
Λουξεμβούργο, 17 Μαΐου 2022

Τροποποίηση στην επενδυτική πολιτική ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της Franklin Templeton 
Investment Funds 

Αγαπητέ Μεριδιούχε,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Franklin Templeton Investment Funds (η «Εταιρεία») 
έχει αποφασίσει, κατόπιν απαίτησης των επενδυτών, να τροποποιήσει την επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου Franklin K2 Alternative Strategies Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») για την ανακατάταξή του από την 
κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων του άρθρου 6 στην κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων του άρθρου 8 του κανονισμού 
περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR»), προκειμένου να 
αντανακλάται καλύτερα η μεθοδολογία ΠΚΔ που εφαρμόζεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, και για την πραγματοποίηση 
αρκετών λοιπών αλλαγών, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω. 

• Με ισχύ από 18 Ιουνίου 2022, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα καταταχθεί εκ νέου στην κατηγορία αμοιβαίων 
κεφαλαίων του άρθρου 8 του SFDR για την ενσωμάτωση, κατόπιν απαίτησης πελατών, μεθοδολογίας 
ΠΚΔ και η επενδυτική πολιτική του θα τροποποιηθεί για την προσθήκη της ακόλουθης διατύπωσης μετά 
την πέμπτη παράγραφο:

«Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την προώθηση ευρύτερων περιβαλλοντικών (Π) χαρακτηριστικών (κλιματική 
αλλαγή, φυσικό κεφάλαιο, μόλυνση και απόβλητα) και κοινωνικών (Κ) χαρακτηριστικών (ανθρώπινο κεφάλαιο, ευθύνη 
για τα προϊόντα, αντίθεση ενδιαφερόμενων μερών). Το πλαίσιο αξιολόγησης ΠΚΔ, το οποίο εφαρμόζεται τουλάχιστον 
στο 90% του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι δεσμευτικό για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου.

Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα θέσει ως στόχο για το χαρτοφυλάκιο αθροιστική διαβάθμιση 
ίση με BBB ή μεγαλύτερη και βαθμολογία 5,0 ή υψηλότερη όπως υπολογίζεται από τις βαθμολογίες του δείκτη MSCI 
ΠΚΔ. Η διαβάθμιση BBB αντιστοιχεί σε βαθμολογία από 4,286 έως 5,714 (από την τελική προσαρμοσμένη στον κλάδο 
εταιρική βαθμολογία) και, επομένως, η βαθμολογία 5,0 αντιστοιχεί στη διάμεσο της διαβάθμισης BBB. Περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία διαβαθμίσεων του δείκτη MSCI ΠΚΔ μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση 
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings. Ωστόσο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να διαθέτει 
στοιχεία ενεργητικού με χαμηλότερη διαβάθμιση ή/και βαθμολογία. Στην προκειμένη περίπτωση, (i) αν η διαβάθμιση 
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι κάτω του BBB, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα προβεί σε επανεξισορρόπηση 
ολόκληρου του μέρους των στοιχείων ενεργητικού που αντιστοιχεί στους Συνδιαχειριστές Επενδύσεων για την 
επίτευξη διαβάθμισης BBB ή μεγαλύτερης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο εντός 90 ημερών και (ii) αν η βαθμολογία του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι κάτω του 5,0, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα εντοπίσει τα στοιχεία ενεργητικού του 
χαρτοφυλακίου που συμβάλλουν στις χαμηλότερες βαθμολογίες ΠΚΔ και θα ξεκινήσει συζητήσεις με τον σχετικό 
Συνδιαχειριστή Επενδύσεων κατά το προσεχές τρίμηνο. Αν σε βάθος χρόνου η βαθμολογία των Συνδιαχειριστών 
Επενδύσεων δεν βελτιωθεί, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα αφαιρέσει τον Συνδιαχειριστή Επενδύσεων από 
την κατανομή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των Μεριδιούχων. Ο μέσος σταθμικός όρος της 
βαθμολογίας βάσης ΠΚΔ των στοιχείων ενεργητικού στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υψηλότερος 
από τη μέση βαθμολογία βάσης ΠΚΔ του επενδυτικού σύμπαντος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Σε επίπεδο Συνδιαχειριστών Επενδύσεων, ο Διαχειριστής Επενδύσεων διενεργεί αξιολόγηση ΠΚΔ των διορισμένων 
Συνδιαχειριστών Επενδύσεων μέσω της εφαρμογής αποκλειστικής μεθοδολογίας αξιολόγησης ΠΚΔ σε κάθε έναν από 
αυτούς, στην οποία συμπεριλαμβάνεται εξέταση της ενοποίησης επενδύσεων των Συνδιαχειριστών Επενδύσεων και της 
συνάφειας των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων με την απόδοση επενδύσεων, καθώς και αξιολόγηση των 
πιθανών πεδίων που πρέπει να αναπτυχθούν και των μελλοντικών πρωτοβουλιών των Συνδιαχειριστών Επενδύσεων. 
Με βάση αυτήν την ποιοτική αξιολόγηση, ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί τους Συνδιαχειριστές Επενδύσεων 
σε επίπεδο τήρησης απαιτήσεων, επενδυτικής ενοποίησης και δυναμικής. Η αξιολόγηση ΠΚΔ των Συνδιαχειριστών 
Επενδύσεων παρακολουθείται στο πλαίσιο τριμηνιαίων συναντήσεων και ετήσιων λειτουργικών ελέγχων. 
Επιπροσθέτως, ο Διαχειριστής Επενδύσεων εξετάζει σε επίπεδο εταιρείας τις συνεργασίες ΠΚΔ των Συνδιαχειριστών 
Επενδύσεων (π.χ. καθεστώς υπογράφοντα UNPRI), καθώς και σε εσωτερικό επίπεδο τις δυνατότητες ΠΚΔ.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων παρακολουθεί τις τάσεις των παραγόντων ΠΚΔ στο χαρτοφυλάκιο, ξεκινώντας από 
τις μεμονωμένες θέσεις και στη συνέχεια φτάνοντας σε κάθε Συνδιαχειριστή Επενδύσεων που τις κατέχει, για να 
αξιολογήσει ποιες θέσεις και Συνδιαχειριστές Επενδύσεων επηρεάζουν τη συνολική βαθμολογία ΠΚΔ του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου.»
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Επιπλέον, με ισχύ από 18 Ιουνίου 2022, καθιερώνονται επενδύσεις σε τίτλους που εκδίδονται από ιδιωτικές εταιρείες, 
ιδιωτικές επενδύσεις σε δημόσιο μετοχικό κεφάλαιο (Private Investments in Public Equity – PIPE) και εταιρείες 
εξαγοράς ειδικού σκοπού (Special Purpose Acquisition Companies – SPAC), ενώ οι επενδύσεις σε τραπεζικά δάνεια 
αφαιρούνται από την επενδυτική πολιτική. Συνεπώς, η ενδέκατη παράγραφος θα τροποποιηθεί ως εξής:

«Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί, επίσης, να επενδύει έως 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και 
άλλων ΟΣΕ και έως 10% του καθαρού ενεργητικού του σε τραπεζικά δάνεια που πληρούν τις προϋποθέσεις ως Μέσα 
Χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί, επιπλέον, σύμφωνα με τους επενδυτικούς περιορισμούς, 
να επενδύει (i) έως 10% του καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους που εκδίδονται από ιδιωτικές εταιρείες 
και ιδιωτικές επενδύσεις σε δημόσιο μετοχικό κεφάλαιο (PIPE) και (ii) έως 5% του καθαρού ενεργητικού 
του σε εταιρείες εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPAC), εφόσον οι προβλεπόμενες PIPE και SPAC μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως κινητές αξίες δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο α) του 
νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010.»

• Τέλος, τροποποιείται η έβδομη παράγραφος για να αποσαφηνιστεί ότι οι επενδύσεις σε τίτλους 
αναγκαστικής εκποίησης δεν θα υπερβαίνουν το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: 

«Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχικό κεφάλαιο και μετοχικές κινητές αξίες εταιρειών εγκατεστημένες 
οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέγεθος κεφαλαιοποιήσεως. Οι χρεωστικοί τίτλοι, οι οποίοι μπορεί να αποκτηθούν 
από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη τίτλων εισοδήματος σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου 
οποιασδήποτε λήξης ή πιστοληπτικής αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένων των τίτλων επενδυτικού βαθμού, μη 
επενδυτικού βαθμού, χαμηλής αξιολόγησης, μη αξιολογημένων και μη εξυπηρετούμενων τίτλων) εταιρικών και 
κρατικών εκδοτών ανά τον κόσμο και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ομολόγων υψηλής απόδοσης 
(«junk») και αναγκαστικών χρεωστικών τίτλων (τίτλοι εταιρειών που συμμετέχουν ή πρόκειται να συμμετάσχουν σε 
αναδιοργανώσεις, οικονομικές αναδιαρθρώσεις ή πτώχευση). Οι επενδύσεις σε τίτλους αναγκαστικής εκποίησης 
δεν θα υπερβαίνουν το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί 
να συμμετέχει ενεργά και συχνά σε συναλλαγές ως μέρος των επενδυτικών στρατηγικών του.»

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι (i) η υποενότητα Προφίλ Επενδυτή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα 
επικαιροποιηθεί, (ii) στους παράγοντες κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα προστεθούν οι εξής παράγοντες: 
«Κίνδυνος τίτλων αναγκαστικής εκποίησης», «Κίνδυνος μετοχικού κεφαλαίου», «Κίνδυνος PIPE», «Κίνδυνος 
ιδιωτικών εταιρειών», «Κίνδυνος SPAC» και «Κίνδυνος βιωσιμότητας» και (iii) στο φύλλο στοιχείων του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου θα προστεθεί η ακόλουθη υποενότητα Κανονισμός Ταξινομίας:

«Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
και σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύεται για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με 
την ταξινομία και συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου να περιλαμβάνουν συμπτωματικά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε θετικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον μέσω της έμφασής τους στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και οι οποίες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με την ταξινομία, όχι όμως απαραίτητα. 
Επισημαίνεται στους επενδυτές ότι η αρχή του Κανονισμού Ταξινομίας περί «μη πρόκλησης σημαντικής 
ζημίας» ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις που Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα 
κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται 
με την ταξινομία, δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες δυνάμει του Κανονισμού Ταξινομίας.»

Δεν θα υπάρξει ουσιαστικός αντίκτυπος στον τρόπο διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στο προφίλ κινδύνου  
ή ρευστότητας ή τον δείκτη SRRI, ούτε στα τέλη που χρεώνονται.

Η νέα επενδυτική πολιτική θα αποτυπωθεί σε μια επικαιροποιημένη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, 
αντίγραφο του οποίου θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά ή στην καταστατική έδρα της Εταιρείας, κατόπιν αιτήματος. 
Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου κεφαλαίου παραμένουν αμετάβλητα.

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 18 Ιουνίου 2022.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Η τοπική σας Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών θα χαρεί να σας βοηθήσει με οποιαδήποτε γενική ερώτηση σχετικά 
με τη Franklin Templeton. Απλά καλέστε την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών της περιοχής σας, επισκεφτείτε τον 
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ιστότοπό μας στο www.franklintempleton.lu ή αν χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με την επένδυσή σας, απευθυνθείτε 
σε έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε τις επενδύσεις σας στην Franklin Templeton.

Με εκτίμηση, 

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


