Kľúčové informácie pre investorov
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o
marketingový materiál. Uvedené informácie sú požadované zákonom, aby vám pomohli
pochopiť povahu a riziká investovania do tohto fondu. Odporúčame vám prečítať si ho, aby
ste sa mohli informovane rozhodnúť o svojej investícii.

Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund
Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00BGNBWQ13

Podfond fondu: Legg Mason Global Funds plc
Spravuje Franklin Templeton International Services S.à r.l., časť skupiny Franklin Templeton.

Ciele a investičná politika
Cieľ
Cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobý rast svojej hodnoty prostredníctvom
investícií do koncentrovaného portfólia pozostávajúceho predovšetkým z
akcií európskych spoločností.

Investičná politika
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Fond investuje aspoň 80% svojich aktív do akcií spoločností so sídlom
alebo kótovaným sídlom v Európe, prípadne do akcií spoločností, ktoré
vykonávajú prevažnú časť svojej hospodárskej činnosti v Európe. Tieto
investície môžu byť priamo v takýchto akciách alebo nepriamo
prostredníctvom derivátov (finančných nástrojov, ktorých hodnota je
odvodená z hodnoty iných aktív).
Investičný správca sa snaží identifikovať akcie spoločností, ktoré majú
potenciál generovať alebo uchovávať vysokú návratnosť
investovaného kapitálu, majú potenciál zabezpečiť atraktívny rastový
profil a vytvárať peňažné toky v dlhodobom horizonte a v prípade
ktorých sa očakáva, že majú podporné účtovné postupy.
S cieľom určiť, či spoločnosť spĺňa tieto kritériá, investičný správca
analyzuje postavenie spoločnosti v rámci jej priemyselného odvetvia a
dynamiku tohto odvetvia a vytvára pre spoločnosť finančné prognózy.
Ak spoločnosť prejde prvotnou kontrolou investičných správcov,
vykoná sa hĺbková analýza a ohodnotenie spoločnosti.
Fond bude zvyčajne investovať do 20 až 40 spoločností, pričom
typická počiatočná investícia do spoločnosti bude predstavovať 2 až
5% hodnoty fondu.
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Investície fondu môžu byť denominované v iných menách než je
základná mena (euro). Investičný správca sa nepokúša zaistiť kurzové
riziko späť na základnú menzu.
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Fond môže investovať do derivátov s cieľom dosiahnuť svoj cieľ, ako aj
s cieľom znížiť riziko alebo náklady a vytvoriť dodatočný rast fondu.

Benchmark: MSCI Europe (Net Dividends) Index
Právomoci správcu portfólia: Fond je aktívne spravovaný a investičný
správca nie je obmedzený benchmarkom. Fond používa benchmark na
účely porovnania výkonnosti. Zatiaľ čo mnohé investície fondu budú
zároveň súčasťou benchmarku, vážené podiely fondu sa môžu podstatne
líšiť od vážených podielov benchmarku. Fond bude investovať aj do
cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou benchmarku. Percentuálne
podiely expozície fondu voči sektorom a priemyselným odvetviam sa
môžu podstatne líšiť od benchmarku.
Základná mena fondu: Euro
Mena triedy akcií: Euro
Transakčné náklady: Fond znáša náklady na nákup a predaj investícií,
čo môže mať významný vplyv na výkonnosť fondu.
Frekvencia obchodovania: Akcie môžete nakupovať, predávať a meniť
každý deň, keď je otvorené obchodovanie na burze New York Stock
Exchange.
Minimálna počiatočná investícia: Pre túto triedu akcií je minimálna
počiatočná investícia 1.000 EUR.
Zaobchádzanie s príjmami: Výnosy a zisky z investícií fondu sa
nevyplácajú, ale odrážajú sa v cene akcií fondu.

