
Λουξεμβούργο, 12 Μαρτίου 2021

Αγαπητέ Μεριδιούχε,

Αλλαγή της διάρθρωσης διαχείρισης επενδύσεων, των επενδυτικών στόχων και της πολιτικής του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου Franklin Global Fundamental Strategies Fund  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Franklin Templeton Investment Funds (η«Εταιρεία») 
έχει αποφασίσει να τροποποιήσει τους επενδυτικούς στόχους και τις πολιτικές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
Franklin Global Fundamental Strategies Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») για την καλύτερη διαφοροποίηση της 
στρατηγικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Η Franklin Advisers, Inc («FAV»), Franklin Mutual Advisers, LLC («FMA»), Templeton Global Advisors Limited 
(«TGAL») και Franklin Templeton International Services S.à r.l. («FTIS») είναι επί του παρόντος οι συνδιαχειριστές 
επιμέρους επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Με ισχύ από τις 13 Απριλίου 2021, η Franklin Templeton International 
Services S.à r.l. («FTIS») θα ενεργεί ως επικεφαλής διαχειριστής χαρτοφυλακίου και θα αναθέσει, υπό την ευθύνη 
της, το σύνολο ή μέρος της καθημερινής εκτέλεσης των καθηκόντων της όσον αφορά τη διαχείριση των επενδύσεων 
και των επενδυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών της αναφορικά με ορισμένα ή όλα τα στοιχεία ενεργητικού του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου στη FAV, TGAL και Brandywine Global Investment Management, LLC («Brandywine»),  
η οποία θα διοριστεί ως νέος υποδιαχειριστής επενδύσεων. Η FMA θα απομακρυνθεί από τη διάρθρωση διαχείρισης 
επενδύσεων. 

Σε αντίθεση με τις τρεις προηγούμενες στρατηγικές, στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ανατεθούν τέσσερις στρατηγικές, 
οι οποίες εφαρμόζονται από τις Brandywine, TGAL και FAV (με τη FAV να είναι υπεύθυνη για δύο διαφορετικές 
στρατηγικές). Από τις 13 Απριλίου 2021, οι επενδυτικοί στόχοι και η πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα 
τροποποιηθούν (όπως αναφέρεται στο Παράρτημα της παρούσας επιστολής), ώστε να αντανακλούν τη νέα 
επενδυτική προσέγγιση και στρατηγική.

Γιατί κάνουμε αυτήν την αλλαγή
Πιστεύουμε ότι η νέα διάρθρωσης διαχείρισης επενδύσεων και η επενδυτική προσέγγιση θα προσφέρει ένα πιο 
διαφοροποιημένο προϊόν, το οποίο θα ωφελήσει την επένδυσή σας, χωρίς να έχει καμία επίπτωση στις προμήθειες 
που χρεώνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.  

Τι πρέπει να κάνετε
Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα αν είστε ικανοποιημένοι με την αλλαγή. Έχετε επίσης την επιλογή να μετατρέψετε  
τα μερίδιά σας σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αμοιβαία κεφάλαια είναι 
διαθέσιμα για διανομή στη χώρα σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την εξαγορά της επένδυσής σας. Εάν επιθυμείτε 
να προβείτε σε οποιαδήποτε από τις επιλογές, ανατρέξτε στους όρους του πιο πρόσφατου Ενημερωτικού δελτίου. 
Τα εν λόγω αιτήματα μετατροπής ή εξαγοράς θα πραγματοποιηθούν χωρίς χρέωση, εφόσον έχουν παραληφθεί  
το αργότερο έως τις 13 Απριλίου 2021.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;
Η τοπική σας Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών της Franklin Templeton θα χαρεί να σας βοηθήσει με οποιαδήποτε 
γενική ερώτηση σχετικά με τη Franklin Templeton. Ωστόσο, αν χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με την επένδυσή σας, 
απευθυνθείτε σε ένα χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Με εκτίμηση,

Craig Blair, Διευθύνον Στέλεχος της Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Εταιρεία διαχείρισης της Franklin Templeton Investment Funds
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ορισμός νέων επενδυτικών στόχων και πολιτικής με ισχύ από τις 13 Απριλίου 2021

«Επενδυτικοί Στόχοι
Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επιδίωξη αύξησης κεφαλαίου μέσω μιας διαφοροποιημένης 
προσανατολισμένης στην αξία προσέγγισης. Ο δευτερεύων στόχος του είναι η επιδίωξη εισοδήματος. 

