočítaná v 
EUR. 
Výkon referenčnej hodnoty je zahrnutý aj 
v grafe na porovnávacie účely. 

 

 n Trieda n Referenčná hodnota  
Y

Ak počas existencie fondu nastali udalosti, ktoré mohli ovplyvniť jeho výnosnosť, napríklad zmeny investičných 
cieľov, sú také udalosti označené v grafe ako „*‘‘ a ďalšie podrobnosti o nich sú k dispozícii na našich webových 
stránkach alebo o ne môžete požiadať vášho priradeného zástupcu alebo osobu zo spoločnosti Fidelity, s ktorou 
bežne komunikujete. V časti Ciele a investičná politika sú uvedené prípadné referenčné ukazovatele a informácie 
o historických ukazovateľoch sú k dispozícii vo výročných správach. 
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Uvedené vstupné a výstupné poplatky sú  uvedené ako maximálne sumy. 
V niektorých prípadoch môžete zaplatiť menej. Skutočnú výšku vstupných 
a výstupných poplatkov môžete zistiť od svojho finančného poradcu alebo 
distribútora. 
 
Suma priebežných poplatkov vychádza z výdavkov za rok končiaci sa 
30/04/2020. Táto suma sa môže každoročne líšiť. Tento poplatok nezahŕňa: 

n prípadné poplatky za výnosnosť;  

n transakčné náklady v portfóliu, s výnimkou vstupného/výstupného poplatku 
plateného fondom pri nákupe alebo predaji jednotiek v inom podniku 
kolektívneho investovania. 

Ďalšie informácie o poplatkoch a o tom, či môžu byť uplatnené kolísavé ceny, 
nájdete v najnovšom Prospekte. 

 

Jednorazové poplatky účtované pred alebo po 

uskutočnení investície 

Vstupný poplatok 3.50% 

Výstupný poplatok Neuplatňuje sa 

Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí pred tým, ako sa 
investujú alebo pred tým, ako sa vám vyplatí zisk z investície. 

 Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roku 

Priebežné poplatky 1.00% 

  Poplatky hradené z majetku fondu za zvláštnych 

podmienok 

Poplatok za výnosnosť Neuplatňuje sa 

  

 

Minulá výnosnosť 

 

Tento fond je schválený v: Luxembourg. Tento fond podlieha dohľadu: Commission de Surveillance du Secteur 
Financier. 
Spoločnosť FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. je schválená v Luxembourg a podlieha dohľadu: 
Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 09/02/2021. 

 



Kľúčové informácie pre investorov

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto

informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do

tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu

investovať.
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Franklin World Perspectives Fund

Trieda A (acc) EUR • ISIN LU0390134954 • Podfond investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds 

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

Ciele a investičná politika

Cieľom fondu

Franklin World Perspectives Fund („fond“) je zhodnotiť investície v

strednodobom až dlhodobom horizonte.

 

Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým

do:

· majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom

emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti (zvyčajne do spoločností s

trhovou kapitalizáciou okolo 2 miliárd USD alebo viac) so sídlom v

ktorejkoľvek krajine vrátane rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov

 

Fond môže v menšom rozsahu investovať do:

· jednotiek iných podielových fondov (obmedzené na 10 % aktív)

· derivátov na účely zabezpečenia a investovania

 

Investičný tím využíva disciplinovaný investičný prístup zdola nahor s cieľom

identifikovať atraktívne investičné príležitosti, ktoré majú vyšší očakávaný rast

výnosu a príjmov než im podobné investičné príležitosti. Expozícia fondu voči

rôznym odvetviam, regiónom a trhom sa môže z času na čas meniť podľa toho,

ako investičný tím hodnotí prevládajúce podmienky a vyhliadky na týchto

trhoch.

Referenčnou hodnotou fondu je Linked MSCI World Index-NR. Referenčná

hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s

výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu

budované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od

tejto referenčnej hodnoty odchýliť.

O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v

Luxembursku.

Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Ďalšie informácie o cieľoch a investičnej politike fondu nájdete v časti

„Informácie o fonde, ciele a politiky“ v aktuálnom prospekte investičnej

spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds.

Dôležité pojmy

Deriváty: Finančné nástroje, ktorých vlastnosti a hodnota závisia od výkonu

jedného alebo viacerých podkladových aktív, väčšinou cenných papierov,

ukazovateľov, mien alebo úrokových sadzieb.

Rýchlo sa rozvíjajúce trhy: Krajiny, ktorých hospodárstvo, akciový trh,

politická situácia a regulačný rámec nie sú plne rozvinuté.

Majetkové cenné papiere: Cenné papiere, ktoré predstavujú majetkový podiel

v spoločnosti.

Hraničné trhy: Väčšinou sú to krajiny, ktorých hospodársky trh a trh s

cennými papiermi sú menšie, menej prístupné alebo na veľmi nízkom stupni

vývoja, dokonca aj v porovnaní s rýchlo sa rozvíjajúcimi trhmi.

Zaistenie: Stratégia pre úplné alebo čiastočné vyrovnanie osobitných rizík, ako

napríklad rizík v dôsledku fluktuácie cien akcií, mien alebo úrokových sadzieb. 

Profil rizík a výkonnosti

1 2 3 4 5 6 7

Nižšie riziko Vyššie riziko

Potenciálne nižšia výnosnosť Potenciálne vyššia výnosnosť

Čo znamená tento ukazovateľ a aké má limity?

Tento ukazovateľ predstavuje mieru pohybov cien v tejto triede podielov na

základe správania z minulosti.

Historické údaje nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového

profilu fondu. Nie je zaručené, že uvedená kategória sa nezmení. V priebehu

času sa môže meniť.

Najnižšia kategória neznamená, že riziko neexistuje.

