
Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal.
De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de
risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt
beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
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Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het Templeton Global Total Return Fund (het "Fonds") probeert het totale
beleggingsrendement te maximaliseren door een toename in de
beleggingswaarde te bewerkstellingen, waarbij op de middellange tot lange
termijn inkomsten worden gegenereerd en valutawinsten worden
gerealiseerd.

Het Fonds streeft een actief beheerde beleggingsstrategie na en belegt
hoofdzakelijk in:
• obligaties van om het even welke kwaliteit (waaronder obligaties van een
lagere kwaliteit zoals non-investment-grade obligaties) uitgegeven door
overheden, overheidsinstellingen en/of ondernemingen in ontwikkelde of
opkomende markten

Het Fonds kan in mindere mate beleggen in:
• door hypotheek en activa gedekte effecten
• schuldeffecten van supranationale entiteiten, zoals de Europese
Investeringsbank
• het Chinese vasteland via de Bond Connect of rechtstreeks (minder dan
30% van de activa)
• effecten in gebreke (beperkt tot 10% van het vermogen)
• deelbewijzen van andere gemeenschappelijke beleggingsfondsen (beperkt
tot 10% van het vermogen)

Het Fonds kan derivaten gebruiken voor afdekking, efficiënt
portefeuillebeheer en/of beleggingsdoeleinden, die worden gebruikt als een
instrument voor actief beleggingsbeheer om blootstelling aan markten te
verwerven. Door de flexibele en opportunistische aard van de strategie kan
het beleggingsteam inspelen op verschillende marktomstandigheden. Bij het
nemen van beleggingsbeslissingen maakt het beleggingsteam gebruik van

diepgaande research over verschillende factoren die obligatiekoersen en de
waarde van valuta's kunnen beïnvloeden.

Het Fonds kan inkomsten uitkeren met inachtneming van kosten. Hoewel dit
kan leiden tot het uitkeren van meer inkomsten, kan dit ook
vermogensafname tot gevolg hebben.

De benchmark van het Fonds is de Bloomberg Multiverse Index. De
benchmark wordt uitsluitend gebruik als referentie, zodat Beleggers de
prestaties van het Fonds kunnen vergelijken, en de benchmark wordt
evenmin gebruikt als beperking voor de samenstelling van de portefeuille
van het Fonds, noch als prestatiedoelstelling die het Fonds moet overtreffen.
Het Fonds kan afwijken van de benchmark.

U kunt de verkoop van uw aandelen aanvragen op elke werkdag in
Luxemburg.

De inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden gekapitaliseerd, met
een stijging van de waarde van de aandelen tot gevolg.

Voor meer informatie over het Doelstellingen- en beleggingsbeleid van het
Fonds dient u het deel "Fondsinformatie, doelstellingen- en
beleggingsbeleid" te raadplegen in de actuele prospectus van Franklin
Templeton Investment Funds.

Te begrijpen termen

Derivaten: Financiële instrumenten waarbij de kenmerken en waarde
afhankelijk zijn van de prestaties van één of meer onderliggende activa,
meestal effecten, indices, valuta's of intrestratio's.

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico Hoger risico
Mogelijk lagere opbrengsten Mogelijk grotere opbrengsten

Wat betekent deze indicator en wat zijn de begrenzingen?

Deze indicator is ontworpen om u een meting van de prijsschommelingen
van deze aandelencategorie te bieden op basis van historisch gedrag.

Historische gegevens zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie van het
toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De weergegeven categorie blijft niet
gegarandeerd onveranderd en kan mettertijd verschuiven.

De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.

Waarom valt het Fonds onder deze specifieke categorie?

De activa en beleggingsinstrumenten van de portefeuille zijn in het verleden
onderhevig geweest aan prijsschommelingen door markt- en
instrumentspecifieke factoren. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van
het Fonds in de loop der tijd kunnen schommelen.

Risico's van essentieel belang die onvoldoende worden gemeten door
de indicator:

Risico van de Chinese markt: Naast de typische risico's in verband met
opkomende markten, zijn beleggingen in China onderhevig aan
economische, politieke, fiscale en operationele risico's die specifiek zijn voor
de Chinese markt. Zie ook het prospectus voor China QFII-risico, risico in
verband met het Chinese Bond Connect, en het risico van de verbinding van
aandelen tussen Sjanghai en Hongkong en van de verbinding van Aandelen
tussen Shenzhen en Hongkong.

Tegenpartijrisico: het risico dat financiële instellingen of spelers (wanneer
zij fungeren als tegenpartij voor financiële contracten) in gebreke blijven om
hun verplichtingen na te komen, of het nu te wijten is aan insolvabiliteit,
faillissement of andere oorzaken.

Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een
wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of
rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds
effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating
aanhoudt.

Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een
kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een
grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument.
Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's
inhouden.

