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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De beheermaatschappij is Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het Franklin European Growth Fund (het “Fonds”) probeert de
beleggingswaarde te verhogen op de middellange tot lange termijn.

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

Het Fonds belegt voornamelijk in:

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

· aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van vennootschappen van
iedere grootte die zijn gevestigd in, of duidelijke activiteiten hebben in
Europese landen
Het beleggingsteam richt zich op financieel sterke vennootschappen van hoge
kwaliteit met een aantrekkelijke waarde, die het potentieel hebben voor
aanzienlijke groei en de beste mogelijkheden bieden voor toegenomen waarde
op de lange termijn met het minste risico op permanent kapitaalverlies. Het
percentage geïnvesteerd in verschillende sectoren verandert mettertijd, op
basis van de geboden potentiële mogelijkheden van de sectoren.

Voor de kapitalisatie-deelbewijzen in dit document, wordt het dividendinkomen
opnieuw in het Fonds geïnvesteerd.

De benchmark van het Fonds is de MSCI Europe Index. De benchmark wordt
louter ter informatie vermeld en de Fondsbeheerder is niet van plan deze te
volgen. Het Fonds kan afwijken van deze benchmark.
Te begrijpen termen
Aandelen: Effecten die deelbewijzen vertegenwoordigen van een
vennootschap.

Risico- en opbrengstprofiel
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Lager risico
Mogelijk lagere opbrengsten
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Hoger risico
Mogelijk hogere 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.
Omdat voor deze aandelencategorieën te weinig historische gegevens
beschikbaar zijn, werden gesimuleerde gegevens gebruikt op basis van een
representatief portefeuillemodel of een representatieve benchmark.
Waarom valt het Fonds onder deze specifieke categorie?

Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen en aan aandelen gelinkte effecten
van bedrijven van om het even welke marktkapitalisatie, die gevestigd zijn in of
vaak zaken doen in Europese landen. Zulke effecten zijn in het verleden
onderhevig geweest aan sterke prijsschommelingen die die plotseling kunnen
plaatsvinden door markt- of vennootschapspecifieke factoren. Dit heeft als
resultaat dat de prestaties van het Fonds op relatief korte termijn sterk kunnen
schommelen.
Risico's van essentieel belang die onvoldoende worden gemeten door
de indicator:
Wisselkoersrisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van
wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de
beheersing van wisselkoersen.
Liquiditeitsrisico: het risico dat zich voordoet wanneer ongunstige
marktomstandigheden invloed hebben op de mogelijkheid om activa te
verkopen wanneer nodig. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed
hebben op de prijs van activa.
Voor een volledige beschrijving van alle risico's die op dit Fonds van toepassing
zijn verwijzen we naar het hoofdstuk “Risico-overwegingen” van de huidige
prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.
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Kosten
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het
Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze
kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

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

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een raming van de kosten.
We hebben geraamde cijfers gebruikt omdat we, onder de huidige regelgeving,
geen actuele kosten mogen berekenen voor aandelencategorieën waarvoor
slechts gegevens beschikbaar zijn voor een periode korter dan twaalf maanden.
Het jaarverslag van de ICBE voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens
over de exact gemaakte kosten bevatten.

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

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie het deel "Aandelencategorieën" en
Bijlage E in deze prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.

1,10%

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

niet van toepassing

In het verleden behaalde resultaten
Onder de huidige wetgeving is het ons verboden om prestatiesgegevens
van fondsen weer te geven over een periode korter dan een volledig
kalenderjaar.
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· Het Fonds werd opgericht op 2000 en de huidige
aandelenklasse in 16.08.2013.

2013

Praktische informatie
· De bewaarder van Franklin Templeton Investment Funds is J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.
· Een exemplaar van de nieuwste prospectus en het laatste jaarverslag en
halfjaarverslag van de Franklin Templeton Investment Funds zijn verkrijgbaar
in de taal van dit document op de website www.ftidocuments.com of kunnen
gratis worden aangevraagd bij Franklin Templeton International Services S.à
r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg of bij uw financieel
adviseur.

Raadpleeg uw financieel adviseur of belastingadviseur voor u beslist om te
beleggen.
· 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.

· 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, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg of www.franklintempleton.lu.

· 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 sub-fondsen onafhankelijk van
elkaar beheerd.

· Merk op dat de belastingheffing van toepassing in het Groothertogdom
Luxemburg invloed kan hebben op uw persoonlijke belastingsituatie.

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

Aan dit Fonds is in het Groothertogdom Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van 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 13/01/2014.
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