Prečo je fond v tejto konkrétnej kategórii?

Fond investuje predovšetkým do majetkových cenných papierov a cenných

papierov súvisiacich s akciami spoločností z celého sveta vrátane rýchlo sa

rozvíjajúcich trhov. Tieto cenné papiere historicky podliehajú výrazným

pohybom cien, ktoré môžu byť neočakávane spôsobené trhovými alebo

špecifickými firemnými faktormi. Výnosnosť fondu teda môže v priebehu

relatívne krátkych období výrazne fluktuovať.

Významným spôsobom relevantné riziká, ktoré ukazovateľ primerane

nezachytáva:

Kurzové riziko: riziko straty v dôsledku fluktuácie výmenného kurzu alebo z

dôvodu regulácie devízovej kontroly.

Riziko rýchlo sa rozvíjajúcich trhov: Riziko spojené s investovaním v

krajinách s menej rozvinutým politickým, hospodárskym, právnym a regulačným

systémom, ktoré môžu byť postihnuté politickou alebo hospodárskou

nestabilitou, nedostatočnou likviditou alebo transparentnosťou, prípadne

problémami so zaistením bezpečnosti.

Riziko likvidity: Riziko, ktoré vzniká, ak nežiaduce podmienky na trhu

ovplyvňujú schopnosť predaja aktív v prípade potreby. Znížená likvidita môže

mať negatívny vplyv na cenu aktív.

Riziko čínskeho trhu: Investície v Číne predstavujú okrem typických rizík

spojených s rýchlo sa rozvíjajúcimi trhmi aj riziká ekonomické, politické, daňové

a operatívne typické pre čínsky trh. Prosím obráťte svoju pozornosť na

prospekt a v ňom uvedené riziká China QFII, riziko programu Bond Connect,

programu Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock

Connect.

Úplný rozbor všetkých rizík vzťahujúcich sa na tento fond nájdete v časti

“Zváženie rizík” v aktuálnom prospekte k investičnej spoločnosti Franklin

Templeton Investment Funds.



Franklin World Perspectives Fund

Poplatky

Tento fond je schválený v Luxemburskom veľkovojvodstve a reguluje ho Commission de Surveillance du Secteur Financier. Investičná spoločnosť Franklin Templeton International Services

S.à r.l. je schválená v Luxemburskom veľkovojvodstve a reguluje ju Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 11.02.2021.
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Tieto poplatky sa používajú na uhrádzanie nákladov na prevádzkovanie fondu

vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Týmito poplatkami sa znižuje

potenciálny rast vašej investície.

Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako investujete

Vstupný poplatok 5,75%

Výstupný poplatok Neuplatňuje sa

Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí pred tým, ako sa

investujú.

Poplatky zrazené z fondu v priebehu roka

Priebežné poplatky 1,90%

Poplatky zrazené z fondu za určitých konkrétnych podmienok

Poplatok za výnosnosť Neuplatňuje sa

Vstupné poplatky sú uvedené v maximálne výške, v niektorých prípadoch

môžete zaplatiť menej. O ďalšie informácie požiadajte svojho finančného

poradcu.

Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch za rok končiaci sa Štvrtok, 2020,

decembra 31. Táto suma sa môže každoročne líšiť.

Podrobné informácie o poplatkoch nájdete v častiach „Triedy podielov“ a/alebo

„Výkonnostné poplatky“ (podľa situácie), ako aj v prílohe E v aktuálnom

prospekte investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds.

Minulá výkonnosť

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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· Výnosnosť v minulosti nie je ukazovateľom

budúcej výnosnosti.

· Tu uvedená minulá výkonnosť zahŕňa všetky

priebežné poplatky, ale nezahŕňa vstupný poplatok.

· Minulá výnosnosť sa počíta v mene súčasnej

triedy podielov.

· Fond bol uvedený na trh v roku 2008.

· Výkonnosť produktu nesleduje index.

· Spojený MSCI World Index-NR: uvedená

výkonnosť benchmarku je odvodená z kombinácie

indexov MSCI All Country World a Frontier

Markets Index od zriadenia fondu do 31. októbra

2020 a spojeného indexu MSCI World Index-NR

od 1. novembra 2020 až do súčasnosti.

Franklin World Perspectives Fund Trieda A (acc) EUR

Linked MSCI World Index-NR

(Výkonnosť benchmarku sa poskytuje len na informačné a orientačné účely.)

Praktické informácie

· Depozitárom investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds je

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

· Kópie najnovšieho prospektu a najnovšej výročnej a polročnej správy

investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds sú k dispozícii

v jazyku tohto dokumentu na internetovej stránke www.ftidocuments.com

alebo vám ich bezplatne poskytne spoločnosť Franklin Templeton

International Services S.A., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg

alebo váš finančný poradca.

· Najnovšie ceny a iné informácie o fonde (vrátane ďalších tried podielov

fondu) vám poskytne spoločnosť Franklin Templeton International Services

S.A., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg alebo sú k dispozícii na

internetovej stránke www.franklintempleton.lu.

· Upozorňujeme, že daňový režim platný v Luxemburskom veľkovojvodstve

môže mať vplyv na vašu osobnú daňovú pozíciu. Pred rozhodnutím o

investovaní sa poraďte s finančným alebo daňovým poradcom.

· Spoločnosť Templeton International Services S.à r.l. môže niesť

zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého s tomto

dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný v

príslušnými časťami prospektu fondu.

· Tento fond je podfondom investičnej spoločnosti Franklin Templeton

Investment Funds. Prospekt a finančné výkazy sa týkajú všetkých podfondov

investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds. Všetky

podfondy investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds majú

oddelené aktíva a záväzky. Všetky podfondy sú teda prevádzkované

nezávisle od seba. 

