
 





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.


Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Premier Class US$ Accumulating ISIN: IE00B23ZBZ74
Een compartiment van: Legg Mason Global Funds plc
Beheerd door: Franklin Templeton International Services S.à r.l., onderdeel van de Franklin Templeton bedrijvengroep.


Doelstellingen en beleggingsbeleid


Beleggingsdoelstelling
Het fonds streeft naar groei van de fondswaarde op lange termijn.


Beleggingsbeleid
B Het fonds zal beleggen in aandelen van kleine Amerikaanse


bedrijven die niet groter zijn dan het grootste bedrijf in de meest
recente Russell 2000 Index.


B Het fonds zal beleggen in aandelen die volgens de
portefeuillebeheerders ondergewaardeerd zijn.


B Het fonds zal doorgaans beleggen in 90 à 100 bedrijven die
volgens de portefeuillebeheerders een hoge kwaliteit vertonen op
basis van hun financiële soliditeit.


B Maximaal 10% van het fondsvermogen zal worden belegd in de
aandelen van emittenten van buiten de VS.


Benchmark: Russell 2000 Index
Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het compartiment wordt
actief beheerd en de beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de
benchmark. Het compartiment gebruikt de benchmark alleen voor
rendementsvergelijkingsdoeleinden. Hoewel veel beleggingen van het
compartiment componenten van de benchmark zullen zijn, kunnen de


wegingen van de participaties van het compartiment in aanzienlijke
mate verschillen van de wegingen in de benchmark. Het
compartiment zal ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken
van de benchmark. De procentuele blootstelling van het
compartiment aan sectoren en branches kan wezenlijk verschillen
van die van de benchmark. Er zijn geen risicobeperkingen met
betrekking tot de benchmark die het beheer van het compartiment
beperken.
Basisvaluta fonds: US dollar
Valuta aandelencategorie: US dollar
Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en
verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op
het fondsrendement.
Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en
omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is.
Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor
deze aandelencategorie bedraagt USD 15.000.000.
Verwerking van inkomsten: De inkomsten en winsten over de
beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden
weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds.


Risico- en opbrengstprofiel


Lager risico
Potentieel lagere opbrengst


Hoger risico
Potentieel hogere


opbrengsten


1 2 3 4 5 6 7


De indicator is gebaseerd op de volatiliteit van het rendement (in het
verleden behaalde resultaten) van de verslagcategorie (rendement
berekend over een voortschrijdende periode van 5 jaar). Indien een
aandelencategorie inactief is/nog geen rendementsgegevens voor 5
jaar heeft, wordt het rendement van een representatieve benchmark
gebruikt.
Er kan niet worden gegarandeerd dat het fonds in de bovenstaande
indicatorcategorie zal blijven en de classificatie van het fonds kan
veranderen na verloop van tijd. Gegevens uit het verleden, die zijn
gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet
noodzakelijk een betrouwbare indicatie voor het toekomstige
risicoprofiel van dit fonds.
De laagste categorie betekent niet dat het om een risicoloze
belegging gaat.
Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is
mogelijk dat u de belegde hoofdsom niet terugkrijgt.
Het compartiment is ingedeeld in deze risico-/opbrengstcategorie
omdat beleggingen in aandelen van Amerikaanse bedrijven met
kleine kapitalisatie uit diverse sectoren in het verleden onderhevig zijn
geweest aan grote waardefluctuaties.


Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's, die van wezenlijk
belang zijn maar mogelijk niet voldoende worden weerspiegeld in de
indicator:
Belegging in bedrijfsaandelen: Het fonds belegt in aandelen van
bedrijven, en de waarde van deze aandelen kan ongunstig worden
beïnvloed door wijzigingen in het bedrijf, zijn sector of de economie
waarin het actief is.
Geografische focus: Dit compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in
de Verenigde Staten, wat inhoudt dat het gevoeliger is voor de
plaatselijke economische, marktgebonden, politieke en reglementaire
gebeurtenissen in de Verenigde Staten, en dus ook sterker wordt
beïnvloed door dergelijke gebeurtenissen dan een compartiment dat
belegt in een ruimer scala van regio's.
Belegging in kleinere-bedrijfsaandelen: Het fonds zal aandelen
van kleinere bedrijven verwerven. De mogelijkheid bestaat dat het
moeilijk wordt deze aandelen te verkopen, waardoor het mogelijk is
dat verliezen voor het fonds niet beperkt kunnen worden.
Verrichtingen van het fonds: Het fonds is onderworpen aan een
risico van verlies dat voortvloeit uit gebrekkige of verstoorde interne
processen, personen of systemen of die van derden, zoals partijen
die instaan voor de bewaring van activa.
Voor meer uitleg over de risico's die voortvloeien uit een belegging in
het compartiment kunt u de delen “Risicofactoren” in het
basisprospectus en “Risicoprofiel” in het supplement van het
compartiment raadplegen.
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Kosten


Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding Geen
Uitstapvergoeding Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt (instapvergoeding) en voordat
de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald
(uitstapvergoeding).
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten 0,89%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
fonds worden onttrokken


Prestatievergoeding: Geen


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 instap- en uitstapvergoedingen zijn de maxima die van uw geld
kunnen worden afgehouden. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk
minder, u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor de
periode van 12 maanden die eind december 2021 afliep. Dit cijfer kan
variëren in de loop van de tijd.
Voor meer informatie over de kosten, kunt u het deel “Vergoedingen
en kosten” in het basisprospectus en het supplement van het
compartiment raadplegen.


In het verleden behaalde resultaten
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12.6 27.9 0.4 -11.7 25.6 11.5 -12.8 28.9 11.2 24.8


16.4 38.8 4.9 -4.4 21.3 14.7 -11.0 25.5 20.0 14.8


Het fonds is geïntroduceerd op 1 maart 2004 en de
aandelencategorie begon aandelen uit te geven op
24 november 2009.
De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD.
De resultaten houden rekening met alle door het fonds te betalen
vergoedingen en kosten, maar niet met de eventueel verschuldigde
instap- of uitstapvergoedingen.
De in het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor
toekomstige resultaten, en mogelijk worden ze niet herhaald.
Nadere informatie over de resultaten van het fonds is beschikbaar op
www.leggmason.com/global.


Praktische informatie


Bewaarder: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Nadere informatie: Nadere informatie over het compartiment (met
inbegrip van het prospectus, het supplement, de verslagen en
rekeningen, en het beloningsbeleid) is verkrijgbaar in het Engels. Het
prospectus, het supplement en de verslagen en rekeningen zijn ook
verkrijgbaar in het Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Deze
documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op verzoek aan het
Administratiekantoor: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated
Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International
Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland en op www.leggmason.
com/global.
Publicatie van de prijs: De laatste aandelenprijs wordt gepubliceerd
op www.leggmason.com/fund-prices.
Belastingwetgeving: Het fonds is onderworpen aan de
belastingwetten en reglementen van Ierland. Afhankelijk van uw land
van verblijf kan dit een impact hebben op uw belegging. Voor nadere
details kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.
Aansprakelijkheidsverklaring: 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 met de desbetreffende delen van het
prospectus van het fonds is.
Structuur: Legg Mason Global Funds plc heeft meerdere
compartimenten. De activa en verplichtingen van elk compartiment
zijn wettelijk gescheiden van de activa en verplichtingen van de
andere compartimenten. Het prospectus en de periodieke verslagen
worden opgesteld voor het gehele Legg Mason Global Funds plc.
Omzettingen tussen fondsen: U kunt uw aandelen in dit fonds laten
omzetten naar een andere categorie binnen hetzelfde fonds of naar
een andere categorie in andere fondsen van Legg Mason Global
Funds plc, behoudens bepaalde voorwaarden (zie „Het ruilen van
Aandelen” in het prospectus). Het fonds heft zelf geen
omzettingsvergoeding voor de omzetting van aandelen van een fonds
naar dezelfde aandelencategorie van een ander fonds of naar
aandelen van een andere categorie van hetzelfde fonds. Bepaalde
makelaars kunnen echter wel een omzettingsvergoeding heffen,
informeer bij uw makelaar.


Legg Mason Global Funds plc heeft een vergunning in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Franklin Templeton International
Services S.à r.l. heeft een vergunning in het Groothertogdom Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat op datum van 09/02/2022.
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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.


Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class A Euro Distributing (A) ISIN: IE00B19Z1F40
Een compartiment van: Legg Mason Global Funds plc
Beheerd door: Franklin Templeton International Services S.à r.l., onderdeel van de Franklin Templeton bedrijvengroep.


Doelstellingen en beleggingsbeleid


Beleggingsdoelstelling
Het fonds streeft naar groei van de fondswaarde op lange termijn.


Beleggingsbeleid
B Het fonds zal beleggen in aandelen van kleine Amerikaanse


bedrijven die niet groter zijn dan het grootste bedrijf in de meest
recente Russell 2000 Index.


B Het fonds zal beleggen in aandelen die volgens de
portefeuillebeheerders ondergewaardeerd zijn.


B Het fonds zal doorgaans beleggen in 90 à 100 bedrijven die
volgens de portefeuillebeheerders een hoge kwaliteit vertonen op
basis van hun financiële soliditeit.


B Maximaal 10% van het fondsvermogen zal worden belegd in de
aandelen van emittenten van buiten de VS.


Benchmark: Russell 2000 Index
Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het compartiment wordt
actief beheerd en de beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de
benchmark. Het compartiment gebruikt de benchmark alleen voor
rendementsvergelijkingsdoeleinden. Hoewel veel beleggingen van het
compartiment componenten van de benchmark zullen zijn, kunnen de


wegingen van de participaties van het compartiment in aanzienlijke
mate verschillen van de wegingen in de benchmark. Het
compartiment zal ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken
van de benchmark. De procentuele blootstelling van het
compartiment aan sectoren en branches kan wezenlijk verschillen
van die van de benchmark. Er zijn geen risicobeperkingen met
betrekking tot de benchmark die het beheer van het compartiment
beperken.
Basisvaluta fonds: US dollar
Valuta aandelencategorie: euro
Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en
verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op
het fondsrendement.
Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en
omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is.
Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor
deze aandelencategorie bedraagt EUR 1.000.
Verwerking van inkomsten: Voor deze aandelencategorie worden
alle netto-inkomsten, of een deel daarvan, jaarlijks gedeclareerd en
betaald aan de aandeelhouders.


Risico- en opbrengstprofiel


Lager risico
Potentieel lagere opbrengst


Hoger risico
Potentieel hogere


opbrengsten


1 2 3 4 5 6 7


De indicator is gebaseerd op de volatiliteit van het rendement (in het
verleden behaalde resultaten) van de verslagcategorie (rendement
berekend over een voortschrijdende periode van 5 jaar). Indien een
aandelencategorie inactief is/nog geen rendementsgegevens voor 5
jaar heeft, wordt het rendement van een representatieve benchmark
gebruikt.
Er kan niet worden gegarandeerd dat het fonds in de bovenstaande
indicatorcategorie zal blijven en de classificatie van het fonds kan
veranderen na verloop van tijd. Gegevens uit het verleden, die zijn
gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet
noodzakelijk een betrouwbare indicatie voor het toekomstige
risicoprofiel van dit fonds.
De laagste categorie betekent niet dat het om een risicoloze
belegging gaat.
Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is
mogelijk dat u de belegde hoofdsom niet terugkrijgt.
Het compartiment is ingedeeld in deze risico-/opbrengstcategorie
omdat beleggingen in aandelen van Amerikaanse bedrijven met
kleine kapitalisatie uit diverse sectoren in het verleden onderhevig zijn
geweest aan grote waardefluctuaties.


Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's, die van wezenlijk
belang zijn maar mogelijk niet voldoende worden weerspiegeld in de
indicator:
Belegging in bedrijfsaandelen: Het fonds belegt in aandelen van
bedrijven, en de waarde van deze aandelen kan ongunstig worden
beïnvloed door wijzigingen in het bedrijf, zijn sector of de economie
waarin het actief is.
Geografische focus: Dit compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in
de Verenigde Staten, wat inhoudt dat het gevoeliger is voor de
plaatselijke economische, marktgebonden, politieke en reglementaire
gebeurtenissen in de Verenigde Staten, en dus ook sterker wordt
beïnvloed door dergelijke gebeurtenissen dan een compartiment dat
belegt in een ruimer scala van regio's.
Belegging in kleinere-bedrijfsaandelen: Het fonds zal aandelen
van kleinere bedrijven verwerven. De mogelijkheid bestaat dat het
moeilijk wordt deze aandelen te verkopen, waardoor het mogelijk is
dat verliezen voor het fonds niet beperkt kunnen worden.
Verrichtingen van het fonds: Het fonds is onderworpen aan een
risico van verlies dat voortvloeit uit gebrekkige of verstoorde interne
processen, personen of systemen of die van derden, zoals partijen
die instaan voor de bewaring van activa.
Valuta categorie: De waarde van uw belegging kan dalen door
wijzigingen in de wisselkoers tussen de valuta van uw
aandelencategorie en de basisvaluta van het fonds.
Voor meer uitleg over de risico's die voortvloeien uit een belegging in
het compartiment kunt u de delen “Risicofactoren” in het
basisprospectus en “Risicoprofiel” in het supplement van het
compartiment raadplegen.
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Kosten


Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding 5,00%
Uitstapvergoeding Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt (instapvergoeding) en voordat
de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald
(uitstapvergoeding).
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten 1,99%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
fonds worden onttrokken


Prestatievergoeding: Geen


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 instap- en uitstapvergoedingen zijn de maxima die van uw geld
kunnen worden afgehouden. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk
minder, u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor de
periode van 12 maanden die eind december 2021 afliep. Dit cijfer kan
variëren in de loop van de tijd.
Voor meer informatie over de kosten, kunt u het deel “Vergoedingen
en kosten” in het basisprospectus en het supplement van het
compartiment raadplegen.


In het verleden behaalde resultaten
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Het fonds is geïntroduceerd op 1 maart 2004 en de
aandelencategorie begon aandelen uit te geven op 9 februari 2011.
De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.
De resultaten houden rekening met alle door het fonds te betalen
vergoedingen en kosten, maar niet met de eventueel verschuldigde
instap- of uitstapvergoedingen. Louter voor rendementsdoeleinden
zijn eventueel uitgekeerde inkomsten (zonder aftrek van plaatselijk
geheven belastingen) herbelegd.
De in het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor
toekomstige resultaten, en mogelijk worden ze niet herhaald.
Nadere informatie over de resultaten van het fonds is beschikbaar op
www.leggmason.com/global.


Praktische informatie


Bewaarder: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Nadere informatie: Nadere informatie over het compartiment (met
inbegrip van het prospectus, het supplement, de verslagen en
rekeningen, en het beloningsbeleid) is verkrijgbaar in het Engels. Het
prospectus, het supplement en de verslagen en rekeningen zijn ook
verkrijgbaar in het Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Deze
documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op verzoek aan het
Administratiekantoor: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated
Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International
Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland en op www.leggmason.
com/global.
Publicatie van de prijs: De laatste aandelenprijs wordt gepubliceerd
op www.leggmason.com/fund-prices.
Belastingwetgeving: Het fonds is onderworpen aan de
belastingwetten en reglementen van Ierland. Afhankelijk van uw land
van verblijf kan dit een impact hebben op uw belegging. Voor nadere
details kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.
Aansprakelijkheidsverklaring: 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 met de desbetreffende delen van het
prospectus van het fonds is.
Structuur: Legg Mason Global Funds plc heeft meerdere
compartimenten. De activa en verplichtingen van elk compartiment
zijn wettelijk gescheiden van de activa en verplichtingen van de
andere compartimenten. Het prospectus en de periodieke verslagen
worden opgesteld voor het gehele Legg Mason Global Funds plc.
Omzettingen tussen fondsen: U kunt uw aandelen in dit fonds laten
omzetten naar een andere categorie binnen hetzelfde fonds of naar
een andere categorie in andere fondsen van Legg Mason Global
Funds plc, behoudens bepaalde voorwaarden (zie „Het ruilen van
Aandelen” in het prospectus). Het fonds heft zelf geen
omzettingsvergoeding voor de omzetting van aandelen van een fonds
naar dezelfde aandelencategorie van een ander fonds of naar
aandelen van een andere categorie van hetzelfde fonds. Bepaalde
makelaars kunnen echter wel een omzettingsvergoeding heffen,
informeer bij uw makelaar.


Legg Mason Global Funds plc heeft een vergunning in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Franklin Templeton International
Services S.à r.l. heeft een vergunning in het Groothertogdom Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat op datum van 09/02/2022.
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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.


Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged) ISIN: IE00B7MC2Y03
Een compartiment van: Legg Mason Global Funds plc
Beheerd door: Franklin Templeton International Services S.à r.l., onderdeel van de Franklin Templeton bedrijvengroep.


Doelstellingen en beleggingsbeleid


Beleggingsdoelstelling
Het fonds streeft naar groei van de fondswaarde op lange termijn.


Beleggingsbeleid
B Het fonds zal beleggen in aandelen van kleine Amerikaanse bedrijven


die niet groter zijn dan het grootste bedrijf in de meest recente Russell
2000 Index.


B Het fonds zal beleggen in aandelen die volgens de
portefeuillebeheerders ondergewaardeerd zijn.


B Het fonds zal doorgaans beleggen in 90 à 100 bedrijven die volgens
de portefeuillebeheerders een hoge kwaliteit vertonen op basis van
hun financiële soliditeit.


B Maximaal 10% van het fondsvermogen zal worden belegd in de
aandelen van emittenten van buiten de VS.


Benchmark: Russell 2000 Index
Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het compartiment wordt
actief beheerd en de beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de
benchmark. Het compartiment gebruikt de benchmark alleen voor
rendementsvergelijkingsdoeleinden. Hoewel veel beleggingen van het
compartiment componenten van de benchmark zullen zijn, kunnen de


wegingen van de participaties van het compartiment in aanzienlijke mate
verschillen van de wegingen in de benchmark. Het compartiment zal ook
beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. De
procentuele blootstelling van het compartiment aan sectoren en branches
kan wezenlijk verschillen van die van de benchmark. Er zijn geen
risicobeperkingen met betrekking tot de benchmark die het beheer van het
compartiment beperken.
Basisvaluta fonds: US dollar
Valuta aandelencategorie: euro
Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen
van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het
fondsrendement.
Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten
op iedere dag waarop de beurs van New York open is.
Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor deze
aandelencategorie bedraagt EUR 1.000.
Verwerking van inkomsten: De inkomsten en winsten over de
beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden
weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds.


Risico- en opbrengstprofiel


Lager risico
Potentieel lagere opbrengst


Hoger risico
Potentieel hogere


opbrengsten


1 2 3 4 5 6 7


De indicator is gebaseerd op de volatiliteit van het rendement (in het
verleden behaalde resultaten) van de verslagcategorie (rendement
berekend over een voortschrijdende periode van 5 jaar). Indien een
aandelencategorie inactief is/nog geen rendementsgegevens voor 5 jaar
heeft, wordt het rendement van een representatieve benchmark gebruikt.
Er kan niet worden gegarandeerd dat het fonds in de bovenstaande
indicatorcategorie zal blijven en de classificatie van het fonds kan
veranderen na verloop van tijd. Gegevens uit het verleden, die zijn
gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet noodzakelijk
een betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van dit fonds.
De laagste categorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging
gaat.
Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk
dat u de belegde hoofdsom niet terugkrijgt.
Het compartiment is ingedeeld in deze risico-/opbrengstcategorie omdat
beleggingen in aandelen van Amerikaanse bedrijven met kleine
kapitalisatie uit diverse sectoren in het verleden onderhevig zijn geweest
aan grote waardefluctuaties.
Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's, die van wezenlijk
belang zijn maar mogelijk niet voldoende worden weerspiegeld in de
indicator:


Belegging in bedrijfsaandelen: Het fonds belegt in aandelen van
bedrijven, en de waarde van deze aandelen kan ongunstig worden
beïnvloed door wijzigingen in het bedrijf, zijn sector of de economie waarin
het actief is.
Geografische focus: Dit compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in de
Verenigde Staten, wat inhoudt dat het gevoeliger is voor de plaatselijke
economische, marktgebonden, politieke en reglementaire gebeurtenissen
in de Verenigde Staten, en dus ook sterker wordt beïnvloed door
dergelijke gebeurtenissen dan een compartiment dat belegt in een ruimer
scala van regio's.
Belegging in kleinere-bedrijfsaandelen: Het fonds zal aandelen van
kleinere bedrijven verwerven. De mogelijkheid bestaat dat het moeilijk
wordt deze aandelen te verkopen, waardoor het mogelijk is dat verliezen
voor het fonds niet beperkt kunnen worden.
Verrichtingen van het fonds: Het fonds is onderworpen aan een risico
van verlies dat voortvloeit uit gebrekkige of verstoorde interne processen,
personen of systemen of die van derden, zoals partijen die instaan voor
de bewaring van activa.
Valuta afgedekte categorie: De waarde van uw belegging kan dalen
door wijzigingen in de wisselkoers tussen de valuta van uw
aandelencategorie en de basisvaluta van het fonds. Er zal worden
geprobeerd de waarde van uw belegging te beschermen tegen dergelijke
wijzigingen, maar mogelijk zijn dergelijke pogingen niet succesvol.
Voor meer uitleg over de risico's die voortvloeien uit een belegging in het
compartiment kunt u de delen “Risicofactoren” in het basisprospectus en
“Risicoprofiel” in het supplement van het compartiment raadplegen.
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Kosten


Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding 5,00%


Uitstapvergoeding Geen


Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt (instapvergoeding) en voordat de
opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald (uitstapvergoeding).


Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten 1,98%


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken


Prestatievergoeding: Geen


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 instap- en uitstapvergoedingen zijn de maxima die van uw geld
kunnen worden afgehouden. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk
minder, u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor de
periode van 12 maanden die eind december 2021 afliep. Dit cijfer kan
variëren in de loop van de tijd.
Voor meer informatie over de kosten, kunt u het deel “Vergoedingen en
kosten” in het basisprospectus en het supplement van het compartiment
raadplegen.


In het verleden behaalde resultaten
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Het fonds is geïntroduceerd op 1 maart 2004 en de aandelencategorie
begon aandelen uit te geven op 5 juni 2013.
De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.
De resultaten houden rekening met alle door het fonds te betalen
vergoedingen en kosten, maar niet met de eventueel verschuldigde
instap- of uitstapvergoedingen.
De in het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor
toekomstige resultaten, en mogelijk worden ze niet herhaald.
Nadere informatie over de resultaten van het fonds is beschikbaar op
www.leggmason.com/global.