Επενδυτική Πολιτική
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει γενικά σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών οποιασδήποτε κεφαλαιοποίησης αγοράς 
που βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Αναδυόμενων Αγορών,  
καθώς και σε χρεωστικούς τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου και δανειακές υποχρεώσεις που εκδίδονται 
από κρατικούς φορείς, φορείς συνδεόμενους με το δημόσιο και εταιρικά πρόσωπα ανά τον κόσμο, καθώς και 
δανειακές υποχρεώσεις που εκδίδονται από υπερεθνικούς οργανισμούς που έχουν συσταθεί ή υποστηρίζονται 
από αρκετές εθνικές κυβερνήσεις, όπως η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί, επίσης, να επενδύει σε τίτλους εταιρειών που συμμετέχουν 
σε συγχωνεύσεις, συνενώσεις, εκκαθαρίσεις και αναδιοργανώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί δημόσιες 
προσφορές ή προσφορές ανταλλαγής, και ενδέχεται να συμμετέχουν σε τέτοιες συναλλαγές. Μπορεί επίσης 
να επενδύει σε μη εξυπηρετούμενους χρεωστικούςτίτλους χαμηλής αξιολόγησης και μη επενδυτικού βαθμού 
διαφόρων εκδοτών, σε τίτλους σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου, είτε άμεσα είτε μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων 
που υπόκεινται σε ρυθμίσεις (σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται παρακάτω). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί, 
επίσης, να αξιοποιήσει παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου,  
της αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου και για επενδυτικούς σκοπούς. Αυτά τα παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα μπορεί να είναι υπό διαπραγμάτευση είτε σε Οργανωμένες Αγορές είτε εξωχρηματιστηριακά 
και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συμφωνίες ανταλλαγής (όπως συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου 
αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου ή συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που σχετίζονται 
με μετοχικούς τίτλου και τίτλους σταθερού εισοδήματος), προθεσμιακές συμβάσεις και προθεσμιακές συμβάσεις 
ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συμπεριλαμβανομένων των 
συμβολαίων επί κρατικών τίτλων), καθώς και δικαιώματα προαίρεσης. Η χρήση των παραγώγων χρηματοπιστωτικών 
μέσων ενδέχεται να οδηγήσει σε αρνητικές εκθέσεις σε μια συγκεκριμένη καμπύλη απόδοσης/διάρκειας, νόμισμα  
ή πίστωση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί, επίσης, να επενδύει σε τίτλους που συνδέονται με στοιχεία ενεργητικού 
ή νομίσματα οποιασδήποτε χώρας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 10% του καθαρού ενεργητικού 
του σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων ΟΣΕ αλλά. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από 
10% του καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους εξασφαλισμένους με υποθήκη και στοιχεία ενεργητικού.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί κατανομή του καθαρού ενεργητικού σε τρειςτέσσερις διαφορετικές 
επενδυτικές στρατηγικές, οι οποίες εφαρμόζονται ανεξάρτητα  από τις από τις ομάδες διαχείρισης των 
Templeton Global Macro, Templeton Global Equity και Franklin Mutual Seriesανεξάρτητεςομάδες διαχείρισης 
που ανήκουν ή είναι συνδεδεμένες με τη Franklin Templeton, με στόχο τη διατήρηση ίσης έκθεσης  
ίσου βάρους σε (i) δύο στρατηγικές επένδυσης σε παγκόσμιους μετοχικούς τίτλους (που αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 60% του συνολικού χαρτοφυλακίου) και μία(ii) δύο στρατηγικήστρατηγικές επένδυσης 
σε παγκόσμιους τίτλους σταθερού εισοδήματος (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του 
συνολικού χαρτοφυλακίου), οι οποίοι υπόκεινται στην κατάλληλη παρακολούθηση και επανεξισορρόπηση.  
Αυτές οι επενδυτικές στρατηγικές εφαρμόζονται ήδη ευρέως από τη Franklin Templeton όσον αφορά ορισμένα 
από τα καταχωρισμένα αμοιβαία κεφάλαιά τηςστις Η.Π.Α.  και εστιάζουν αντίστοιχα..

