
Λουξεμβούργο, 20 Μαΐου 2022

Τροποποίηση στις επενδυτικές πολιτικές διαφόρων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων 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 να τροποποιήσει τις επενδυτικές πολιτικές των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που παρατίθενται 
κατωτέρω (τα «Αμοιβαία Κεφάλαια») προκειμένου ο διαχειριστής επενδύσεων να έχει τη δυνατότητα να επενδύει σε 
μετατρέψιμους τίτλους και έως 5% του καθαρού ενεργητικού σε υπό αίρεση μετατρέψιμους τίτλους: 

- Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
- Franklin Euro Short Duration Bond Fund 
- Franklin European Total Return Fund

Συνεπώς, με ισχύ από 21 Ιουνίου 2022, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος στις επενδυτικές πολιτικές των Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων:

«Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει, σε επικουρική βάση, σε μετατρέψιμους τίτλους και υπό αίρεση 
μετατρέψιμους τίτλους (επενδύσεις σε υπό αίρεση μετατρέψιμους τίτλους δεν θα υπερβαίνουν το 5% του καθαρού 
ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου).»

Επιπροσθέτως, στους παράγοντες κινδύνου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Franklin Emerging Market Corporate 
Debt Fund και Franklin Euro Short Duration Bond Fund προστίθεται ο παράγοντας «Κίνδυνος Μετατρέψιμων και 
Υβριδικών Τίτλων».

Τέλος, η υποενότητα Κανονισμός Ταξινομίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Franklin Euro Short Duration Bond Fund 
και Franklin European Total Return Fund τροποποιείται ως εξής: 

«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 τον δείκτη SRRI, ούτε στα τέλη που χρεώνονται. Οι νέες επενδυτικές πολιτικές θα αποτυπωθούν 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 των 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων 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 
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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 21 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 
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
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