Praktische informatie


Bewaarder: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Nadere informatie: Nadere informatie over het compartiment (met
inbegrip van het prospectus, het supplement, de verslagen en rekeningen,
en het beloningsbeleid) is verkrijgbaar in het Engels. Het prospectus, het
supplement en de verslagen en rekeningen zijn ook verkrijgbaar in het
Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Deze documenten zijn kosteloos
verkrijgbaar op verzoek aan het Administratiekantoor: BNY Mellon Fund
Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central,
Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland en
op www.leggmason.com/global.
Publicatie van de prijs: De laatste aandelenprijs wordt gepubliceerd op
www.leggmason.com/fund-prices.
Belastingwetgeving: Het fonds is onderworpen aan de belastingwetten
en reglementen van Ierland. Afhankelijk van uw land van verblijf kan dit
een impact hebben op uw belegging. Voor nadere details kunt u contact
opnemen met uw financieel adviseur.
Aansprakelijkheidsverklaring: 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 met de desbetreffende delen van het prospectus van
het fonds is.
Structuur: Legg Mason Global Funds plc heeft meerdere
compartimenten. De activa en verplichtingen van elk compartiment zijn
wettelijk gescheiden van de activa en verplichtingen van de andere
compartimenten. Het prospectus en de periodieke verslagen worden
opgesteld voor het gehele Legg Mason Global Funds plc.
Omzettingen tussen fondsen: U kunt uw aandelen in dit fonds laten
omzetten naar een andere categorie binnen hetzelfde fonds of naar een
andere categorie in andere fondsen van Legg Mason Global Funds plc,
behoudens bepaalde voorwaarden (zie „Het ruilen van Aandelen” in het
prospectus). Het fonds heft zelf geen omzettingsvergoeding voor de
omzetting van aandelen van een fonds naar dezelfde aandelencategorie
van een ander fonds of naar aandelen van een andere categorie van
hetzelfde fonds. Bepaalde makelaars kunnen echter wel een
omzettingsvergoeding heffen, informeer bij uw makelaar.


Legg Mason Global Funds plc heeft een vergunning in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Franklin Templeton International Services
S.à r.l. heeft een vergunning in het Groothertogdom Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat op datum van 09/02/2022.
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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.


Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class X US$ Distributing (A) ISIN: IE00B8V9ZH34
Een compartiment van: Legg Mason Global Funds plc
Beheerd door: Franklin Templeton International Services S.à r.l., onderdeel van de Franklin Templeton bedrijvengroep.


Doelstellingen en beleggingsbeleid


Beleggingsdoelstelling
Het fonds streeft naar groei van de fondswaarde op lange termijn.


Beleggingsbeleid
B Het fonds zal beleggen in aandelen van kleine Amerikaanse


bedrijven die niet groter zijn dan het grootste bedrijf in de meest
recente Russell 2000 Index.


B Het fonds zal beleggen in aandelen die volgens de
portefeuillebeheerders ondergewaardeerd zijn.


B Het fonds zal doorgaans beleggen in 90 à 100 bedrijven die
volgens de portefeuillebeheerders een hoge kwaliteit vertonen op
basis van hun financiële soliditeit.


B Maximaal 10% van het fondsvermogen zal worden belegd in de
aandelen van emittenten van buiten de VS.


Benchmark: Russell 2000 Index
Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het compartiment wordt
actief beheerd en de beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de
benchmark. Het compartiment gebruikt de benchmark alleen voor
rendementsvergelijkingsdoeleinden. Hoewel veel beleggingen van het
compartiment componenten van de benchmark zullen zijn, kunnen de


wegingen van de participaties van het compartiment in aanzienlijke
mate verschillen van de wegingen in de benchmark. Het
compartiment zal ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken
van de benchmark. De procentuele blootstelling van het
compartiment aan sectoren en branches kan wezenlijk verschillen
van die van de benchmark. Er zijn geen risicobeperkingen met
betrekking tot de benchmark die het beheer van het compartiment
beperken.
Basisvaluta fonds: US dollar
Valuta aandelencategorie: US dollar
Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en
verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op
het fondsrendement.
Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en
omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is.
Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor
deze aandelencategorie bedraagt USD 1.000.
Verwerking van inkomsten: Voor deze aandelencategorie worden
alle netto-inkomsten, of een deel daarvan, jaarlijks gedeclareerd en
betaald aan de aandeelhouders.


Risico- en opbrengstprofiel


Lager risico
Potentieel lagere opbrengst


Hoger risico
Potentieel hogere


opbrengsten


1 2 3 4 5 6 7


De indicator is gebaseerd op de volatiliteit van het rendement (in het
verleden behaalde resultaten) van de verslagcategorie (rendement
berekend over een voortschrijdende periode van 5 jaar). Indien een
aandelencategorie inactief is/nog geen rendementsgegevens voor 5
jaar heeft, wordt het rendement van een representatieve benchmark
gebruikt.
Er kan niet worden gegarandeerd dat het fonds in de bovenstaande
indicatorcategorie zal blijven en de classificatie van het fonds kan
veranderen na verloop van tijd. Gegevens uit het verleden, die zijn
gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet
noodzakelijk een betrouwbare indicatie voor het toekomstige
risicoprofiel van dit fonds.
De laagste categorie betekent niet dat het om een risicoloze
belegging gaat.
Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is
mogelijk dat u de belegde hoofdsom niet terugkrijgt.
Het compartiment is ingedeeld in deze risico-/opbrengstcategorie
omdat beleggingen in aandelen van Amerikaanse bedrijven met
kleine kapitalisatie uit diverse sectoren in het verleden onderhevig zijn
geweest aan grote waardefluctuaties.


Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's, die van wezenlijk
belang zijn maar mogelijk niet voldoende worden weerspiegeld in de
indicator:
Belegging in bedrijfsaandelen: Het fonds belegt in aandelen van
bedrijven, en de waarde van deze aandelen kan ongunstig worden
beïnvloed door wijzigingen in het bedrijf, zijn sector of de economie
waarin het actief is.
Geografische focus: Dit compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in
de Verenigde Staten, wat inhoudt dat het gevoeliger is voor de
plaatselijke economische, marktgebonden, politieke en reglementaire
gebeurtenissen in de Verenigde Staten, en dus ook sterker wordt
beïnvloed door dergelijke gebeurtenissen dan een compartiment dat
belegt in een ruimer scala van regio's.
Belegging in kleinere-bedrijfsaandelen: Het fonds zal aandelen
van kleinere bedrijven verwerven. De mogelijkheid bestaat dat het
moeilijk wordt deze aandelen te verkopen, waardoor het mogelijk is
dat verliezen voor het fonds niet beperkt kunnen worden.
Verrichtingen van het fonds: Het fonds is onderworpen aan een
risico van verlies dat voortvloeit uit gebrekkige of verstoorde interne
processen, personen of systemen of die van derden, zoals partijen
die instaan voor de bewaring van activa.
Voor meer uitleg over de risico's die voortvloeien uit een belegging in
het compartiment kunt u de delen “Risicofactoren” in het
basisprospectus en “Risicoprofiel” in het supplement van het
compartiment raadplegen.
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Kosten


Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding Geen
Uitstapvergoeding Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt (instapvergoeding) en voordat
de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald
(uitstapvergoeding).
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten 1,23%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
fonds worden onttrokken


Prestatievergoeding: Geen


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 instap- en uitstapvergoedingen zijn de maxima die van uw geld
kunnen worden afgehouden. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk
minder, u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.
Dit cijfer van de lopende kosten is een raming op basis van de
verwachte totale kosten over een jaar. Er wordt gebruik gemaakt van
een raming omdat de verslagcategorie nog geen volledig kalenderjaar
actief is.
Voor meer informatie over de kosten, kunt u het deel “Vergoedingen
en kosten” in het basisprospectus en het supplement van het
compartiment raadplegen.


In het verleden behaalde resultaten


Er zijn onvoldoende historische gegevens van de verslagcategorie
om een nuttige indicatie van de in het verleden behaalde resultaten
weer te geven.


Het fonds is geïntroduceerd op 1 maart 2004 en de
aandelencategorie begon aandelen uit te geven op 15 april 2021.


Praktische informatie


Bewaarder: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Nadere informatie: Nadere informatie over het compartiment (met
inbegrip van het prospectus, het supplement, de verslagen en
rekeningen, en het beloningsbeleid) is verkrijgbaar in het Engels. Het
prospectus, het supplement en de verslagen en rekeningen zijn ook
verkrijgbaar in het Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Deze
documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op verzoek aan het
Administratiekantoor: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated
Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International
Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland en op www.leggmason.
com/global.
Publicatie van de prijs: De laatste aandelenprijs wordt gepubliceerd
op www.leggmason.com/fund-prices.
Belastingwetgeving: Het fonds is onderworpen aan de
belastingwetten en reglementen van Ierland. Afhankelijk van uw land
van verblijf kan dit een impact hebben op uw belegging. Voor nadere
details kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.
Aansprakelijkheidsverklaring: 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 met de desbetreffende delen van het
prospectus van het fonds is.
Structuur: Legg Mason Global Funds plc heeft meerdere
compartimenten. De activa en verplichtingen van elk compartiment
zijn wettelijk gescheiden van de activa en verplichtingen van de
andere compartimenten. Het prospectus en de periodieke verslagen
worden opgesteld voor het gehele Legg Mason Global Funds plc.
Omzettingen tussen fondsen: U kunt uw aandelen in dit fonds laten
omzetten naar een andere categorie binnen hetzelfde fonds of naar
een andere categorie in andere fondsen van Legg Mason Global
Funds plc, behoudens bepaalde voorwaarden (zie „Het ruilen van
Aandelen” in het prospectus). Het fonds heft zelf geen
omzettingsvergoeding voor de omzetting van aandelen van een fonds
naar dezelfde aandelencategorie van een ander fonds of naar
aandelen van een andere categorie van hetzelfde fonds. Bepaalde
makelaars kunnen echter wel een omzettingsvergoeding heffen,
informeer bij uw makelaar.


Legg Mason Global Funds plc heeft een vergunning in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Franklin Templeton International
Services S.à r.l. heeft een vergunning in het Groothertogdom Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat op datum van 09/02/2022.
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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.


Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class A US$ Accumulating ISIN: IE00B19Z6F94
Een compartiment van: Legg Mason Global Funds plc
Beheerd door: Franklin Templeton International Services S.à r.l., onderdeel van de Franklin Templeton bedrijvengroep.


Doelstellingen en beleggingsbeleid


Beleggingsdoelstelling
Het fonds streeft naar groei van de fondswaarde op lange termijn.


Beleggingsbeleid
B Het fonds zal beleggen in aandelen van kleine Amerikaanse


bedrijven die niet groter zijn dan het grootste bedrijf in de meest
recente Russell 2000 Index.


B Het fonds zal beleggen in aandelen die volgens de
portefeuillebeheerders ondergewaardeerd zijn.


B Het fonds zal doorgaans beleggen in 90 à 100 bedrijven die
volgens de portefeuillebeheerders een hoge kwaliteit vertonen op
basis van hun financiële soliditeit.