· Môžete vymeniť za podiely iného podfondu investičnej spoločnosti Franklin

Templeton Investment Funds tak, ako je to uvedené ďalej v prospekte.

· Údaje o aktuálnych zásadách odmien, okrem iného aj vrátane opisu výpočtu

odmeňovania a benefitov, totožnosti osôb zodpovedných za udeľovanie

odmien a benefitov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie sú k dispozícii

na webovej stránke www.franklintempleton.lu a bezplatne aj v tlačenej forme.
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Kľúčové informácie pre investorov 

 

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom 
je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované 
rozhodnutie, či do fondu investovať. 
 

 

 

Europe Convertible, podfond SICAV.BNP Paribas Funds, skrátený názov BNP Paribas 
Trieda „Classic Capitalisation“ – kód ISIN LU0086913042 

Tento fond spravuje spoločnosť BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas Group 
 

 

Ciele a investičná politika 
 

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do vymeniteľných dlhopisov denominovaných v EUR a/alebo emitovaných 
európskymi spoločnosťami a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európe. 

Po zaistení nesmie menová angažovanosť v iných menách ako EUR prekročiť 5%. 

Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je 100 % Thomson Reuters Convertible Europe 
(Hedged in EUR) RI. 

Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti 
životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). 

Príjmy sa systematicky opätovne investujú. 

Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie). 
 

 

Profil rizík a výnosnosti 
 

 

 Historické údaje nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúcej 
výnosnosti. 

 Riziková kategória fondu je ukazovateľom, ale nie cieľom ani zárukou, 
a môže sa po čase zmeniť. 

 Najnižšia kategória neznamená bezrizikovú investíciu. 

 Prečo je fond v tejto konkrétnej kategórii? 

Táto riziková kategória je oprávnená investovaním do prevoditeľných 
dlhopisov, ktoré sú hybridné produkty s akciovou aj dlhopisovou zložkou. 

 Čím vyššie je riziko, tým dlhší je odporúčaný investičný horizont. 

Nižšie riziko Vyššie riziko 

   

Typicky nižšia výnosnosť Typicky vyššia výnosnosť 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ďalšie riziká, ktoré sú významným spôsobom relevantné pre fond a ktoré ukazovateľ 
nezachytáva: 
 

 Úverové riziko: Toto riziko sa vzťahuje na schopnosť emitenta plniť si záväzky: 
pokles ratingu emisie alebo emitenta môže viesť k poklesu hodnoty súvisiacich 
dlhopisov. 

 Likviditné riziko: Toto riziko vyplýva z ťažkostí pri predaji aktív za objektívnu 
trhovú cenu a v požadovanom čase z dôvodu nedostatku kupcov. 

 Riziko protistrany: Toto riziko súvisí so schopnosťou protistrany splniť svoje 
záväzky plynúce z mimoburzovej finančnej transakcie, ako je platba, dodanie a 
úhrada. 

 Riziko derivátov: Pri investovaní do mimoburzových alebo kótovaných derivátov 
má fond za cieľ zabezpečovanie (hedging) alebo maximalizáciu výnosu svojej 
pozície. Pozornosť investora sa upriamuje na fakt, že využívanie pákového efektu 
zvyšuje volatilitu podfondu.  

 

Podrobnejšie informácie o rizikách nájdete v časti Investičné riziká prospektu fondu, 
ktorý je dostupný na adrese www.bnpparibas-am.com. 
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Poplatky 

Tieto poplatky sa používajú na uhrádzanie prevádzkových nákladov fondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Týmito poplatkami sa znižuje potenciálny rast 
vašej investície. 
 

Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako investujete 

vstupný poplatok  3,00%  

výstupný poplatok  Nie  

Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí (pred tým, ako 
sa vám vyplatí zisk z investície). 

Poplatky zrazené z fondu v priebehu každého roka 

Priebežný poplatok 1,60% 

Poplatky vyberané z fondu za určitých podmienok 

Poplatok za výnosnosť Nie 
 

 

 

Uvedené vstupné poplatky sú maximálne sumy. V niektorých prípadoch možno 
zaplatíte menej. Informuje vás o tom váš finančný poradca. 

Tu uvedená suma priebežných poplatkov je odhadom výšky poplatkov. V dôsledku 
nedávnej zmeny v štruktúre poplatkov sa namiesto skutočnej výšky uvádza odhad. 

Táto suma sa môže každoročne líšiť. Nezahŕňa: 

 Portfóliové transakčné náklady, okrem prípadu, keď vstupný/výstupný poplatok 
zaplatí fond, pri nákupe alebo predaji podielov iného podniku kolektívneho 
investovania. 

V prípade výmeny akcií sa investorom môže účtovať maximálny poplatok vo výške 
1,50 %. 
 

Podrobnejšie informácie o poplatkoch nájdete v časti Poplatky a náklady prospektu 
fondu, ktorý je dostupný na adrese www.bnpparibas-am.com. 
 

 

Minulá výnosnosť 

Tento rok/tieto roky mal fond iné vlastnosti. 

 
 

▀ Europe Convertible Classic 

▀ Referenčný index 
 

A: 2008-2017: Počas tohto obdobia bol referenčným indexom index Thomson Reuters 
Europe Focus Convertible Bond (EUR). 

 

 Sumy výnosnosti sú uvedené pre triedy akcií, pre ktoré bola čistá hodnota majetku 
(NAV) súvisle počítaná v období od 1. januára do 31. decembra. 

 Minulá výnosnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov. 

 Priebežné poplatky fondu sú zahrnuté do výpočtu minulej výnosnosti. 
Vstupné/výstupné a konverzné poplatky nie sú zahrnuté do výpočtu minulej 
výnosnosti. 

