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Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Δημιουργία των Περιορισμένων Κατηγοριών Μεριδίων στην Franklin Templeton 
Investment Funds – Templeton Eastern Europe Fund («Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») 
και εκ νέου άνοιγμα του μη περιορισμένου μέρους του χαρτοφυλακίου του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη επιστολή μας, την 28η Φεβρουαρίου 2022, το διοικητικό 
συμβούλιο («Δ.Σ.») της Franklin Templeton Investment Funds («Αμοιβαίο Κεφάλαιο») έλαβε 
την απόφαση, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, να αναστείλει 
προσωρινά τον υπολογισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (ΚΑΕ) της Franklin Templeton 
Investment Funds – Templeton Eastern Europe Fund («Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), 
λόγω της υψηλής έκθεσής του σε στοιχεία ενεργητικού που παρουσιάζουν έλλειψη 
ρευστότητας. Η εν λόγω απόφαση αποτέλεσε απόρροια της κρίσης και των περιοριστικών 
μέτρων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της εισβολής στην Ουκρανία («δεσμευμένα στοιχεία 
ενεργητικού»), όπως γνωστοποιήθηκε από την επιτροπή εποπτείας του χρηματοπιστωτικού 
τομέα (Commission de surveillance du secteur financier - «CSSF») την ίδια εκείνη ημερομηνία. 
Αντιμέτωπο με την παρούσα κατάσταση, το Δ.Σ. αποφάσισε στη συνεχεία για τις περαιτέρω 
ενέργειές του όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και για τους μηχανισμούς που θα 
διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση όλων των μεριδιούχων σε σχέση με τα δεσμευμένα στοιχεία 
ενεργητικού. 

Κατά την εξέταση του ζητήματος των στοιχείων ενεργητικού που παρουσιάζουν περιορισμένη 
ρευστότητα στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του την ιδιάζουσα 
κατάσταση και τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εισβολής στην 
Ουκρανία, την υψηλή έκθεση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μη ρευστά και μη 
διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου, τα σχετικά έγγραφα και την 
επενδυτική πολιτική του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τις Συχνές Ερωτήσεις 
της CSSF, που δημοσιεύθηκαν την 31η Μαρτίου 2022, σχετικά με την εφαρμογή εργαλείων 
διαχείρισης της ρευστότητας από επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια (Application of Liquidity 
Management Tools by Investment Funds) («Συχνές Ερωτήσεις της CSSF»).

Έπειτα από προσεκτική ανάλυση των διαθέσιμων εργαλείων διαχείρισης της ρευστότητας 
και προκειμένου να αποφευχθεί η παραμονή των μεριδιούχων στο υπό αναστολή Επιμέρους 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. πήρε την απόφαση να θέσει 
σε εφαρμογή, από την 11 Νοεμβρίου 2022, έναν διαχωρισμό των μη ρευστών στοιχείων 
ενεργητικού από τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
Αυτό σημαίνει ότι το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ανοιχθεί εκ νέου με μόνο τα ρευστά 
στοιχεία ενεργητικού και ότι το μη ρευστό μέρος του χαρτοφυλακίου θα κατανεμηθεί στις 
νεοδημιουργηθείσες κατηγορίες μεριδίων («κατηγορίες δεσμευμένων μεριδίων») σύμφωνα 
με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. 

Λουξεμβούργο, 10 Οκτωβρίου 2022

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Λουξεμβούργο
Τ.Θ. 169, L-2011 Λουξεμβούργο
τηλ. (352) 46 66 67-1
φαξ (352) 46 66 76
E-mail: lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu
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Σε όλους τους μεριδιούχους στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα κατανεμηθεί το μέρος 
των δεσμευμένων στοιχείων ενεργητικού που τους αναλογεί, που αποδεικνύεται με την 
έκδοση ισοδύναμου αριθμού μεριδίων («Μερίδια δεσμευμένης κατηγορίας» ή εν συντομία 
«Μερίδια RC») στις νεοδημιουργηθείσες κατηγορίες δεσμευμένων μεριδίων. Η επιχείρηση 
αυτή θα υλοποιηθεί με τη δημιουργία επτά νέων κατηγοριών δεσμευμένων μεριδίων με νέους 
κωδικούς ISIN και χαρακτηριστικά παρόμοια με την αντίστοιχη κατηγορία μεριδίων η οποία 
τηρείται στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Οι 7 νέες κατηγορίες δεσμευμένων μεριδίων θα ονομαστούν ως εξής:

Franklin Templeton Investment Funds Κατηγορία μεριδίων
Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR RC
Templeton Eastern Europe Fund A (Ydis) EUR RC
Templeton Eastern Europe Fund I (acc) EUR RC
Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR RC
Templeton Eastern Europe Fund W (acc) EUR RC
Templeton Eastern Europe Fund X (acc) EUR RC
Templeton Eastern Europe Fund A (acc) USD RC

Κατανομή και αποτίμηση Μεριδίων RC
Τα μερίδια στις κατηγορίες δεσμευμένων μεριδίων θα κατανεμηθούν σε αναλογία 1:1 με 
βάση τις υπάρχουσες αντίστοιχες κατηγορίες μεριδίων. Για τον προσδιορισμό του αριθμού 
των μονάδων που καταμερίζονται στις κατηγορίες δεσμευμένων μεριδίων χρησιμοποιείται 
ο λόγος κατανομής των κατηγοριών μεριδίων κατά την πλέον πρόσφατη αποτίμηση, την 
25η Φεβρουαρίου 2022. Ο λόγος κατανομής των κατηγοριών μεριδίων είναι το ποσοστό % 
το οποίο αντιπροσωπεύει κάθε κατηγορία μη δεσμευμένων μεριδίων των υπό διαχείριση 
ενεργητικών στοιχείων (assets under management – AUM) επί των συνολικών AUM του 
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Δεσμευμένα AUM (αγοραία αξία διαχωρισμένων στοιχείων ενεργητικού + ταμειακά 
διαθέσιμα – έξοδα) x (πολλαπλασιασμένο επί) λόγο% της πλέον πρόσφατης 
αποτίμησης κατηγορίας μεριδίων = AUM επιπέδου κατηγοριών δεσμευμένων μεριδίων

