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Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Κλείσιμο του Franklin Templeton Investment Funds –  Franklin Euro Short-Term Money Market Fund
Η παρούσα επιστολή προορίζεται για την ενημέρωσή σας ότι κατόπιν προσεκτικής ανάλυσης και εξέτασης, το 
Διοικητικό Συμβούλιο (το «Συμβούλιο») της Franklin Templeton Investment Funds («FTIF») αποφάσισε, σύμφωνα 
με το άρθρο 28 του καταστατικού της FTIF, να κλείσει το Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Euro Short-
Term Money Market Fund (το «Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο») με ισχύ από τις 7 Ιουλίου 2021 (η «Ημερομηνία 
ρευστοποίησης»). 

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι το Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει φτάσει σε μια ευνοϊκή οικονομία κλίμακας, 
δεδομένης της φύσης των μέσων χρηματαγοράς του, γεγονός το οποίο κάνει το εν λόγω Επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιο οικονομικά μη ελκυστικό για τους Μεριδιούχους.

Συνεπώς, το Συμβούλιο πιστεύει ότι δεν είναι πλέον προς το συμφέρον των μεριδιούχων η διατήρηση του Επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου ανοιχτού, δεδομένης της περιορισμένης προσδοκώμενης ανάπτυξης στο μέλλον. Η διαχείριση 
του Επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα συνεχίσει να γίνεται προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων έως την 
Ημερομηνία ρευστοποίησης.

Ο επενδυτικός στόχος και η επενδυτική πολιτική του Επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα πάψουν να ισχύουν από την 
Ημερομηνία ρευστοποίησης και τα στοιχεία ενεργητικού του Επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα τεθούν σε ρευστοποίηση. 

Τι πρέπει να κάνετε
Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα αν είστε ικανοποιημένοι με την απόφαση. Θα κλείσουμε αυτόματα τον λογαριασμό 
σας κατά την Ημερομηνία ρευστοποίησης. Έχετε επίσης την επιλογή να μετατρέψετε τα μερίδιά σας σε άλλα αμοιβαία 
κεφάλαια της FTIF, 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 πριν από την Ημερομηνία ρευστοποίησης. 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 30 Ιουνίου 2021. (Έχετε υπόψη ότι η φράση «χωρίς καμία χρέωση εξαγοράς» δεν 
ισχύει για την προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων («CDSC») για όλες τις κατηγορίες που υπάγονται 
στην εν λόγω CDSC, λόγω της φύσεως της αμοιβής αυτής.)

Το Συμβούλιο εκτιμά ότι, σε κανονικές συνθήκες αγοράς, τα έσοδα της ρευστοποίησης θα σας επιστραφούν εντός 
10 εργάσιμων ημερών από την Ημερομηνία ρευστοποίησης. 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας ή ανατρέξτε στη σελίδα «Πρόσθετες σημειώσεις» που περιλαμβάνεται στην παρούσα 
επιστολή, η οποία θα σας παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τη ρευστοποίηση.

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, 

________________________
Rafal Kwasny, Διευθύνον Στέλεχος της Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Εταιρεία Διαχείρισης της Franklin Templeton Investment Funds.
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Πρόσθετες σημειώσεις προς πληροφόρησή σας:

• Από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής, η έκδοση νέων μεριδίων και η ανταλλαγή μεριδίων μέσα 
στο Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπονται πλέον.

• Τα έξοδα κλεισίματος θα αποτυπώνονται στην καθαρή αξία ενεργητικού του Επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 
(τα έξοδα που θα προκύψουν από την ημερομηνία της απόφασης του Συμβουλίου να κλείσει το Επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιο έως την Ημερομηνία ρευστοποίησης).

• Θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία σύμβουλο σχετικά με τυχόν φορολογικές συνέπειες από 
την αγορά, κατοχή, μεταφορά ή πώληση των μεριδίων σας δυνάμει του εφαρμοστέου δικαίου της χώρας 
καταγωγής, διαμονής ή εγκατάστασής σας.

• Σε περίπτωση που τα έσοδα της ρευστοποίησης δεν είναι δυνατό να σας επιστραφούν, θα κατατεθούν εκ 
μέρους σας στο Caisse de Consignation (Ταμείο Παρακαταθηκών) στο Λουξεμβούργο. Τα έσοδα θα είναι 
διαθέσιμα για εσάς στο Caisse de Consignation (Ταμείο Παρακαταθηκών) για μια περίοδο 30 ετών, μετά 
την οποία θα γίνουν ιδιοκτησία του Κράτους του Λουξεμβούργου. Η τοπική σας Ομάδα Εξυπηρέτησης 
Πελατών της Franklin Templeton θα χαρεί να σας βοηθήσει με αυτό.