Όσον αφορά τις στρατηγικές επένδυσης σε μετοχικούς τίτλους, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εστιάζει  
σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που πρωτοπορούν στην καινοτομία, αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, 
έχουν διαχείριση υψηλού επιπέδου και ωφελούνται από τις νέες συνθήκες της βιομηχανίας σε μια 
δυναμικά μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία, καθώς και σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που είναι 
εγκαταστημένες οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανόμενων των Αναδυόμενων Αγορών.
Όσον αφορά της στρατηγικές επένδυσης σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
εστιάζει σε χρεωστικούς τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου κρατικών, συνδεόμενων με το 
δημόσιο ή εταιρικών εκδοτών ανά τον κόσμο, καθώς και σε μετοχικούς  τίτλους παγκοσμίωςμετατρέψιμους 
χρεωστικούς  τίτλους που πωλούνται σε τιμές ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τις εκτιμήσεις της αξίας 
των Διαχειριστών Επενδύσεων καθώς και σε μετοχικούς τίτλους που θεωρούνται ως υποτιμημένοι από 
τον Διαχειριστή Επενδύσεων ή υπό αίρεση  μετατρέψιμους τίτλους (οι επενδύσεις σε υπό αίρεση 
μετατρέψιμους τίτλους δεν θα υπερβεί το 5% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου) και 
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχουν έκθεση σε χρεωστικούς τίτλους, επιτόκια, νομίσματα 
και δείκτες (συμπεριλαμβανομένων των τίτλων εταιρειών που συμμετέχουν σε συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις, 
εκκαθαρίσεις ή άλλες αναδιοργανώσειςτίτλων σταθερού εισοδήματος και δεικτών εμπορευμάτων).
Το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και 30% του καθαρού ενεργητικού του στην ηπειρωτική  
Κίνα μέσω του Bond Connect ή απευθείας (αποκαλούμενου επίσης CIBM direct) και έως και 10%  
του καθαρού ενεργητικού του σε Μερίδια Α Κίνας (μέσω της πλατφόρμας Shanghai-Hong Kong Stock Connect  
ή της πλατφόρμας Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) και σε Μερίδια Β Κίνας.



Έκθεση σε συναλλαγές δανεισμού τίτλων 
Το προσδοκώμενο επίπεδο έκθεσης σε συναλλαγές δανεισμού τίτλων ανέρχεται στο 5% του καθαρού 
ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% κατ' ανώτατο όριο».

Ως συνέπεια των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι ο «Κίνδυνος Αναδιάρθρωσης Εταιρειών» θα αφαιρεθεί από 
τους παράγοντες κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και θα προστεθεί ο «Κίνδυνος Πολυδιαχειριστικών 
(Multi-Manager) Επενδύσεων». Επιπλέον, η υποενότητα Προφίλ Επενδυτή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
θα ενημερωθεί ως ακολούθως: 

«Λαμβάνοντας υπόψη τους επενδυτικούς στόχους, όπως αναφέρονται παραπάνω, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που επιδιώκουν:

• αύξηση κεφαλαίου και τρέχον εισόδημα επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών 
και χρεωστικών τίτλων παγκοσμίως που επωφελούνται από 34 επενδυτικές στρατηγικές

• να επενδύσουν σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα»

***

Οι ανωτέρω αλλαγές θα αποτυπώνονται σε μια ενημερωμένη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο 
θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά ή στην καταστατική έδρα της Εταιρίας. Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του 
Αμοιβαίου κεφαλαίου παραμένουν αμετάβλητα.