 Táto trieda akcií vznikla 1998 

 Minulá výnosnosť bola vypočítaná v EUR 

 Výnosy sú založené na čistej hodnote s reinvestovaným rozdeliteľným príjmom. 

 

Praktické informácie 
 

 Správca: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH 

 Ďalšie informácie o fonde, vrátane najnovšieho prospektu, najnovších zverejnených cien akcií, výročných a polročných správ, možno získať bezplatne v anglickom 
jazyku v spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg alebo online na adrese www.bnpparibas-am.com. 

 Daňové právne predpisy Luxemburska môžu ovplyvniť daňovú pozíciu fyzickej osoby investora. 

 Údaje o aktualizovaných zásadách odmeňovania správcovskej spoločnosti (vrátane opisu výpočtu odmeňovania a benefitov), identite osôb zodpovedných za 
udeľovanie odmien a benefitov a zloženie výboru pre odmeňovanie nájdete na webovej stránke http://www.bnpparibas-am.com/en/remuneration-disclosure/. 
Vytlačená kópia zásad odmeňovania je k dispozícii na požiadanie.  

 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je 
zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu fondu. 

 Investori môžu presúvať investície medzi fondmi fondu BNP Paribas Funds. Podrobné informácie nájdete v prospekte alebo kontaktujte svojho finančného poradcu. 
 

 

Tento fond je schválený v Luxemburskom veľkovojvodstve a regulovaný komisiou Commission de Surveillance du Secteur Financier. 

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 19 februára 2020.  
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Kľúčové informácie pre investorov 

 

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom 
je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované 
rozhodnutie, či do fondu investovať. 
 

 

 

Europe Convertible, podfond SICAV.BNP Paribas Funds, skrátený názov BNP Paribas 
Trieda „Classic Capitalisation“ – kód ISIN LU0086913042 

Tento fond spravuje spoločnosť BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas Group 
 

 

Ciele a investičná politika 
 

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do vymeniteľných dlhopisov denominovaných v EUR a/alebo emitovaných 
európskymi spoločnosťami a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európe. 

Po zaistení nesmie menová angažovanosť v iných menách ako EUR prekročiť 5%. 

Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je 100 % Thomson Reuters Convertible Europe 
(Hedged in EUR) RI. 

Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti 
životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). 

Príjmy sa systematicky opätovne investujú. 

Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie). 
 

 

Profil rizík a výnosnosti 
 

 

 Historické údaje nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúcej 
výnosnosti. 

 Riziková kategória fondu je ukazovateľom, ale nie cieľom ani zárukou, 
a môže sa po čase zmeniť. 

 Najnižšia kategória neznamená bezrizikovú investíciu. 

 Prečo je fond v tejto konkrétnej kategórii? 

Táto riziková kategória je oprávnená investovaním do prevoditeľných 
dlhopisov, ktoré sú hybridné produkty s akciovou aj dlhopisovou zložkou. 

 Čím vyššie je riziko, tým dlhší je odporúčaný investičný horizont. 

Nižšie riziko Vyššie riziko 

   

Typicky nižšia výnosnosť Typicky vyššia výnosnosť 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ďalšie riziká, ktoré sú významným spôsobom relevantné pre fond a ktoré ukazovateľ 
nezachytáva: 
 

 Úverové riziko: Toto riziko sa vzťahuje na schopnosť emitenta plniť si záväzky: 
pokles ratingu emisie alebo emitenta môže viesť k poklesu hodnoty súvisiacich 
dlhopisov. 

 Likviditné riziko: Toto riziko vyplýva z ťažkostí pri predaji aktív za objektívnu 
trhovú cenu a v požadovanom čase z dôvodu nedostatku kupcov. 

 Riziko protistrany: Toto riziko súvisí so schopnosťou protistrany splniť svoje 
záväzky plynúce z mimoburzovej finančnej transakcie, ako je platba, dodanie a 
úhrada. 

 Riziko derivátov: Pri investovaní do mimoburzových alebo kótovaných derivátov 
má fond za cieľ zabezpečovanie (hedging) alebo maximalizáciu výnosu svojej 
pozície. Pozornosť investora sa upriamuje na fakt, že využívanie pákového efektu 
zvyšuje volatilitu podfondu.  

 

Podrobnejšie informácie o rizikách nájdete v časti Investičné riziká prospektu fondu, 
ktorý je dostupný na adrese www.bnpparibas-am.com. 
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Poplatky 

Tieto poplatky sa používajú na uhrádzanie prevádzkových nákladov fondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Týmito poplatkami sa znižuje potenciálny rast 
vašej investície. 
 

Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako investujete 

vstupný poplatok  3,00%  

výstupný poplatok  Nie  

Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí (pred tým, ako 
sa vám vyplatí zisk z investície). 

Poplatky zrazené z fondu v priebehu každého roka 

Priebežný poplatok 1,60% 

Poplatky vyberané z fondu za určitých podmienok 

Poplatok za výnosnosť Nie 
 

 

 

Uvedené vstupné poplatky sú maximálne sumy. V niektorých prípadoch možno 
zaplatíte menej. Informuje vás o tom váš finančný poradca. 

Tu uvedená suma priebežných poplatkov je odhadom výšky poplatkov. V dôsledku 
nedávnej zmeny v štruktúre poplatkov sa namiesto skutočnej výšky uvádza odhad. 

Táto suma sa môže každoročne líšiť. Nezahŕňa: 

 Portfóliové transakčné náklady, okrem prípadu, keď vstupný/výstupný poplatok 
zaplatí fond, pri nákupe alebo predaji podielov iného podniku kolektívneho 
investovania. 

V prípade výmeny akcií sa investorom môže účtovať maximálny poplatok vo výške 
1,50 %. 
 

