
Αγαπητέ Μεριδιούχε, 
Σκοπός αυτής της επιστολής είναι να σας ενημερώσει για μια αναθεώρηση στην επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου Templeton Growth (Euro) Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), ενός υποκεφαλαίου της Franklin Templeton 
Investment Funds Luxembourg SICAV με έδρα στο Λουξεμβούργο (η «Εταιρεία»).
Με ισχύ από τις 28 Φεβρουαρίου 2018, η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα τροποποιηθεί, ώστε 
ο διαχειριστής επενδύσεων να επιτρέπεται να επενδύει σε δικαιώματα προαίρεσης μετοχών και δεικτών μετοχών, τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ελεγχόμενες αγορές. 
Συνεπώς, προστίθεται η παρακάτω παράγραφος μετά την τρίτη παράγραφο της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου:
«Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δύναται επίσης να επενδύει, σε μικρότερο βαθμό, σε δικαιώματα προαίρεσης μετοχών και δεικτών 
μετοχών, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ελεγχόμενες αγορές.»
Επιπλέον, στον κατάλογο των βασικών κινδύνων που σχετίζονται με αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προστίθεται ο «Κίνδυνος 
Παράγωγων Μέσων» και ο «Κίνδυνος Σύνθετων Ομολόγων». 

*   *   *   *   *   *
Εάν δεν συμφωνείτε με τις παραπάνω αλλαγές, μπορείτε να ζητήσετε — δωρεάν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018 — την εξαγορά 
των μεριδίων που κατέχετε στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή την ανταλλαγή των μεριδίων αυτών με μερίδια άλλων αμοιβαίων 
κεφαλαίων της Εταιρείας, λεπτομέρειες για τα οποία γνωστοποιούνται στο τρέχον Ενημερωτικό Δελτίο (υπό την προϋπόθεση 
ότι τα αμοιβαία κεφάλαια αυτά έχουν εξασφαλίσει αναγνώριση για εμπορική διάθεση στη δική σας περιοχή δικαιοδοσίας).
Η Εταιρεία διαθέτει μια ευρεία σειρά αμοιβαίων κεφαλαίων που εξυπηρετούν πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς. Ανταλλαγές 
μεριδίων τα οποία ήδη κατέχετε μπορούν να γίνουν με μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας. Με την παραλαβή 
των σχετικών εντολών σας, θα εκτελέσουμε δωρεάν την ανταλλαγή για λογαριασμό σας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 
στο τρέχον Ενημερωτικό Δελτίο.
Αν δεν επιθυμείτε να ανταλλάξετε τα μερίδιά σας και θέλετε να τα εξαγοράσετε και να λάβετε το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά, 
η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί δωρεάν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο τρέχον Ενημερωτικό Δελτίο. Παρακαλούμε 
αποστείλετε τις εντολές σας στο γραφείο της Franklin Templeton Investments της περιοχής σας ή στην Franklin Templeton 
International Services S.à r.l. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η «μη χρέωση προμήθειας εξαγοράς» δεν ισχύει για την ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης («ΕΠΠ») για όλες τις κατηγορίες στις οποίες χρεώνεται η εν λόγω ΕΠΠ, λόγω της φύσης της προμήθειας 
αυτής. Αντίστοιχα, εφόσον αποφασίσετε να εξαγοράσετε μερίδια για τα οποία χρεώνεται ΕΠΠ, η εξαγορά τους θα υπόκειται 
στην ισχύουσα ΕΠΠ, όπως γνωστοποιείται λεπτομερέστερα στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας.
Θα πρέπει να απευθυνθείτε στους επαγγελματίες συμβούλους σας σχετικά με τις πιθανές φορολογικές ή άλλες συνέπειες της 
αγοράς, κατοχής, μεταβίβασης ή πώλησης μεριδίων της Εταιρείας τα οποία επηρεάζονται από τις αλλαγές που περιγράφονται 
παραπάνω, με βάση τη νομοθεσία της χώρας ιθαγένειας, κατοικίας και φορολογικής σας κατοικίας.
Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Franklin Templeton 
Investments της περιοχής σας ή τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Με εκτίμηση,

Craig Blair, Διευθύνον Στέλεχος της Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Εταιρείας Διαχείρισης της Franklin Templeton Investment Funds
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