B Maximaal 10% van het fondsvermogen zal worden belegd in de
aandelen van emittenten van buiten de VS.


Benchmark: Russell 2000 Index
Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het compartiment wordt
actief beheerd en de beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de
benchmark. Het compartiment gebruikt de benchmark alleen voor
rendementsvergelijkingsdoeleinden. Hoewel veel beleggingen van het
compartiment componenten van de benchmark zullen zijn, kunnen de


wegingen van de participaties van het compartiment in aanzienlijke
mate verschillen van de wegingen in de benchmark. Het
compartiment zal ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken
van de benchmark. De procentuele blootstelling van het
compartiment aan sectoren en branches kan wezenlijk verschillen
van die van de benchmark. Er zijn geen risicobeperkingen met
betrekking tot de benchmark die het beheer van het compartiment
beperken.
Basisvaluta fonds: US dollar
Valuta aandelencategorie: US dollar
Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en
verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op
het fondsrendement.
Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en
omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is.
Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor
deze aandelencategorie bedraagt USD 1.000.
Verwerking van inkomsten: De inkomsten en winsten over de
beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden
weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds.


Risico- en opbrengstprofiel


Lager risico
Potentieel lagere opbrengst


Hoger risico
Potentieel hogere


opbrengsten


1 2 3 4 5 6 7


De indicator is gebaseerd op de volatiliteit van het rendement (in het
verleden behaalde resultaten) van de verslagcategorie (rendement
berekend over een voortschrijdende periode van 5 jaar). Indien een
aandelencategorie inactief is/nog geen rendementsgegevens voor 5
jaar heeft, wordt het rendement van een representatieve benchmark
gebruikt.
Er kan niet worden gegarandeerd dat het fonds in de bovenstaande
indicatorcategorie zal blijven en de classificatie van het fonds kan
veranderen na verloop van tijd. Gegevens uit het verleden, die zijn
gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet
noodzakelijk een betrouwbare indicatie voor het toekomstige
risicoprofiel van dit fonds.
De laagste categorie betekent niet dat het om een risicoloze
belegging gaat.
Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is
mogelijk dat u de belegde hoofdsom niet terugkrijgt.
Het compartiment is ingedeeld in deze risico-/opbrengstcategorie
omdat beleggingen in aandelen van Amerikaanse bedrijven met
kleine kapitalisatie uit diverse sectoren in het verleden onderhevig zijn
geweest aan grote waardefluctuaties.


Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's, die van wezenlijk
belang zijn maar mogelijk niet voldoende worden weerspiegeld in de
indicator:
Belegging in bedrijfsaandelen: Het fonds belegt in aandelen van
bedrijven, en de waarde van deze aandelen kan ongunstig worden
beïnvloed door wijzigingen in het bedrijf, zijn sector of de economie
waarin het actief is.
Geografische focus: Dit compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in
de Verenigde Staten, wat inhoudt dat het gevoeliger is voor de
plaatselijke economische, marktgebonden, politieke en reglementaire
gebeurtenissen in de Verenigde Staten, en dus ook sterker wordt
beïnvloed door dergelijke gebeurtenissen dan een compartiment dat
belegt in een ruimer scala van regio's.
Belegging in kleinere-bedrijfsaandelen: Het fonds zal aandelen
van kleinere bedrijven verwerven. De mogelijkheid bestaat dat het
moeilijk wordt deze aandelen te verkopen, waardoor het mogelijk is
dat verliezen voor het fonds niet beperkt kunnen worden.
Verrichtingen van het fonds: Het fonds is onderworpen aan een
risico van verlies dat voortvloeit uit gebrekkige of verstoorde interne
processen, personen of systemen of die van derden, zoals partijen
die instaan voor de bewaring van activa.
Voor meer uitleg over de risico's die voortvloeien uit een belegging in
het compartiment kunt u de delen “Risicofactoren” in het
basisprospectus en “Risicoprofiel” in het supplement van het
compartiment raadplegen.
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Kosten


Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding 5,00%
Uitstapvergoeding Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt (instapvergoeding) en voordat
de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald
(uitstapvergoeding).
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten 1,98%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
fonds worden onttrokken


Prestatievergoeding: Geen


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 instap- en uitstapvergoedingen zijn de maxima die van uw geld
kunnen worden afgehouden. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk
minder, u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor de
periode van 12 maanden die eind december 2021 afliep. Dit cijfer kan
variëren in de loop van de tijd.
Voor meer informatie over de kosten, kunt u het deel “Vergoedingen
en kosten” in het basisprospectus en het supplement van het
compartiment raadplegen.


In het verleden behaalde resultaten
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Het fonds is geïntroduceerd op 1 maart 2004 en de
aandelencategorie begon aandelen uit te geven op 9 mei 2007.
De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD.
De resultaten houden rekening met alle door het fonds te betalen
vergoedingen en kosten, maar niet met de eventueel verschuldigde
instap- of uitstapvergoedingen.
De in het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor
toekomstige resultaten, en mogelijk worden ze niet herhaald.
Nadere informatie over de resultaten van het fonds is beschikbaar op
www.leggmason.com/global.


Praktische informatie


Bewaarder: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Nadere informatie: Nadere informatie over het compartiment (met
inbegrip van het prospectus, het supplement, de verslagen en
rekeningen, en het beloningsbeleid) is verkrijgbaar in het Engels. Het
prospectus, het supplement en de verslagen en rekeningen zijn ook
verkrijgbaar in het Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Deze
documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op verzoek aan het
Administratiekantoor: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated
Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International
Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland en op www.leggmason.
com/global.
Publicatie van de prijs: De laatste aandelenprijs wordt gepubliceerd
op www.leggmason.com/fund-prices.
Belastingwetgeving: Het fonds is onderworpen aan de
belastingwetten en reglementen van Ierland. Afhankelijk van uw land
van verblijf kan dit een impact hebben op uw belegging. Voor nadere
details kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.
Aansprakelijkheidsverklaring: 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 met de desbetreffende delen van het
prospectus van het fonds is.
Structuur: Legg Mason Global Funds plc heeft meerdere
compartimenten. De activa en verplichtingen van elk compartiment
zijn wettelijk gescheiden van de activa en verplichtingen van de
andere compartimenten. Het prospectus en de periodieke verslagen
worden opgesteld voor het gehele Legg Mason Global Funds plc.
Omzettingen tussen fondsen: U kunt uw aandelen in dit fonds laten
omzetten naar een andere categorie binnen hetzelfde fonds of naar
een andere categorie in andere fondsen van Legg Mason Global
Funds plc, behoudens bepaalde voorwaarden (zie „Het ruilen van
Aandelen” in het prospectus). Het fonds heft zelf geen
omzettingsvergoeding voor de omzetting van aandelen van een fonds
naar dezelfde aandelencategorie van een ander fonds of naar
aandelen van een andere categorie van hetzelfde fonds. Bepaalde
makelaars kunnen echter wel een omzettingsvergoeding heffen,
informeer bij uw makelaar.


Legg Mason Global Funds plc heeft een vergunning in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Franklin Templeton International
Services S.à r.l. heeft een vergunning in het Groothertogdom Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat op datum van 09/02/2022.
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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.


Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class A US$ Distributing (A) ISIN: IE0034390439
Een compartiment van: Legg Mason Global Funds plc
Beheerd door: Franklin Templeton International Services S.à r.l., onderdeel van de Franklin Templeton bedrijvengroep.


Doelstellingen en beleggingsbeleid


Beleggingsdoelstelling
Het fonds streeft naar groei van de fondswaarde op lange termijn.


Beleggingsbeleid
B Het fonds zal beleggen in aandelen van kleine Amerikaanse


bedrijven die niet groter zijn dan het grootste bedrijf in de meest
recente Russell 2000 Index.


B Het fonds zal beleggen in aandelen die volgens de
portefeuillebeheerders ondergewaardeerd zijn.


B Het fonds zal doorgaans beleggen in 90 à 100 bedrijven die
volgens de portefeuillebeheerders een hoge kwaliteit vertonen op
basis van hun financiële soliditeit.


B Maximaal 10% van het fondsvermogen zal worden belegd in de
aandelen van emittenten van buiten de VS.


Benchmark: Russell 2000 Index
Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het compartiment wordt
actief beheerd en de beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de
benchmark. Het compartiment gebruikt de benchmark alleen voor
rendementsvergelijkingsdoeleinden. Hoewel veel beleggingen van het
compartiment componenten van de benchmark zullen zijn, kunnen de


wegingen van de participaties van het compartiment in aanzienlijke
mate verschillen van de wegingen in de benchmark. Het
compartiment zal ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken
van de benchmark. De procentuele blootstelling van het
compartiment aan sectoren en branches kan wezenlijk verschillen
van die van de benchmark. Er zijn geen risicobeperkingen met
betrekking tot de benchmark die het beheer van het compartiment
beperken.
Basisvaluta fonds: US dollar
Valuta aandelencategorie: US dollar
Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en
verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op
het fondsrendement.
Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en
omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is.
Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor
deze aandelencategorie bedraagt USD 1.000.
Verwerking van inkomsten: Voor deze aandelencategorie worden
alle netto-inkomsten, of een deel daarvan, jaarlijks gedeclareerd en
betaald aan de aandeelhouders.


Risico- en opbrengstprofiel


Lager risico
Potentieel lagere opbrengst


Hoger risico
Potentieel hogere


opbrengsten


1 2 3 4 5 6 7


De indicator is gebaseerd op de volatiliteit van het rendement (in het
verleden behaalde resultaten) van de verslagcategorie (rendement
berekend over een voortschrijdende periode van 5 jaar). Indien een
aandelencategorie inactief is/nog geen rendementsgegevens voor 5
jaar heeft, wordt het rendement van een representatieve benchmark
gebruikt.
Er kan niet worden gegarandeerd dat het fonds in de bovenstaande
indicatorcategorie zal blijven en de classificatie van het fonds kan
veranderen na verloop van tijd. Gegevens uit het verleden, die zijn
gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet
noodzakelijk een betrouwbare indicatie voor het toekomstige
risicoprofiel van dit fonds.
De laagste categorie betekent niet dat het om een risicoloze
belegging gaat.
Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is
mogelijk dat u de belegde hoofdsom niet terugkrijgt.
Het compartiment is ingedeeld in deze risico-/opbrengstcategorie
omdat beleggingen in aandelen van Amerikaanse bedrijven met
kleine kapitalisatie uit diverse sectoren in het verleden onderhevig zijn
geweest aan grote waardefluctuaties.


Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's, die van wezenlijk
belang zijn maar mogelijk niet voldoende worden weerspiegeld in de
indicator:
Belegging in bedrijfsaandelen: Het fonds belegt in aandelen van
bedrijven, en de waarde van deze aandelen kan ongunstig worden
beïnvloed door wijzigingen in het bedrijf, zijn sector of de economie
waarin het actief is.
Geografische focus: Dit compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in
de Verenigde Staten, wat inhoudt dat het gevoeliger is voor de
plaatselijke economische, marktgebonden, politieke en reglementaire
gebeurtenissen in de Verenigde Staten, en dus ook sterker wordt
beïnvloed door dergelijke gebeurtenissen dan een compartiment dat
belegt in een ruimer scala van regio's.
Belegging in kleinere-bedrijfsaandelen: Het fonds zal aandelen
van kleinere bedrijven verwerven. De mogelijkheid bestaat dat het
moeilijk wordt deze aandelen te verkopen, waardoor het mogelijk is
dat verliezen voor het fonds niet beperkt kunnen worden.
Verrichtingen van het fonds: Het fonds is onderworpen aan een
risico van verlies dat voortvloeit uit gebrekkige of verstoorde interne
processen, personen of systemen of die van derden, zoals partijen
die instaan voor de bewaring van activa.
Voor meer uitleg over de risico's die voortvloeien uit een belegging in
het compartiment kunt u de delen “Risicofactoren” in het
basisprospectus en “Risicoprofiel” in het supplement van het
compartiment raadplegen.
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Kosten


Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding 5,00%
Uitstapvergoeding Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt (instapvergoeding) en voordat
de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald
(uitstapvergoeding).
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten 1,99%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
fonds worden onttrokken


Prestatievergoeding: Geen


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 instap- en uitstapvergoedingen zijn de maxima die van uw geld
kunnen worden afgehouden. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk
minder, u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor de
periode van 12 maanden die eind december 2021 afliep. Dit cijfer kan
variëren in de loop van de tijd.
Voor meer informatie over de kosten, kunt u het deel “Vergoedingen
en kosten” in het basisprospectus en het supplement van het
compartiment raadplegen.


In het verleden behaalde resultaten
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Het fonds is geïntroduceerd op 1 maart 2004 en de
aandelencategorie begon aandelen uit te geven op 1 maart 2004.
De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD.
De resultaten houden rekening met alle door het fonds te betalen
vergoedingen en kosten, maar niet met de eventueel verschuldigde
instap- of uitstapvergoedingen. Louter voor rendementsdoeleinden
zijn eventueel uitgekeerde inkomsten (zonder aftrek van plaatselijk
geheven belastingen) herbelegd.
De in het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor
toekomstige resultaten, en mogelijk worden ze niet herhaald.
Nadere informatie over de resultaten van het fonds is beschikbaar op
www.leggmason.com/global.


Praktische informatie


Bewaarder: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Nadere informatie: Nadere informatie over het compartiment (met
inbegrip van het prospectus, het supplement, de verslagen en
rekeningen, en het beloningsbeleid) is verkrijgbaar in het Engels. Het
prospectus, het supplement en de verslagen en rekeningen zijn ook
verkrijgbaar in het Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Deze
documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op verzoek aan het
Administratiekantoor: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated
Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International
Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland en op www.leggmason.
com/global.
Publicatie van de prijs: De laatste aandelenprijs wordt gepubliceerd
op www.leggmason.com/fund-prices.
Belastingwetgeving: Het fonds is onderworpen aan de
belastingwetten en reglementen van Ierland. Afhankelijk van uw land
van verblijf kan dit een impact hebben op uw belegging. Voor nadere
details kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.
Aansprakelijkheidsverklaring: 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 met de desbetreffende delen van het
prospectus van het fonds is.
Structuur: Legg Mason Global Funds plc heeft meerdere
compartimenten. De activa en verplichtingen van elk compartiment
zijn wettelijk gescheiden van de activa en verplichtingen van de
andere compartimenten. Het prospectus en de periodieke verslagen
worden opgesteld voor het gehele Legg Mason Global Funds plc.
Omzettingen tussen fondsen: U kunt uw aandelen in dit fonds laten
omzetten naar een andere categorie binnen hetzelfde fonds of naar
een andere categorie in andere fondsen van Legg Mason Global
Funds plc, behoudens bepaalde voorwaarden (zie „Het ruilen van
Aandelen” in het prospectus). Het fonds heft zelf geen
omzettingsvergoeding voor de omzetting van aandelen van een fonds
naar dezelfde aandelencategorie van een ander fonds of naar
aandelen van een andere categorie van hetzelfde fonds. Bepaalde
makelaars kunnen echter wel een omzettingsvergoeding heffen,
informeer bij uw makelaar.


Legg Mason Global Funds plc heeft een vergunning in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Franklin Templeton International
Services S.à r.l. heeft een vergunning in het Groothertogdom Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat op datum van 09/02/2022.
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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.


Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class X Euro Accumulating ISIN: IE00B19Z6C63
Een compartiment van: Legg Mason Global Funds plc
Beheerd door: Franklin Templeton International Services S.à r.l., onderdeel van de Franklin Templeton bedrijvengroep.


Doelstellingen en beleggingsbeleid


Beleggingsdoelstelling
Het fonds streeft naar groei van de fondswaarde op lange termijn.


Beleggingsbeleid
B Het fonds zal beleggen in aandelen van kleine Amerikaanse


bedrijven die niet groter zijn dan het grootste bedrijf in de meest
recente Russell 2000 Index.


B Het fonds zal beleggen in aandelen die volgens de
portefeuillebeheerders ondergewaardeerd zijn.


B Het fonds zal doorgaans beleggen in 90 à 100 bedrijven die
volgens de portefeuillebeheerders een hoge kwaliteit vertonen op
basis van hun financiële soliditeit.


B Maximaal 10% van het fondsvermogen zal worden belegd in de
aandelen van emittenten van buiten de VS.


Benchmark: Russell 2000 Index
Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het compartiment wordt
actief beheerd en de beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de
benchmark. Het compartiment gebruikt de benchmark alleen voor
rendementsvergelijkingsdoeleinden. Hoewel veel beleggingen van het
compartiment componenten van de benchmark zullen zijn, kunnen de


wegingen van de participaties van het compartiment in aanzienlijke
mate verschillen van de wegingen in de benchmark. Het
compartiment zal ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken
van de benchmark. De procentuele blootstelling van het
compartiment aan sectoren en branches kan wezenlijk verschillen
van die van de benchmark. Er zijn geen risicobeperkingen met
betrekking tot de benchmark die het beheer van het compartiment
beperken.
Basisvaluta fonds: US dollar
Valuta aandelencategorie: euro
Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en
verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op
het fondsrendement.
Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en
omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is.
Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor
deze aandelencategorie bedraagt EUR 1.000.
Verwerking van inkomsten: De inkomsten en winsten over de
beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden
weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds.


Risico- en opbrengstprofiel


Lager risico
Potentieel lagere opbrengst


Hoger risico
Potentieel hogere


opbrengsten


1 2 3 4 5 6 7


De indicator is gebaseerd op de volatiliteit van het rendement (in het
verleden behaalde resultaten) van de verslagcategorie (rendement
berekend over een voortschrijdende periode van 5 jaar). Indien een
aandelencategorie inactief is/nog geen rendementsgegevens voor 5
jaar heeft, wordt het rendement van een representatieve benchmark
gebruikt.
Er kan niet worden gegarandeerd dat het fonds in de bovenstaande
indicatorcategorie zal blijven en de classificatie van het fonds kan
veranderen na verloop van tijd. Gegevens uit het verleden, die zijn
gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet
noodzakelijk een betrouwbare indicatie voor het toekomstige
risicoprofiel van dit fonds.
De laagste categorie betekent niet dat het om een risicoloze
belegging gaat.
Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is
mogelijk dat u de belegde hoofdsom niet terugkrijgt.
Het compartiment is ingedeeld in deze risico-/opbrengstcategorie
omdat beleggingen in aandelen van Amerikaanse bedrijven met
kleine kapitalisatie uit diverse sectoren in het verleden onderhevig zijn
geweest aan grote waardefluctuaties.


Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's, die van wezenlijk
belang zijn maar mogelijk niet voldoende worden weerspiegeld in de
indicator:
Belegging in bedrijfsaandelen: Het fonds belegt in aandelen van
bedrijven, en de waarde van deze aandelen kan ongunstig worden
beïnvloed door wijzigingen in het bedrijf, zijn sector of de economie
waarin het actief is.
Geografische focus: Dit compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in
de Verenigde Staten, wat inhoudt dat het gevoeliger is voor de
plaatselijke economische, marktgebonden, politieke en reglementaire
gebeurtenissen in de Verenigde Staten, en dus ook sterker wordt
beïnvloed door dergelijke gebeurtenissen dan een compartiment dat
belegt in een ruimer scala van regio's.
Belegging in kleinere-bedrijfsaandelen: Het fonds zal aandelen
van kleinere bedrijven verwerven. De mogelijkheid bestaat dat het
moeilijk wordt deze aandelen te verkopen, waardoor het mogelijk is
dat verliezen voor het fonds niet beperkt kunnen worden.
Verrichtingen van het fonds: Het fonds is onderworpen aan een
risico van verlies dat voortvloeit uit gebrekkige of verstoorde interne
processen, personen of systemen of die van derden, zoals partijen
die instaan voor de bewaring van activa.
Valuta categorie: De waarde van uw belegging kan dalen door
wijzigingen in de wisselkoers tussen de valuta van uw
aandelencategorie en de basisvaluta van het fonds.
Voor meer uitleg over de risico's die voortvloeien uit een belegging in
het compartiment kunt u de delen “Risicofactoren” in het
basisprospectus en “Risicoprofiel” in het supplement van het
compartiment raadplegen.
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Kosten


Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding Geen
Uitstapvergoeding Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt (instapvergoeding) en voordat
de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald
(uitstapvergoeding).
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten 1,25%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
fonds worden onttrokken


Prestatievergoeding: Geen


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 instap- en uitstapvergoedingen zijn de maxima die van uw geld
kunnen worden afgehouden. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk
minder, u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.
Dit cijfer van de lopende kosten is een raming op basis van de
verwachte totale kosten over een jaar. Er wordt gebruik gemaakt van
een raming omdat de verslagcategorie nog geen volledig kalenderjaar
actief is.
Voor meer informatie over de kosten, kunt u het deel “Vergoedingen
en kosten” in het basisprospectus en het supplement van het
compartiment raadplegen.


In het verleden behaalde resultaten


Er zijn onvoldoende historische gegevens van de verslagcategorie
om een nuttige indicatie van de in het verleden behaalde resultaten
weer te geven.


Het fonds is geïntroduceerd op 1 maart 2004. De verslagcategorie
heeft momenteel geen aandelen in omloop.


Praktische informatie


Bewaarder: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Nadere informatie: Nadere informatie over het compartiment (met
inbegrip van het prospectus, het supplement, de verslagen en
rekeningen, en het beloningsbeleid) is verkrijgbaar in het Engels. Het
prospectus, het supplement en de verslagen en rekeningen zijn ook
verkrijgbaar in het Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Deze
documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op verzoek aan het
Administratiekantoor: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated
Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International
Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland en op www.leggmason.
com/global.
Publicatie van de prijs: De laatste aandelenprijs wordt gepubliceerd
op www.leggmason.com/fund-prices.
Belastingwetgeving: Het fonds is onderworpen aan de
belastingwetten en reglementen van Ierland. Afhankelijk van uw land
van verblijf kan dit een impact hebben op uw belegging. Voor nadere
details kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.
Aansprakelijkheidsverklaring: 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 met de desbetreffende delen van het
prospectus van het fonds is.
Structuur: Legg Mason Global Funds plc heeft meerdere
compartimenten. De activa en verplichtingen van elk compartiment
zijn wettelijk gescheiden van de activa en verplichtingen van de
andere compartimenten. Het prospectus en de periodieke verslagen
worden opgesteld voor het gehele Legg Mason Global Funds plc.
Omzettingen tussen fondsen: U kunt uw aandelen in dit fonds laten
omzetten naar een andere categorie binnen hetzelfde fonds of naar
een andere categorie in andere fondsen van Legg Mason Global
Funds plc, behoudens bepaalde voorwaarden (zie „Het ruilen van
Aandelen” in het prospectus). Het fonds heft zelf geen
omzettingsvergoeding voor de omzetting van aandelen van een fonds
naar dezelfde aandelencategorie van een ander fonds of naar
aandelen van een andere categorie van hetzelfde fonds. Bepaalde
makelaars kunnen echter wel een omzettingsvergoeding heffen,
informeer bij uw makelaar.