Podrobnejšie informácie o poplatkoch nájdete v časti Poplatky a náklady prospektu 
fondu, ktorý je dostupný na adrese www.bnpparibas-am.com. 
 

 

Minulá výnosnosť 

Tento rok/tieto roky mal fond iné vlastnosti. 

 
 

▀ Europe Convertible Classic 

▀ Referenčný index 
 

A: 2008-2017: Počas tohto obdobia bol referenčným indexom index Thomson Reuters 
Europe Focus Convertible Bond (EUR). 

 

 Sumy výnosnosti sú uvedené pre triedy akcií, pre ktoré bola čistá hodnota majetku 
(NAV) súvisle počítaná v období od 1. januára do 31. decembra. 

 Minulá výnosnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov. 

 Priebežné poplatky fondu sú zahrnuté do výpočtu minulej výnosnosti. 
Vstupné/výstupné a konverzné poplatky nie sú zahrnuté do výpočtu minulej 
výnosnosti. 

 Táto trieda akcií vznikla 1998 

 Minulá výnosnosť bola vypočítaná v EUR 

 Výnosy sú založené na čistej hodnote s reinvestovaným rozdeliteľným príjmom. 

 

Praktické informácie 
 

 Správca: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH 

 Ďalšie informácie o fonde, vrátane najnovšieho prospektu, najnovších zverejnených cien akcií, výročných a polročných správ, možno získať bezplatne v anglickom 
jazyku v spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg alebo online na adrese www.bnpparibas-am.com. 

 Daňové právne predpisy Luxemburska môžu ovplyvniť daňovú pozíciu fyzickej osoby investora. 

 Údaje o aktualizovaných zásadách odmeňovania správcovskej spoločnosti (vrátane opisu výpočtu odmeňovania a benefitov), identite osôb zodpovedných za 
udeľovanie odmien a benefitov a zloženie výboru pre odmeňovanie nájdete na webovej stránke http://www.bnpparibas-am.com/en/remuneration-disclosure/. 
Vytlačená kópia zásad odmeňovania je k dispozícii na požiadanie.  

 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je 
zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu fondu. 

 Investori môžu presúvať investície medzi fondmi fondu BNP Paribas Funds. Podrobné informácie nájdete v prospekte alebo kontaktujte svojho finančného poradcu. 
 

 

Tento fond je schválený v Luxemburskom veľkovojvodstve a regulovaný komisiou Commission de Surveillance du Secteur Financier. 

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 19 februára 2020.  
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Pomer rizika a výnosov 

 

Ciele a investičná politika 

 

Kľúčové informácie pre investorov 

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejedná sa o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné 
podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, 
aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať. 

Fidelity Funds - Euro Bond Fund 

podfond Fidelity Funds 

A-ACC-Euro (ISIN: LU0251130638) 

Tento fond spravuje spoločnosť FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 

 

n Cieľom fondu je zaistiť relatívne vysoký príjem s možnosťou rastu 
kapitálu. 

n Fond bude investovať najmenej 70 % do dlhopisov denominovaných v 
eurách. 

n Fond bude investovať najmenej 50 % čistých aktív do spoločností, ktoré 
majú udržateľné vlastnosti. Fond bude priebežne zvažovať širokú škálu 
environmentálnych a sociálnych charakteristík, ako je zmierňovanie 
zmeny klímy a adaptácia na ňu, hospodárenie s vodou a odpadom, 
biodiverzita, bezpečnosť výrobkov, dodávateľské reťazce, zdravie 
a bezpečnosť a ľudské práva. 

n Fond sa drží zoznamu vylúčených subjektov platného pre celú 
spoločnosť, ktorý okrem iného zahŕňa kazetovú muníciu a protipechotné 
nášľapné míny. Rovnako emitenti, o ktorých sa investičný manažér 
domnieva, že nevykonávali svoju činnosť v súlade s prijatými 
medzinárodnými normami vrátane iniciatívy OSN Global Compact, 
nebudú tvoriť súčasť investičného fondu v súlade s preverovaním 
založeným na normách, ktoré uplatňuje investičný manažér. 

n Menej ako 30 % celkových čistých aktív fondu sa investuje do hybridov 
a podmienených konvertibilných dlhopisov s menej ako 20 % celkových 
čistých aktív, ktoré sa majú investovať do podmienených konvertibilných 
dlhopisov. 

n Fond môže investovať do dlhopisov emitovaných vládami, 
spoločnosťami a ďalšími subjektmi. 

n Fond má voľnosť investovať mimo hlavných geografických oblastí, 
sektorov trhu, priemyselných odvetví alebo tried aktív, na ktoré sa 
zameriava. 

n Fond môže investovať do aktív priamo alebo dosiahnuť expozíciu 
nepriamo prostredníctvom iných vhodných prostriedkov vrátane 
derivátov. Fond môže využívať deriváty s cieľom znížiť riziko alebo 
náklady, prípadne navýšiť kapitál alebo príjmy, vrátane na investičné 
účely, v súlade s rizikovým profilom fondu. 

n Investovať možno v iných menách, ako je referenčná mena fondu. 
Riziko z expozície voči menám môže byť zaistené napríklad 
forwardovými menovými kontraktmi. Referenčná mena fondu je mena 
použitá vo výkazoch a môže sa líšiť od denominačnej meny investícií. 

n Fond sa aktívne spravuje. Investičný manažér sa bude pri výbere 
investícií do fondu a na účely monitorovania rizika odkazovať na ICE 
BofA Euro Large Cap Index („index‘‘). Výkonnosť fondu sa môže 
hodnotiť na základe jeho indexu. Investičný manažér má veľa možností 
v súvislosti s indexom. Fond bude držať aktíva, ktoré sú súčasťou 
indexu, ale zároveň môže investovať do emitentov, odvetví, krajín 
a typov cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe a ktoré majú 
odlišnú váhu ako index, aby využil investičné príležitosti. 

n Príjmy z fondu sa akumulujú v cene akcií. 
n Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý 

pracovný deň fondu. 