Profil rizika a výnosov
Nižšie riziko
Potenciálne nižšie výnosy
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Vyššie riziko
Potenciálne vyššie výnosy
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Ukazovateľ je založený na volatilite výnosov (minulej výkonnosti)
vykazovaných tried akcií (vypočítaných na základe návratnosti za
uplynulých 5 rokov). Ak je trieda akcií neaktívna alebo má menej ako
5 rokov návratnosti, použijú sa výnosy príslušného benchmarku.
Neexistuje záruka, že fond zostane v uvedenej kategórii ukazovateľa a
kategorizácia fondu sa môže časom zmeniť. Historické údaje, ktoré sa
používajú pri výpočte ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým indikátorom
budúceho rizikového profilu tohto fondu.
Najnižšia kategória neznamená investíciu bez rizík.
Fond neposkytuje žiadnu záruku ani ochranu kapitálu a investovanú sumu
nemusíte získať späť.
Fond je vo svojej kategórii rizík a výnosnosti na základe toho, že hodnota
koncentrovanej investície (fond drží menej investícií ako mnohé iné fondy)
do akcií spoločností z rôznych európskych krajín a odvetví mala historicky
pomerne veľké výkyvy.
Na fond sa vzťahujú nasledujúce významné riziká, ktoré však indikátor
nemusí primerane zachytiť:
Investície do akcií spoločností: Fond investuje do akcií spoločností a
hodnota týchto akcií môže byť negatívne ovplyvnená zmenami v rámci
spoločností, v ich priemyselnom odvetví alebo zmenami ekonomiky, v
ktorej pôsobia.

Geografické zameranie: Tento fond investuje predovšetkým v rámci
Európy, čo znamená, že je citlivejší na miestne hospodárske, trhové,
politické a regulačné udalosti v Európe a bude týmito udalosťami
ovplyvnený viac ako iné fondy, ktoré investujú do širšieho rozsahu
regiónov.
Koncentrovaný fond: Fond investuje do menšieho počtu spoločností než
iné fondy, ktoré investujú do akcií. To znamená, že fond nerozdelí svoje
riziko v takej miere ako ostatné fondy, a preto v prípade straty
individuálnej spoločnosti bude ovplyvnený viac.
Mena fondu: Zmeny výmenných kurzov medzi menami investícií
držaných fondom a základnou menou fondu môžu negatívne ovplyvniť
hodnotu investícií a akýkoľvek príjem z nich získaný.
Deriváty: Použitie derivátov môže mať za následok väčšie výkyvy
hodnoty fondu a môže spôsobiť, že fond stratí celú investovanú sumu
alebo viac.
Udržateľnosť: Zahrnutie rizík udržateľnosti do procesu rozhodovania
fondu o investíciách môže mať za následok vylúčenie ziskových investícií
z investičného portfólia fondu a môže tiež viesť fond k predaju investícií,
ktoré budú mať naďalej dobrú výkonnosť. Riziko udržateľnosti sa môže
prejaviť v dôsledku udalosti súvisiacej so životným prostredím, sociálnymi
otázkami alebo správou, ktorá môže ovplyvniť investície fondu a tak
negatívne ovplyvniť jeho výnosy.
Operácie fondu: Fond podlieha riziku straty vyplývajúcej z
neprimeraných alebo neúspešných interných procesov, systémov alebo
aktivít ľudí, prípadne tretích strán, ako sú osoby zodpovedné za úschovu
aktív.
Ďalšie vysvetlenie rizík spojených s investíciou do fondu nájdete v
prospekte v časti Rizikové faktory.
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Poplatky
Poplatky, ktoré platíte, sa používajú na úhradu nákladov na prevádzku
fondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú
potenciálny rast vašich investícií.

Jednorazové poplatky pred alebo po investovaní
Vstupný poplatok

5,00%

Výstupný poplatok

žiaden

Toto je maximum, čo možno vziať z vašich peňazípred investovaním
(vstupný poplatok) a pred vyplatením výnosov z vašej investície
(výstupný poplatok).
Poplatky hradené z fondu za rok
Priebežný poplatok

1,95%

Poplatky hradené z fondu za určitých konkrétnych podmienok

Uvedené vstupné a výstupné poplatky predstavujú maximum, ktoré môže
byť z vašich prostriedkov odpočítané. V niektorých prípadoch môžete
platiť menej. Mali by ste sa o tom pozhovárať so svojím finančným
poradcom.
Priebežný poplatok je založený na výdavkoch za obdobie 12 mesiacov,
ktoré sa končí December 2021. Táto hodnota sa môže v priebehu času
meniť.
Ďalšie informácie o poplatkoch nájdete v prospekte v časti Poplatky a
výdavky.