Legg Mason Global Funds plc heeft een vergunning in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Franklin Templeton International
Services S.à r.l. heeft een vergunning in het Groothertogdom Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat op datum van 09/02/2022.
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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.


Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class A Euro Accumulating ISIN: IE00B19Z6G02
Een compartiment van: Legg Mason Global Funds plc
Beheerd door: Franklin Templeton International Services S.à r.l., onderdeel van de Franklin Templeton bedrijvengroep.


Doelstellingen en beleggingsbeleid


Beleggingsdoelstelling
Het fonds streeft naar groei van de fondswaarde op lange termijn.


Beleggingsbeleid
B Het fonds zal beleggen in aandelen van kleine Amerikaanse


bedrijven die niet groter zijn dan het grootste bedrijf in de meest
recente Russell 2000 Index.


B Het fonds zal beleggen in aandelen die volgens de
portefeuillebeheerders ondergewaardeerd zijn.


B Het fonds zal doorgaans beleggen in 90 à 100 bedrijven die
volgens de portefeuillebeheerders een hoge kwaliteit vertonen op
basis van hun financiële soliditeit.


B Maximaal 10% van het fondsvermogen zal worden belegd in de
aandelen van emittenten van buiten de VS.


Benchmark: Russell 2000 Index
Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het compartiment wordt
actief beheerd en de beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de
benchmark. Het compartiment gebruikt de benchmark alleen voor
rendementsvergelijkingsdoeleinden. Hoewel veel beleggingen van het
compartiment componenten van de benchmark zullen zijn, kunnen de


wegingen van de participaties van het compartiment in aanzienlijke
mate verschillen van de wegingen in de benchmark. Het
compartiment zal ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken
van de benchmark. De procentuele blootstelling van het
compartiment aan sectoren en branches kan wezenlijk verschillen
van die van de benchmark. Er zijn geen risicobeperkingen met
betrekking tot de benchmark die het beheer van het compartiment
beperken.
Basisvaluta fonds: US dollar
Valuta aandelencategorie: euro
Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en
verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op
het fondsrendement.
Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en
omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is.
Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor
deze aandelencategorie bedraagt EUR 1.000.
Verwerking van inkomsten: De inkomsten en winsten over de
beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden
weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds.


Risico- en opbrengstprofiel


Lager risico
Potentieel lagere opbrengst


Hoger risico
Potentieel hogere


opbrengsten


1 2 3 4 5 6 7


De indicator is gebaseerd op de volatiliteit van het rendement (in het
verleden behaalde resultaten) van de verslagcategorie (rendement
berekend over een voortschrijdende periode van 5 jaar). Indien een
aandelencategorie inactief is/nog geen rendementsgegevens voor 5
jaar heeft, wordt het rendement van een representatieve benchmark
gebruikt.
Er kan niet worden gegarandeerd dat het fonds in de bovenstaande
indicatorcategorie zal blijven en de classificatie van het fonds kan
veranderen na verloop van tijd. Gegevens uit het verleden, die zijn
gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet
noodzakelijk een betrouwbare indicatie voor het toekomstige
risicoprofiel van dit fonds.
De laagste categorie betekent niet dat het om een risicoloze
belegging gaat.
Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is
mogelijk dat u de belegde hoofdsom niet terugkrijgt.
Het compartiment is ingedeeld in deze risico-/opbrengstcategorie
omdat beleggingen in aandelen van Amerikaanse bedrijven met
kleine kapitalisatie uit diverse sectoren in het verleden onderhevig zijn
geweest aan grote waardefluctuaties.


Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's, die van wezenlijk
belang zijn maar mogelijk niet voldoende worden weerspiegeld in de
indicator:
Belegging in bedrijfsaandelen: Het fonds belegt in aandelen van
bedrijven, en de waarde van deze aandelen kan ongunstig worden
beïnvloed door wijzigingen in het bedrijf, zijn sector of de economie
waarin het actief is.
Geografische focus: Dit compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in
de Verenigde Staten, wat inhoudt dat het gevoeliger is voor de
plaatselijke economische, marktgebonden, politieke en reglementaire
gebeurtenissen in de Verenigde Staten, en dus ook sterker wordt
beïnvloed door dergelijke gebeurtenissen dan een compartiment dat
belegt in een ruimer scala van regio's.
Belegging in kleinere-bedrijfsaandelen: Het fonds zal aandelen
van kleinere bedrijven verwerven. De mogelijkheid bestaat dat het
moeilijk wordt deze aandelen te verkopen, waardoor het mogelijk is
dat verliezen voor het fonds niet beperkt kunnen worden.
Verrichtingen van het fonds: Het fonds is onderworpen aan een
risico van verlies dat voortvloeit uit gebrekkige of verstoorde interne
processen, personen of systemen of die van derden, zoals partijen
die instaan voor de bewaring van activa.
Valuta categorie: De waarde van uw belegging kan dalen door
wijzigingen in de wisselkoers tussen de valuta van uw
aandelencategorie en de basisvaluta van het fonds.
Voor meer uitleg over de risico's die voortvloeien uit een belegging in
het compartiment kunt u de delen “Risicofactoren” in het
basisprospectus en “Risicoprofiel” in het supplement van het
compartiment raadplegen.
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Kosten


Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding 5,00%
Uitstapvergoeding Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt (instapvergoeding) en voordat
de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald
(uitstapvergoeding).
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten 1,98%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
fonds worden onttrokken


Prestatievergoeding: Geen


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 instap- en uitstapvergoedingen zijn de maxima die van uw geld
kunnen worden afgehouden. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk
minder, u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor de
periode van 12 maanden die eind december 2021 afliep. Dit cijfer kan
variëren in de loop van de tijd.
Voor meer informatie over de kosten, kunt u het deel “Vergoedingen
en kosten” in het basisprospectus en het supplement van het
compartiment raadplegen.


In het verleden behaalde resultaten


%


Q Class A Euro Accumulating (IE00B19Z6G02)
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Het fonds is geïntroduceerd op 1 maart 2004 en de
aandelencategorie begon aandelen uit te geven op 1 oktober 2008.
De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.
De resultaten houden rekening met alle door het fonds te betalen
vergoedingen en kosten, maar niet met de eventueel verschuldigde
instap- of uitstapvergoedingen.
De in het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor
toekomstige resultaten, en mogelijk worden ze niet herhaald.
Nadere informatie over de resultaten van het fonds is beschikbaar op
www.leggmason.com/global.


Praktische informatie


Bewaarder: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Nadere informatie: Nadere informatie over het compartiment (met
inbegrip van het prospectus, het supplement, de verslagen en
rekeningen, en het beloningsbeleid) is verkrijgbaar in het Engels. Het
prospectus, het supplement en de verslagen en rekeningen zijn ook
verkrijgbaar in het Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Deze
documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op verzoek aan het
Administratiekantoor: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated
Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International
Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland en op www.leggmason.
com/global.
Publicatie van de prijs: De laatste aandelenprijs wordt gepubliceerd
op www.leggmason.com/fund-prices.
Belastingwetgeving: Het fonds is onderworpen aan de
belastingwetten en reglementen van Ierland. Afhankelijk van uw land
van verblijf kan dit een impact hebben op uw belegging. Voor nadere
details kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.
Aansprakelijkheidsverklaring: 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 met de desbetreffende delen van het
prospectus van het fonds is.
Structuur: Legg Mason Global Funds plc heeft meerdere
compartimenten. De activa en verplichtingen van elk compartiment
zijn wettelijk gescheiden van de activa en verplichtingen van de
andere compartimenten. Het prospectus en de periodieke verslagen
worden opgesteld voor het gehele Legg Mason Global Funds plc.
Omzettingen tussen fondsen: U kunt uw aandelen in dit fonds laten
omzetten naar een andere categorie binnen hetzelfde fonds of naar
een andere categorie in andere fondsen van Legg Mason Global
Funds plc, behoudens bepaalde voorwaarden (zie „Het ruilen van
Aandelen” in het prospectus). Het fonds heft zelf geen
omzettingsvergoeding voor de omzetting van aandelen van een fonds
naar dezelfde aandelencategorie van een ander fonds of naar
aandelen van een andere categorie van hetzelfde fonds. Bepaalde
makelaars kunnen echter wel een omzettingsvergoeding heffen,
informeer bij uw makelaar.


Legg Mason Global Funds plc heeft een vergunning in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Franklin Templeton International
Services S.à r.l. heeft een vergunning in het Groothertogdom Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat op datum van 09/02/2022.
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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.


Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class X US$ Accumulating ISIN: IE00B8Y11P67
Een compartiment van: Legg Mason Global Funds plc
Beheerd door: Franklin Templeton International Services S.à r.l., onderdeel van de Franklin Templeton bedrijvengroep.


Doelstellingen en beleggingsbeleid


Beleggingsdoelstelling
Het fonds streeft naar groei van de fondswaarde op lange termijn.


Beleggingsbeleid
B Het fonds zal beleggen in aandelen van kleine Amerikaanse


bedrijven die niet groter zijn dan het grootste bedrijf in de meest
recente Russell 2000 Index.


B Het fonds zal beleggen in aandelen die volgens de
portefeuillebeheerders ondergewaardeerd zijn.


B Het fonds zal doorgaans beleggen in 90 à 100 bedrijven die
volgens de portefeuillebeheerders een hoge kwaliteit vertonen op
basis van hun financiële soliditeit.


B Maximaal 10% van het fondsvermogen zal worden belegd in de
aandelen van emittenten van buiten de VS.


Benchmark: Russell 2000 Index
Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het compartiment wordt
actief beheerd en de beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de
benchmark. Het compartiment gebruikt de benchmark alleen voor
rendementsvergelijkingsdoeleinden. Hoewel veel beleggingen van het
compartiment componenten van de benchmark zullen zijn, kunnen de


wegingen van de participaties van het compartiment in aanzienlijke
mate verschillen van de wegingen in de benchmark. Het
compartiment zal ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken
van de benchmark. De procentuele blootstelling van het
compartiment aan sectoren en branches kan wezenlijk verschillen
van die van de benchmark. Er zijn geen risicobeperkingen met
betrekking tot de benchmark die het beheer van het compartiment
beperken.
Basisvaluta fonds: US dollar
Valuta aandelencategorie: US dollar
Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en
verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op
het fondsrendement.
Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en
omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is.
Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor
deze aandelencategorie bedraagt USD 1.000.
Verwerking van inkomsten: De inkomsten en winsten over de
beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden
weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds.