 

Nižšie riziko Vyššie riziko 

 

Obvykle nižšie výnosy Obvykle vyššie výnosy 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 n Údaje z minulosti nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom pre 
budúcnosť. 

n Nie je možné zaručiť, že zobrazená kategória rizík sa časom nezmení. 
n Najnižšia kategória neznamená „bezrizikovú‘‘ investíciu. 
n Pomer rizika a výnosov je klasifikovaný na základe historickej fluktuácie 

Čistých hodnôt aktív triedy akcií. V rámci tejto klasifikácie znamená 
kategória 1 ----- 2 nízku úroveň historickej fluktuácie, 3 ----- 5 strednú úroveň a 
6 ----- 7 vysokú úroveň. 

n Hodnota vašej investície môže klesnúť, ale aj vzrásť a môžete nakoniec 
získať menej, než ste pôvodne investovali. 

n Fond môže investovať do nástrojov vydaných v iných menách, než je 
mena fondu. Na hodnote investície sa môžu negatívne odraziť zmeny 
menových kurzov. 

n Môže byť použité krytie kurzového rizika, ktorého cieľom je znížiť vplyv 
takýchto zmien. Účinky však nemusia byť vylúčené až do očakávanej 
miery. 

n Využívanie derivátov môže viesť k „pákovému efektu‘‘, ktorým sa rozumie 
úroveň expozície, pri ktorej by fond mohol byť vystavený potenciálu 
vyšších ziskov alebo strát než za iných okolností. 

n Existuje riziko, že emitenti dlhopisov nebudú schopní splatiť požičané 
peniaze alebo splácať úroky. Hoci sa usilujeme toto riziko zmierniť, fond 
môže čeliť riziku finančnej straty, ak investuje do nástroja emitovaného 
subjektom, ktorý následne nebude splácať svoje dlhy. Straty sa môžu 
realizovať aj vtedy, ak subjekt, ktorému je fond vystavený, prestane 
splácať úroky po nejakú dobu alebo na neurčito. Ceny dlhopisov súvisia 
s úrokovými sadzbami tak, že pri zvýšení úrokových sadzieb môže 
hodnota dlhopisov poklesnúť. Rastúce úrokové sadzby môžu viesť k 
poklesu hodnoty vašej investície. 

 



Kľúčové informácie pre investorov Fidelity Funds - Euro Bond Fund 

Poplatky za tento fond (ISIN: LU0251130638) 

Poplatky, ktoré platí investor, sa používajú na uhrádzanie nákladov za prevádzkovanie fondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky 
znižujú potenciálny rast investície. 

 

 

Praktické informácie 

 n Depozitárom je Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

n Dalšie informácie nájdete v prospekte a v casti najnovšie Správy a úctovné uzávierky, ktorémôžete kedykolvek bezplatne získat v anglictine a dalších 
hlavných jazykoch od spolocnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., distribútorov alebo online. 

n Podrobnosti zhrnutia Politiky odmeňovania sú k dispozícii prostredníctvom stránky https://www.fil.com. Papierový výtlačok môžete získať v angličtine 
zdarma od spoločnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 

n Cisté hodnoty aktív na akciu sú k dispozícii v sídle Fidelity Funds ('PKIPCP'). Okrem toho sú zverejnené online spolocne s dalšími informáciami na adrese 
www.fidelityinternational.com. 

n Danové predpisy v Luxembursku môžu mat vplyv na individuálnu danovú situáciu investora. Dalšie podrobnosti vám vysvetlí danový poradca. 

n FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. nesie zodpovednost len v prípade, že údaje v tomto dokumente sú zavádzajúce, nepresné alebo 
nezodpovedajú príslušným castiam prospektu PKIPCP. 

n Tento dokument popisuje podfond a triedy akcií PKIPCP. Prospekt, Správy a úctovné uzávierky sa pripravujú za celý PKIPCP.  

n Majetok a záväzky každého podfondu sú zo zákona oddelené, a majetok tohto podfondu teda nie je možné použit na úhradu záväzkov iných 
podfondov. 

n Tento PKIPCP má viac tried akcií. Podrobnosti nájdete v prospekte. 

n Máte právo vymenit svoju investíciu do tejto triedy akcií za rovnakú alebo prípadne inú triedu akcií tohto alebo iného podfondu. Vniektorých prípadoch 
môže byt vyžadovaný plný vstupný poplatok. Podrobné pravidlá výmeny nájdete v prospekte. 

 

Minulá výnosnosť nie je sprievodcom 
budúcou výnosnosťou. 
 
Do výpočtu minulej výnosnosti, pokiaľl je 
k dispozícii, sú zahrnuté priebežné 
poplatky, s výnimkou prípadných 
vstupných/výstupných poplatkov. 
Fond bol spustený dňa 01/10/1990. Táto 
trieda bola spustená dňa 03/07/2006. 
Minulá výnosnosť bola vypočítaná v 
EUR. 
Výkon referenčnej hodnoty je zahrnutý aj 
v grafe na porovnávacie účely. 