Risico opkomende markten: het risico gebonden aan het beleggen in
landen met een minder ontwikkeld beleids-, economisch, juridisch en
regelgevingstelsel en die kunnen worden beïnvloed door politieke/
economisch onstabiliteit, een gebrek aan liquide middelen of transparantie of
problemen met bewaring.

Buitenlandsevalutarisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van
wisselkoersenschommelingen of door regelgeving met betrekking tot de
beheersing van wisselkoersen.

Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer negatieve
marktomstandigheden een invloed hebben op de mogelijkheid om activa te
verkopen wanneer dat nodig is. Dergelijke risico's kunnen worden
veroorzaakt door (maar zijn niet beperkt tot) onverwachte gebeurtenissen
zoals milieurampen of pandemieën. Verminderde liquiditeit kan een
negatieve invloed hebben op de prijs van activa.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit
Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in het actuele
prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.
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Kosten
Het jaarverslag van de icbe voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens
over de exact gemaakte kosten bevatten. Deze kosten verminderen de
potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding Niet van toepassing*

Uitstapvergoeding niet van toepassing
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 1.08%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken
Prestatievergoeding niet van toepassing

*Deze aandelenklasse is alleen beschikbaar bij bepaalde financiële
adviseurs die mogelijk eigen tarieven hanteren. Meer informatie over deze
tarieven vindt u bij uw financieel adviseur.

De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten voor het jaar eindigend op
31 december 2021. Dit cijfer kan verschillen van jaar tot jaar.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie het deel "Aandelenklassen" en/of
"Prestatievergoedingen" (indien van toepassing) en Bijlage E van het huidige
prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.

In het verleden behaalde resultaten

Bloomberg Multiverse Index
Templeton Global Total Return Fund Klasse Z (acc) USD

(Benchmarkresultaten zijn uitsluitend informatief en indicatief bedoeld.)

A: De prestaties werden bereikt onder omstandigheden die momenteel
niet meer van toepassing zijn.

2 In het verleden behaalde resultaten vormen geen enkele garantie voor
toekomstige prestaties.

2 In het verleden behaalde resultaten omvatten alle lopende kosten.

2 In het verleden behaalde resultaten worden berekend in de munteenheid
van de huidige aandelenklasse.

2 Het Fonds werd opgericht in 2003 en de huidige aandelenklasse op
26/02/2010

2 Productresultaten volgen de index niet.

2 In het verleden behaalde resultaten, voor de start van de aandelenklasse,
werden gesimuleerd door de prestaties van een andere bestaande
aandelenklasse van het Fonds te gebruiken die, voor wat betreft de
participatie in de Fondsactiva, niet materieel verschillen.

Praktische informatie
2 De bewaarder van Franklin Templeton Investment Funds is J.P. Morgan

SE, Luxembourg Branch.

2 Kopies van de laatste prospectus en de laatste jaarlijkse en halfjaarlijkse
rapporten van Franklin Templeton Investment Funds zijn beschikbaar in de
taal van dit document. U kunt ze downloaden op www.ftidocuments.com of
gratis verkrijgen bij Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A,
rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg of bij uw financieel adviseur.

2 De meest actuele prijzen en andere informatie over het Fonds (waaronder
andere aandelencategorieën van het Fonds) zijn beschikbaar bij Franklin
Templeton International Services S.à r.l., 8A, Albert Borschette, L-1246
Luxembourg of www.franklintempleton.lu.

2 Merk op dat de belastingheffing van toepassing in het Groothertogdom
Luxemburg invloed kan hebben op uw persoonlijke belastingsituatie.
Raadpleeg uw financieel adviseur of belastingadviseur voor u beslist om te
beleggen.

2 Franklin Templeton International Services S.à r.l. kan enkel aansprakelijk
worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de
desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds.

2 Het huidige Fonds is een sub-fonds van Franklin Templeton Investment
Funds. Het prospectus en de financiële rapporten verwijzen naar alle
subfondsen van Franklin Templeton Investment Funds. Alle sub-fondsen
van Franklin Templeton Investment Funds hebben gescheiden activa en
aansprakelijkheden. Daardoor worden alle subfondsen onafhankelijk van
elkaar beheerd.

2 U kunt overgaan op aandelen van een ander sub-fonds van Franklin
Templeton Investment Funds, zoals verder beschreven in het prospectus.

2 De details van het bijgewerkte beloningsbeleid, inclusief maar niet beperkt
tot: een beschrijving van de berekening van de beloning en voordelen, de
namen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van
de beloning en voordelen, inclusief de samenstelling van het
beloningscomité, zijn beschikbaar op www.franklintempleton.lu. U kunt ook
gratis een papieren exemplaar verkrijgen.

Aan dit Fonds is in het Groothertogdom Luxemburg vergunning verleend en het wordt beheerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Aan
Franklin Templeton International Services S.à r.l. is in het Groothertogdom Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de
Surveillance du Secteur Financier.
Deze essentiële beleggerinformatie is correct op datum van 09/02/2022.
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