Risico- en opbrengstprofiel


Lager risico
Potentieel lagere opbrengst


Hoger risico
Potentieel hogere


opbrengsten


1 2 3 4 5 6 7


De indicator is gebaseerd op de volatiliteit van het rendement (in het
verleden behaalde resultaten) van de verslagcategorie (rendement
berekend over een voortschrijdende periode van 5 jaar). Indien een
aandelencategorie inactief is/nog geen rendementsgegevens voor 5
jaar heeft, wordt het rendement van een representatieve benchmark
gebruikt.
Er kan niet worden gegarandeerd dat het fonds in de bovenstaande
indicatorcategorie zal blijven en de classificatie van het fonds kan
veranderen na verloop van tijd. Gegevens uit het verleden, die zijn
gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet
noodzakelijk een betrouwbare indicatie voor het toekomstige
risicoprofiel van dit fonds.
De laagste categorie betekent niet dat het om een risicoloze
belegging gaat.
Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is
mogelijk dat u de belegde hoofdsom niet terugkrijgt.
Het compartiment is ingedeeld in deze risico-/opbrengstcategorie
omdat beleggingen in aandelen van Amerikaanse bedrijven met
kleine kapitalisatie uit diverse sectoren in het verleden onderhevig zijn
geweest aan grote waardefluctuaties.


Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's, die van wezenlijk
belang zijn maar mogelijk niet voldoende worden weerspiegeld in de
indicator:
Belegging in bedrijfsaandelen: Het fonds belegt in aandelen van
bedrijven, en de waarde van deze aandelen kan ongunstig worden
beïnvloed door wijzigingen in het bedrijf, zijn sector of de economie
waarin het actief is.
Geografische focus: Dit compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in
de Verenigde Staten, wat inhoudt dat het gevoeliger is voor de
plaatselijke economische, marktgebonden, politieke en reglementaire
gebeurtenissen in de Verenigde Staten, en dus ook sterker wordt
beïnvloed door dergelijke gebeurtenissen dan een compartiment dat
belegt in een ruimer scala van regio's.
Belegging in kleinere-bedrijfsaandelen: Het fonds zal aandelen
van kleinere bedrijven verwerven. De mogelijkheid bestaat dat het
moeilijk wordt deze aandelen te verkopen, waardoor het mogelijk is
dat verliezen voor het fonds niet beperkt kunnen worden.
Verrichtingen van het fonds: Het fonds is onderworpen aan een
risico van verlies dat voortvloeit uit gebrekkige of verstoorde interne
processen, personen of systemen of die van derden, zoals partijen
die instaan voor de bewaring van activa.
Voor meer uitleg over de risico's die voortvloeien uit een belegging in
het compartiment kunt u de delen “Risicofactoren” in het
basisprospectus en “Risicoprofiel” in het supplement van het
compartiment raadplegen.
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Kosten


Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding Geen
Uitstapvergoeding Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt (instapvergoeding) en voordat
de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald
(uitstapvergoeding).
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten 1,23%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
fonds worden onttrokken


Prestatievergoeding: Geen


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 instap- en uitstapvergoedingen zijn de maxima die van uw geld
kunnen worden afgehouden. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk
minder, u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor de
periode van 12 maanden die eind december 2021 afliep. Dit cijfer kan
variëren in de loop van de tijd.
Voor meer informatie over de kosten, kunt u het deel “Vergoedingen
en kosten” in het basisprospectus en het supplement van het
compartiment raadplegen.


In het verleden behaalde resultaten


%
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Het fonds is geïntroduceerd op 1 maart 2004 en de
aandelencategorie begon aandelen uit te geven op 8 februari 2013.
De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD.
De resultaten houden rekening met alle door het fonds te betalen
vergoedingen en kosten, maar niet met de eventueel verschuldigde
instap- of uitstapvergoedingen.
De in het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor
toekomstige resultaten, en mogelijk worden ze niet herhaald.
Nadere informatie over de resultaten van het fonds is beschikbaar op
www.leggmason.com/global.


Praktische informatie


Bewaarder: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Nadere informatie: Nadere informatie over het compartiment (met
inbegrip van het prospectus, het supplement, de verslagen en
rekeningen, en het beloningsbeleid) is verkrijgbaar in het Engels. Het
prospectus, het supplement en de verslagen en rekeningen zijn ook
verkrijgbaar in het Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Deze
documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op verzoek aan het
Administratiekantoor: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated
Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International
Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland en op www.leggmason.
com/global.
Publicatie van de prijs: De laatste aandelenprijs wordt gepubliceerd
op www.leggmason.com/fund-prices.
Belastingwetgeving: Het fonds is onderworpen aan de
belastingwetten en reglementen van Ierland. Afhankelijk van uw land
van verblijf kan dit een impact hebben op uw belegging. Voor nadere
details kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.
Aansprakelijkheidsverklaring: 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 met de desbetreffende delen van het
prospectus van het fonds is.
Structuur: Legg Mason Global Funds plc heeft meerdere
compartimenten. De activa en verplichtingen van elk compartiment
zijn wettelijk gescheiden van de activa en verplichtingen van de
andere compartimenten. Het prospectus en de periodieke verslagen
worden opgesteld voor het gehele Legg Mason Global Funds plc.
Omzettingen tussen fondsen: U kunt uw aandelen in dit fonds laten
omzetten naar een andere categorie binnen hetzelfde fonds of naar
een andere categorie in andere fondsen van Legg Mason Global
Funds plc, behoudens bepaalde voorwaarden (zie „Het ruilen van
Aandelen” in het prospectus). Het fonds heft zelf geen
omzettingsvergoeding voor de omzetting van aandelen van een fonds
naar dezelfde aandelencategorie van een ander fonds of naar
aandelen van een andere categorie van hetzelfde fonds. Bepaalde
makelaars kunnen echter wel een omzettingsvergoeding heffen,
informeer bij uw makelaar.


Legg Mason Global Funds plc heeft een vergunning in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Franklin Templeton International
Services S.à r.l. heeft een vergunning in het Groothertogdom Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat op datum van 09/02/2022.
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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.


Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class X Euro Accumulating (Hedged) ISIN: IE00B7VSHK01
Een compartiment van: Legg Mason Global Funds plc
Beheerd door: Franklin Templeton International Services S.à r.l., onderdeel van de Franklin Templeton bedrijvengroep.


Doelstellingen en beleggingsbeleid


Beleggingsdoelstelling
Het fonds streeft naar groei van de fondswaarde op lange termijn.


Beleggingsbeleid
B Het fonds zal beleggen in aandelen van kleine Amerikaanse bedrijven


die niet groter zijn dan het grootste bedrijf in de meest recente Russell
2000 Index.


B Het fonds zal beleggen in aandelen die volgens de
portefeuillebeheerders ondergewaardeerd zijn.


B Het fonds zal doorgaans beleggen in 90 à 100 bedrijven die volgens
de portefeuillebeheerders een hoge kwaliteit vertonen op basis van
hun financiële soliditeit.


B Maximaal 10% van het fondsvermogen zal worden belegd in de
aandelen van emittenten van buiten de VS.


Benchmark: Russell 2000 Index
Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het compartiment wordt
actief beheerd en de beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de
benchmark. Het compartiment gebruikt de benchmark alleen voor
rendementsvergelijkingsdoeleinden. Hoewel veel beleggingen van het
compartiment componenten van de benchmark zullen zijn, kunnen de


wegingen van de participaties van het compartiment in aanzienlijke mate
verschillen van de wegingen in de benchmark. Het compartiment zal ook
beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. De
procentuele blootstelling van het compartiment aan sectoren en branches
kan wezenlijk verschillen van die van de benchmark. Er zijn geen
risicobeperkingen met betrekking tot de benchmark die het beheer van het
compartiment beperken.
Basisvaluta fonds: US dollar
Valuta aandelencategorie: euro
Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen
van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het
fondsrendement.
Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten
op iedere dag waarop de beurs van New York open is.
Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor deze
aandelencategorie bedraagt EUR 1.000.
Verwerking van inkomsten: De inkomsten en winsten over de
beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden
weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds.


Risico- en opbrengstprofiel


Lager risico
Potentieel lagere opbrengst


Hoger risico
Potentieel hogere


opbrengsten


1 2 3 4 5 6 7


De indicator is gebaseerd op de volatiliteit van het rendement (in het
verleden behaalde resultaten) van de verslagcategorie (rendement
berekend over een voortschrijdende periode van 5 jaar). Indien een
aandelencategorie inactief is/nog geen rendementsgegevens voor 5 jaar
heeft, wordt het rendement van een representatieve benchmark gebruikt.
Er kan niet worden gegarandeerd dat het fonds in de bovenstaande
indicatorcategorie zal blijven en de classificatie van het fonds kan
veranderen na verloop van tijd. Gegevens uit het verleden, die zijn
gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet noodzakelijk
een betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van dit fonds.
De laagste categorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging
gaat.
Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk
dat u de belegde hoofdsom niet terugkrijgt.
Het compartiment is ingedeeld in deze risico-/opbrengstcategorie omdat
beleggingen in aandelen van Amerikaanse bedrijven met kleine
kapitalisatie uit diverse sectoren in het verleden onderhevig zijn geweest
aan grote waardefluctuaties.
Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's, die van wezenlijk
belang zijn maar mogelijk niet voldoende worden weerspiegeld in de
indicator:


Belegging in bedrijfsaandelen: Het fonds belegt in aandelen van
bedrijven, en de waarde van deze aandelen kan ongunstig worden
beïnvloed door wijzigingen in het bedrijf, zijn sector of de economie waarin
het actief is.
Geografische focus: Dit compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in de
Verenigde Staten, wat inhoudt dat het gevoeliger is voor de plaatselijke
economische, marktgebonden, politieke en reglementaire gebeurtenissen
in de Verenigde Staten, en dus ook sterker wordt beïnvloed door
dergelijke gebeurtenissen dan een compartiment dat belegt in een ruimer
scala van regio's.
Belegging in kleinere-bedrijfsaandelen: Het fonds zal aandelen van
kleinere bedrijven verwerven. De mogelijkheid bestaat dat het moeilijk
wordt deze aandelen te verkopen, waardoor het mogelijk is dat verliezen
voor het fonds niet beperkt kunnen worden.
Verrichtingen van het fonds: Het fonds is onderworpen aan een risico
van verlies dat voortvloeit uit gebrekkige of verstoorde interne processen,
personen of systemen of die van derden, zoals partijen die instaan voor
de bewaring van activa.
Valuta afgedekte categorie: De waarde van uw belegging kan dalen
door wijzigingen in de wisselkoers tussen de valuta van uw
aandelencategorie en de basisvaluta van het fonds. Er zal worden
geprobeerd de waarde van uw belegging te beschermen tegen dergelijke
wijzigingen, maar mogelijk zijn dergelijke pogingen niet succesvol.
Voor meer uitleg over de risico's die voortvloeien uit een belegging in het
compartiment kunt u de delen “Risicofactoren” in het basisprospectus en
“Risicoprofiel” in het supplement van het compartiment raadplegen.
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Kosten


Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding Geen


Uitstapvergoeding Geen


Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt (instapvergoeding) en voordat de
opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald (uitstapvergoeding).


Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten 1,25%


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken


Prestatievergoeding: Geen


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 instap- en uitstapvergoedingen zijn de maxima die van uw geld
kunnen worden afgehouden. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk
minder, u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.
Dit cijfer van de lopende kosten is een raming op basis van de verwachte
totale kosten over een jaar. Er wordt gebruik gemaakt van een raming
omdat de verslagcategorie nog geen volledig kalenderjaar actief is.
Voor meer informatie over de kosten, kunt u het deel “Vergoedingen en
kosten” in het basisprospectus en het supplement van het compartiment
raadplegen.


In het verleden behaalde resultaten


Er zijn onvoldoende historische gegevens van de verslagcategorie om
een nuttige indicatie van de in het verleden behaalde resultaten weer te
geven.


Het fonds is geïntroduceerd op 1 maart 2004. De verslagcategorie heeft
momenteel geen aandelen in omloop.


Praktische informatie


Bewaarder: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Nadere informatie: Nadere informatie over het compartiment (met
inbegrip van het prospectus, het supplement, de verslagen en rekeningen,
en het beloningsbeleid) is verkrijgbaar in het Engels. Het prospectus, het
supplement en de verslagen en rekeningen zijn ook verkrijgbaar in het
Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Deze documenten zijn kosteloos
verkrijgbaar op verzoek aan het Administratiekantoor: BNY Mellon Fund
Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central,
Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland en
op www.leggmason.com/global.
Publicatie van de prijs: De laatste aandelenprijs wordt gepubliceerd op
www.leggmason.com/fund-prices.
Belastingwetgeving: Het fonds is onderworpen aan de belastingwetten
en reglementen van Ierland. Afhankelijk van uw land van verblijf kan dit
een impact hebben op uw belegging. Voor nadere details kunt u contact
opnemen met uw financieel adviseur.
Aansprakelijkheidsverklaring: 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 met de desbetreffende delen van het prospectus van
het fonds is.
Structuur: Legg Mason Global Funds plc heeft meerdere
compartimenten. De activa en verplichtingen van elk compartiment zijn
wettelijk gescheiden van de activa en verplichtingen van de andere
compartimenten. Het prospectus en de periodieke verslagen worden
opgesteld voor het gehele Legg Mason Global Funds plc.
Omzettingen tussen fondsen: U kunt uw aandelen in dit fonds laten
omzetten naar een andere categorie binnen hetzelfde fonds of naar een
andere categorie in andere fondsen van Legg Mason Global Funds plc,
behoudens bepaalde voorwaarden (zie „Het ruilen van Aandelen” in het
prospectus). Het fonds heft zelf geen omzettingsvergoeding voor de
omzetting van aandelen van een fonds naar dezelfde aandelencategorie
van een ander fonds of naar aandelen van een andere categorie van
hetzelfde fonds. Bepaalde makelaars kunnen echter wel een
omzettingsvergoeding heffen, informeer bij uw makelaar.


Legg Mason Global Funds plc heeft een vergunning in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Franklin Templeton International Services
S.à r.l. heeft een vergunning in het Groothertogdom Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat op datum van 09/02/2022.
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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.


Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Premier Class US$ Distributing (A) ISIN: IE00B0D44390
Een compartiment van: Legg Mason Global Funds plc
Beheerd door: Franklin Templeton International Services S.à r.l., onderdeel van de Franklin Templeton bedrijvengroep.


Doelstellingen en beleggingsbeleid


Beleggingsdoelstelling
Het fonds streeft naar groei van de fondswaarde op lange termijn.


Beleggingsbeleid
B Het fonds zal beleggen in aandelen van kleine Amerikaanse


bedrijven die niet groter zijn dan het grootste bedrijf in de meest
recente Russell 2000 Index.


B Het fonds zal beleggen in aandelen die volgens de
portefeuillebeheerders ondergewaardeerd zijn.


B Het fonds zal doorgaans beleggen in 90 à 100 bedrijven die
volgens de portefeuillebeheerders een hoge kwaliteit vertonen op
basis van hun financiële soliditeit.


B Maximaal 10% van het fondsvermogen zal worden belegd in de
aandelen van emittenten van buiten de VS.


Benchmark: Russell 2000 Index
Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het compartiment wordt
actief beheerd en de beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de
benchmark. Het compartiment gebruikt de benchmark alleen voor
rendementsvergelijkingsdoeleinden. Hoewel veel beleggingen van het
compartiment componenten van de benchmark zullen zijn, kunnen de


wegingen van de participaties van het compartiment in aanzienlijke
mate verschillen van de wegingen in de benchmark. Het
compartiment zal ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken
van de benchmark. De procentuele blootstelling van het
compartiment aan sectoren en branches kan wezenlijk verschillen
van die van de benchmark. Er zijn geen risicobeperkingen met
betrekking tot de benchmark die het beheer van het compartiment
beperken.
Basisvaluta fonds: US dollar
Valuta aandelencategorie: US dollar
Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en
verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op
het fondsrendement.
Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en
omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is.
Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor
deze aandelencategorie bedraagt USD 15.000.000.
Verwerking van inkomsten: Voor deze aandelencategorie worden
alle netto-inkomsten, of een deel daarvan, jaarlijks gedeclareerd en
betaald aan de aandeelhouders.


Risico- en opbrengstprofiel


Lager risico
Potentieel lagere opbrengst


Hoger risico
Potentieel hogere


opbrengsten


1 2 3 4 5 6 7


De indicator is gebaseerd op de volatiliteit van het rendement (in het
verleden behaalde resultaten) van de verslagcategorie (rendement
berekend over een voortschrijdende periode van 5 jaar). Indien een
aandelencategorie inactief is/nog geen rendementsgegevens voor 5
jaar heeft, wordt het rendement van een representatieve benchmark
gebruikt.
Er kan niet worden gegarandeerd dat het fonds in de bovenstaande
indicatorcategorie zal blijven en de classificatie van het fonds kan
veranderen na verloop van tijd. Gegevens uit het verleden, die zijn
gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet
noodzakelijk een betrouwbare indicatie voor het toekomstige
risicoprofiel van dit fonds.
De laagste categorie betekent niet dat het om een risicoloze
belegging gaat.
Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is
mogelijk dat u de belegde hoofdsom niet terugkrijgt.
Het compartiment is ingedeeld in deze risico-/opbrengstcategorie
omdat beleggingen in aandelen van Amerikaanse bedrijven met
kleine kapitalisatie uit diverse sectoren in het verleden onderhevig zijn
geweest aan grote waardefluctuaties.


Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's, die van wezenlijk
belang zijn maar mogelijk niet voldoende worden weerspiegeld in de
indicator:
Belegging in bedrijfsaandelen: Het fonds belegt in aandelen van
bedrijven, en de waarde van deze aandelen kan ongunstig worden
beïnvloed door wijzigingen in het bedrijf, zijn sector of de economie
waarin het actief is.
Geografische focus: Dit compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in
de Verenigde Staten, wat inhoudt dat het gevoeliger is voor de
plaatselijke economische, marktgebonden, politieke en reglementaire
gebeurtenissen in de Verenigde Staten, en dus ook sterker wordt
beïnvloed door dergelijke gebeurtenissen dan een compartiment dat
belegt in een ruimer scala van regio's.
Belegging in kleinere-bedrijfsaandelen: Het fonds zal aandelen
van kleinere bedrijven verwerven. De mogelijkheid bestaat dat het
moeilijk wordt deze aandelen te verkopen, waardoor het mogelijk is
dat verliezen voor het fonds niet beperkt kunnen worden.
Verrichtingen van het fonds: Het fonds is onderworpen aan een
risico van verlies dat voortvloeit uit gebrekkige of verstoorde interne
processen, personen of systemen of die van derden, zoals partijen
die instaan voor de bewaring van activa.
Voor meer uitleg over de risico's die voortvloeien uit een belegging in
het compartiment kunt u de delen “Risicofactoren” in het
basisprospectus en “Risicoprofiel” in het supplement van het
compartiment raadplegen.
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Kosten


Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding Geen
Uitstapvergoeding Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt (instapvergoeding) en voordat
de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald
(uitstapvergoeding).
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten 0,89%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
fonds worden onttrokken


Prestatievergoeding: Geen


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 instap- en uitstapvergoedingen zijn de maxima die van uw geld
kunnen worden afgehouden. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk
minder, u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor de
periode van 12 maanden die eind december 2021 afliep. Dit cijfer kan
variëren in de loop van de tijd.
Voor meer informatie over de kosten, kunt u het deel “Vergoedingen
en kosten” in het basisprospectus en het supplement van het
compartiment raadplegen.


In het verleden behaalde resultaten
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
12.6 27.9 0.4 -11.7 25.6 11.5 -12.7 28.9 11.2 24.8


16.4 38.8 4.9 -4.4 21.3 14.7 -11.0 25.5 20.0 14.8


Het fonds is geïntroduceerd op 1 maart 2004 en de
aandelencategorie begon aandelen uit te geven op 18 februari 2011.
De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD.
De resultaten houden rekening met alle door het fonds te betalen
vergoedingen en kosten, maar niet met de eventueel verschuldigde
instap- of uitstapvergoedingen. Louter voor rendementsdoeleinden
zijn eventueel uitgekeerde inkomsten (zonder aftrek van plaatselijk
geheven belastingen) herbelegd.
De in het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor
toekomstige resultaten, en mogelijk worden ze niet herhaald.
Nadere informatie over de resultaten van het fonds is beschikbaar op
www.leggmason.com/global.


Praktische informatie


Bewaarder: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Nadere informatie: Nadere informatie over het compartiment (met
inbegrip van het prospectus, het supplement, de verslagen en
rekeningen, en het beloningsbeleid) is verkrijgbaar in het Engels. Het
prospectus, het supplement en de verslagen en rekeningen zijn ook
verkrijgbaar in het Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Deze
documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op verzoek aan het
Administratiekantoor: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated
Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International
Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland en op www.leggmason.
com/global.
Publicatie van de prijs: De laatste aandelenprijs wordt gepubliceerd
op www.leggmason.com/fund-prices.
Belastingwetgeving: Het fonds is onderworpen aan de
belastingwetten en reglementen van Ierland. Afhankelijk van uw land
van verblijf kan dit een impact hebben op uw belegging. Voor nadere
details kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.
Aansprakelijkheidsverklaring: 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 met de desbetreffende delen van het
prospectus van het fonds is.
Structuur: Legg Mason Global Funds plc heeft meerdere
compartimenten. De activa en verplichtingen van elk compartiment
zijn wettelijk gescheiden van de activa en verplichtingen van de
andere compartimenten. Het prospectus en de periodieke verslagen
worden opgesteld voor het gehele Legg Mason Global Funds plc.
Omzettingen tussen fondsen: U kunt uw aandelen in dit fonds laten
omzetten naar een andere categorie binnen hetzelfde fonds of naar
een andere categorie in andere fondsen van Legg Mason Global
Funds plc, behoudens bepaalde voorwaarden (zie „Het ruilen van
Aandelen” in het prospectus). Het fonds heft zelf geen
omzettingsvergoeding voor de omzetting van aandelen van een fonds
naar dezelfde aandelencategorie van een ander fonds of naar
aandelen van een andere categorie van hetzelfde fonds. Bepaalde
makelaars kunnen echter wel een omzettingsvergoeding heffen,
informeer bij uw makelaar.


Legg Mason Global Funds plc heeft een vergunning in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Franklin Templeton International
Services S.à r.l. heeft een vergunning in het Groothertogdom Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat op datum van 09/02/2022.
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