 

 n Trieda n Referenčná hodnota  
Y

Ak počas existencie fondu nastali udalosti, ktoré mohli ovplyvniť jeho výnosnosť, napríklad zmeny investičných 
cieľov, sú také udalosti označené v grafe ako „*‘‘ a ďalšie podrobnosti o nich sú k dispozícii na našich webových 
stránkach alebo o ne môžete požiadať vášho priradeného zástupcu alebo osobu zo spoločnosti Fidelity, s ktorou 
bežne komunikujete. V časti Ciele a investičná politika sú uvedené prípadné referenčné ukazovatele a informácie 
o historických ukazovateľoch sú k dispozícii vo výročných správach. 
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Uvedené vstupné a výstupné poplatky sú  uvedené ako maximálne sumy. 
V niektorých prípadoch môžete zaplatiť menej. Skutočnú výšku vstupných 
a výstupných poplatkov môžete zistiť od svojho finančného poradcu alebo 
distribútora. 
 
Suma priebežných poplatkov vychádza z výdavkov za rok končiaci sa 
30/04/2020. Táto suma sa môže každoročne líšiť. Tento poplatok nezahŕňa: 

n prípadné poplatky za výnosnosť;  

n transakčné náklady v portfóliu, s výnimkou vstupného/výstupného poplatku 
plateného fondom pri nákupe alebo predaji jednotiek v inom podniku 
kolektívneho investovania. 

Ďalšie informácie o poplatkoch a o tom, či môžu byť uplatnené kolísavé ceny, 
nájdete v najnovšom Prospekte. 

 

Jednorazové poplatky účtované pred alebo po 

uskutočnení investície 

Vstupný poplatok 3.50% 

Výstupný poplatok Neuplatňuje sa 

Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí pred tým, ako sa 
investujú alebo pred tým, ako sa vám vyplatí zisk z investície. 

 Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roku 

Priebežné poplatky 1.00% 

  Poplatky hradené z majetku fondu za zvláštnych 

podmienok 

Poplatok za výnosnosť Neuplatňuje sa 

  

 

Minulá výnosnosť 

 

Tento fond je schválený v: Luxembourg. Tento fond podlieha dohľadu: Commission de Surveillance du Secteur 
Financier. 
Spoločnosť FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. je schválená v Luxembourg a podlieha dohľadu: 
Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 09/02/2021. 

 



Kľúčové informácie pre investorov

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto

informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do

tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu

investovať.
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Franklin World Perspectives Fund

Trieda A (acc) EUR • ISIN LU0390134954 • Podfond investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds 

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

Ciele a investičná politika

Cieľom fondu

Franklin World Perspectives Fund („fond“) je zhodnotiť investície v

strednodobom až dlhodobom horizonte.

 

Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým

do:

· majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom

emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti (zvyčajne do spoločností s

trhovou kapitalizáciou okolo 2 miliárd USD alebo viac) so sídlom v

ktorejkoľvek krajine vrátane rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov

 

Fond môže v menšom rozsahu investovať do:

· jednotiek iných podielových fondov (obmedzené na 10 % aktív)

· derivátov na účely zabezpečenia a investovania

 

Investičný tím využíva disciplinovaný investičný prístup zdola nahor s cieľom

identifikovať atraktívne investičné príležitosti, ktoré majú vyšší očakávaný rast

výnosu a príjmov než im podobné investičné príležitosti. Expozícia fondu voči

rôznym odvetviam, regiónom a trhom sa môže z času na čas meniť podľa toho,

ako investičný tím hodnotí prevládajúce podmienky a vyhliadky na týchto

trhoch.

Referenčnou hodnotou fondu je Linked MSCI World Index-NR. Referenčná

hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s

výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu

budované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od

tejto referenčnej hodnoty odchýliť.

O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v

Luxembursku.

Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Ďalšie informácie o cieľoch a investičnej politike fondu nájdete v časti

„Informácie o fonde, ciele a politiky“ v aktuálnom prospekte investičnej

spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds.

Dôležité pojmy

Deriváty: Finančné nástroje, ktorých vlastnosti a hodnota závisia od výkonu

jedného alebo viacerých podkladových aktív, väčšinou cenných papierov,

ukazovateľov, mien alebo úrokových sadzieb.

Rýchlo sa rozvíjajúce trhy: Krajiny, ktorých hospodárstvo, akciový trh,

politická situácia a regulačný rámec nie sú plne rozvinuté.

Majetkové cenné papiere: Cenné papiere, ktoré predstavujú majetkový podiel

v spoločnosti.

Hraničné trhy: Väčšinou sú to krajiny, ktorých hospodársky trh a trh s

cennými papiermi sú menšie, menej prístupné alebo na veľmi nízkom stupni

vývoja, dokonca aj v porovnaní s rýchlo sa rozvíjajúcimi trhmi.

Zaistenie: Stratégia pre úplné alebo čiastočné vyrovnanie osobitných rizík, ako

napríklad rizík v dôsledku fluktuácie cien akcií, mien alebo úrokových sadzieb. 

Profil rizík a výkonnosti

1 2 3 4 5 6 7

Nižšie riziko Vyššie riziko

Potenciálne nižšia výnosnosť Potenciálne vyššia výnosnosť

Čo znamená tento ukazovateľ a aké má limity?

Tento ukazovateľ predstavuje mieru pohybov cien v tejto triede podielov na

základe správania z minulosti.

Historické údaje nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového

profilu fondu. Nie je zaručené, že uvedená kategória sa nezmení. V priebehu

času sa môže meniť.

Najnižšia kategória neznamená, že riziko neexistuje.

Prečo je fond v tejto konkrétnej kategórii?

Fond investuje predovšetkým do majetkových cenných papierov a cenných

papierov súvisiacich s akciami spoločností z celého sveta vrátane rýchlo sa

rozvíjajúcich trhov. Tieto cenné papiere historicky podliehajú výrazným

pohybom cien, ktoré môžu byť neočakávane spôsobené trhovými alebo

špecifickými firemnými faktormi. Výnosnosť fondu teda môže v priebehu

relatívne krátkych období výrazne fluktuovať.