Výkonnostný poplatok: žiaden

Výkonnosť v minulosti
Fond bol spustený 9. November 2018 a trieda akcií začala vydávať
podiely 9. November 2018.

Q Class A Euro Accumulating (IE00BGNBWQ13)
% Q MSCI Europe (Net Dividends) Index (EUR)
40

Minulá výkonnosť bola vypočítaná v mene EUR.
Výkonnosť počíta so všetkými poplatkami a platbami splatnými fondom,
ale nepočíta sa v nej so žiadnym vstupným a výstupným poplatkom, ktorý
mohol byť splatný.
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Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov a nemusí sa
opakovať.
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Ďalšie informácie o výkonnosti fondu sú k dispozícii na stránke www.
leggmason.com/global.
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Praktické informácie
Depozitár: Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka v Dubline.
Ďalšie informácie o fonde: Kritériá týkajúce sa životného prostredia,
sociálnych otázok a správy (ESG) sú jedným z faktorov riadenia fondu, ich
význam pri konečnom rozhodnutí však nie je definovaný vopred.
Ďalšie informácie: Ďalšie informácie o fonde (vrátane prospektu,
dodatku, správ, výkazov a pravidiel odmeňovania) možno získať v
angličtine. Prospekt a dodatok sú k dispozícii aj vo francúzštine,
španielčine a taliančine a správy a výkazy sú k dispozícii aj vo
francúzštine, nemčine, španielčine a taliančine. Dokumenty sú na
požiadanie správcu k dispozícii bezplatne: na adrese BNY Mellon Fund
Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central,
Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irsko a na
stránke www.leggmason.com/global.
Zverejnenie ceny: Posledná cena akcií je zverejnená na adrese
www.leggmason.com/fund-prices.
Daňová legislatíva: Fond podlieha daňovým zákonom a regulácii Írska. V
závislosti od vašej krajiny bydliska to môže mať vplyv na vaše investície.
Podrobnejšie informácie vám poskytne váš finančný poradca.

Vyhlásenie o zodpovednosti: Franklin Templeton International Services
S.à r.l. môže byť braný na zodpovednosť výlučne na základe akéhokoľvek
vyhlásenia uvedeného v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce,
nepresné alebo nekonzistentné s príslušnými časťami prospektu fondu.
Štruktúra: Legg Mason Global Funds plc má množstvo rôznych
podfondov. Aktíva a pasíva každého podfondu sú zo zákona oddelené od
aktív a pasív všetkých ostatných podfondov. Prospekt a pravidelné správy
sa pre fond Legg Mason Global Funds plc pripravujú ako celok.
Zmena medzi fondmi: Za určitých podmienok môžete požiadať o
výmenu akcií v tomto fonde za inú triedu v rámci toho istého fondu alebo
za inú triedu v iných fondoch spoločnosti Legg Mason Global Funds plc
(pozrite si časť Výmena akcií v prospekte). Samotný fond neúčtuje
poplatok za výmenu akcií jedného fondu za rovnakú triedu akcií iného
fondu alebo za akcie inej triedy toho istého fondu. Niektorí obchodníci
však môžu účtovať poplatok za takúto zmenu – obráťte sa na svojho
obchodníka.

Legg Mason Global Funds plc je schválený v Írsku a regulovaný Centrálnou bankou Írska. Franklin Templeton International Services S.à r.l. je schválený v
Luxemburskom veľkovojvodstve a regulovaný dozorným výborom finančného sektora (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Tieto kľúčové informácie pre investorov sú presné k dátumu 16/05/2022.

Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund - Class A Euro Accumulating

Strana 2/2