Významným spôsobom relevantné riziká, ktoré ukazovateľ primerane

nezachytáva:

Kurzové riziko: riziko straty v dôsledku fluktuácie výmenného kurzu alebo z

dôvodu regulácie devízovej kontroly.

Riziko rýchlo sa rozvíjajúcich trhov: Riziko spojené s investovaním v

krajinách s menej rozvinutým politickým, hospodárskym, právnym a regulačným

systémom, ktoré môžu byť postihnuté politickou alebo hospodárskou

nestabilitou, nedostatočnou likviditou alebo transparentnosťou, prípadne

problémami so zaistením bezpečnosti.

Riziko likvidity: Riziko, ktoré vzniká, ak nežiaduce podmienky na trhu

ovplyvňujú schopnosť predaja aktív v prípade potreby. Znížená likvidita môže

mať negatívny vplyv na cenu aktív.

Riziko čínskeho trhu: Investície v Číne predstavujú okrem typických rizík

spojených s rýchlo sa rozvíjajúcimi trhmi aj riziká ekonomické, politické, daňové

a operatívne typické pre čínsky trh. Prosím obráťte svoju pozornosť na

prospekt a v ňom uvedené riziká China QFII, riziko programu Bond Connect,

programu Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock

Connect.

Úplný rozbor všetkých rizík vzťahujúcich sa na tento fond nájdete v časti

“Zváženie rizík” v aktuálnom prospekte k investičnej spoločnosti Franklin

Templeton Investment Funds.



Franklin World Perspectives Fund

Poplatky

Tento fond je schválený v Luxemburskom veľkovojvodstve a reguluje ho Commission de Surveillance du Secteur Financier. Investičná spoločnosť Franklin Templeton International Services

S.à r.l. je schválená v Luxemburskom veľkovojvodstve a reguluje ju Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 11.02.2021.
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Tieto poplatky sa používajú na uhrádzanie nákladov na prevádzkovanie fondu

vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Týmito poplatkami sa znižuje

potenciálny rast vašej investície.

Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako investujete

Vstupný poplatok 5,75%

Výstupný poplatok Neuplatňuje sa

Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí pred tým, ako sa

investujú.

Poplatky zrazené z fondu v priebehu roka

Priebežné poplatky 1,90%

Poplatky zrazené z fondu za určitých konkrétnych podmienok

Poplatok za výnosnosť Neuplatňuje sa

Vstupné poplatky sú uvedené v maximálne výške, v niektorých prípadoch

môžete zaplatiť menej. O ďalšie informácie požiadajte svojho finančného

poradcu.

Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch za rok končiaci sa Štvrtok, 2020,

decembra 31. Táto suma sa môže každoročne líšiť.

Podrobné informácie o poplatkoch nájdete v častiach „Triedy podielov“ a/alebo

„Výkonnostné poplatky“ (podľa situácie), ako aj v prílohe E v aktuálnom

prospekte investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds.

Minulá výkonnosť

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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· Výnosnosť v minulosti nie je ukazovateľom

budúcej výnosnosti.

· Tu uvedená minulá výkonnosť zahŕňa všetky

priebežné poplatky, ale nezahŕňa vstupný poplatok.

· Minulá výnosnosť sa počíta v mene súčasnej

triedy podielov.

· Fond bol uvedený na trh v roku 2008.

· Výkonnosť produktu nesleduje index.

· Spojený MSCI World Index-NR: uvedená

výkonnosť benchmarku je odvodená z kombinácie

indexov MSCI All Country World a Frontier

Markets Index od zriadenia fondu do 31. októbra

2020 a spojeného indexu MSCI World Index-NR

od 1. novembra 2020 až do súčasnosti.

Franklin World Perspectives Fund Trieda A (acc) EUR

Linked MSCI World Index-NR

(Výkonnosť benchmarku sa poskytuje len na informačné a orientačné účely.)

Praktické informácie

· Depozitárom investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds je

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

· Kópie najnovšieho prospektu a najnovšej výročnej a polročnej správy

investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds sú k dispozícii

v jazyku tohto dokumentu na internetovej stránke www.ftidocuments.com

alebo vám ich bezplatne poskytne spoločnosť Franklin Templeton

International Services S.A., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg

alebo váš finančný poradca.

· Najnovšie ceny a iné informácie o fonde (vrátane ďalších tried podielov

fondu) vám poskytne spoločnosť Franklin Templeton International Services

S.A., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg alebo sú k dispozícii na

internetovej stránke www.franklintempleton.lu.

· Upozorňujeme, že daňový režim platný v Luxemburskom veľkovojvodstve

môže mať vplyv na vašu osobnú daňovú pozíciu. Pred rozhodnutím o

investovaní sa poraďte s finančným alebo daňovým poradcom.

· Spoločnosť Templeton International Services S.à r.l. môže niesť

zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého s tomto

dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný v

príslušnými časťami prospektu fondu.

· Tento fond je podfondom investičnej spoločnosti Franklin Templeton

Investment Funds. Prospekt a finančné výkazy sa týkajú všetkých podfondov

investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds. Všetky

podfondy investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds majú

oddelené aktíva a záväzky. Všetky podfondy sú teda prevádzkované

nezávisle od seba. 

· Môžete vymeniť za podiely iného podfondu investičnej spoločnosti Franklin

Templeton Investment Funds tak, ako je to uvedené ďalej v prospekte.

· Údaje o aktuálnych zásadách odmien, okrem iného aj vrátane opisu výpočtu

odmeňovania a benefitov, totožnosti osôb zodpovedných za udeľovanie

odmien a benefitov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie sú k dispozícii

na webovej stránke www.franklintempleton.lu a bezplatne aj v tlačenej forme.
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