ΚΑΕ κατηγορίας δεσμευμένων μεριδίων ανά μερίδιο = AUM κατηγοριών δεσμευμένων 
μεριδίων / Μερίδια κατηγοριών δεσμευμένων μεριδίων 

Σημειώνεται ότι, επειδή τα δεσμευμένα στοιχεία ενεργητικού αποτιμώνται επί του παρόντος 
με μηδενική αξία, τα AUM των κατηγοριών δεσμευμένων μεριδίων θα βασίζονται στα 
ταμειακά διαθέσιμα που μεταφέρονται από το υπάρχον χαρτοφυλάκιο σε αυτές τις κατηγορίες 
για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων.
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Ο πίνακας κατωτέρω αποτελεί ένα μοντέλο κατανομής που παρέχεται ως παράδειγμα:

Αγοραία αξία 
χαρτοφυλακίου

0   

Ταμειακά διαθέσιμα 100.000,00 €
Έξοδα 
(Έλεγχος, Καταχώρηση)

-10.000,00 €

- Δεσμευμένα AUM 90.000,00 €

Κατηγορία μεριδίων Λόγος κατανομής 
κατηγορίας 

μεριδίων 

Αριθμός 
μεριδίων

Κατηγορία 
μεριδίων AUM 

Τοπικό CCY

ΚΑΕ ανά 
μερίδιο

A (acc) EUR RC 67,3833952 4.947.736,4130 60.645,06 € 0,01 €
A (Ydis) EUR RC 0,578757 42.977,3350 520,88 € 0,01 €
I (acc) EUR RC 6,9043731 646.089,6520 6.213,94 € 0,01 €
N (acc) EUR RC 3,7452318 308.368,6950 3.370,71 € 0,01 €
W (acc) EUR RC 2,6831815 403.551,5290 2.414,86 € 0,01 €
X (acc) EUR RC 0,8791298 146.356,0460 791,22 € 0,01 €
A (acc) USD RC 17,8259316 1.309.292,1490 16.861,55 $ 0,01 $ 

Εκ νέου άνοιγμα των συναλλαγών στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Μετά τη δημιουργία των κατηγοριών δεσμευμένων μεριδίων, η αναστολή ΚΑΕ που 
εφαρμόστηκε στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα αρθεί όσον αφορά το μη δεσμευμένο 
μέρος του χαρτοφυλακίου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τυχόν εντολές συναλλαγών 
που λαμβάνονται κατά την περίοδο αναστολής θα εκτελεστούν πλήρως κατά την πρώτη ημέρα 
της άρσης της αναστολής, εκτός αν ακυρωθούν πριν από την καταληκτική ώρα, δηλαδή τις  
10 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET), εκείνης της μέρας. Για λόγους σαφήνειας, μια εξαγορά 
από το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επηρέαζε, ωστόσο, το καθεστώς του μεριδιούχου 
όσον αφορά τη συμμετοχή του στη σχετική κατηγορία δεσμευμένων μεριδίων.

Μετά την έκδοση των μεριδίων RC σε όλους τους μεριδιούχους του Επιμέρους Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου όπως περιγράφεται παραπάνω, θα πάψουν να γίνονται δεκτές εγγραφές, 
εξαγορές και ανταλλαγές στις κατηγορίες δεσμευμένων μεριδίων.  

Συνεχιζόμενη αποτίμηση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο κάθε κατηγορίας του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
θα συνεχίσει να προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο τρέχον 
ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αλλά δεν θα λαμβάνει υπόψη για αυτόν τον 
σκοπό τα δεσμευμένα ενεργητικά στοιχεία που αντιστοιχούν στα μερίδια RC. Θα υπολογίζεται 
καθημερινά μια ξεχωριστή καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο RC, αλλά δεν θα επιτρέπονται 
οι συναλλαγές σε μερίδια RC. Δεν ισχύουν επιπρόσθετα τέλη για τις κατηγορίες δεσμευμένων 
μεριδίων. Τα τέλη θα μειωθούν ώστε να καλύπτονται τα ελάχιστα λειτουργικά έξοδα, όπως τέλη 
ελέγχου και ρυθμιστικά, νομικά ή φορολογικά τέλη. Χάριν σαφήνειας, δεν θα εφαρμόζονται 
αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και προμήθειες διοίκησης ή διατήρησης. Η εν λόγω ξεχωριστή 
αξία του ενεργητικού των μεριδίων RC θα γνωστοποιείται στους μεριδιούχους στον δικτυακό 
τόπο της Franklin Templeton: https://www.franklintempleton.lu/. 
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Οι κατηγορίες δεσμευμένων μεριδίων περιέχουν τα δεσμευμένα στοιχεία ενεργητικού έως 
ότου οι εν λόγω θέσεις εξαγοραστούν, πραγματοποιηθούν ή ρευστοποιηθούν προς το 
καλύτερο συμφέρον των μεριδιούχων. Τα απαιτούμενα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση 
με τις κατηγορίες δεσμευμένων μεριδίων θα κατανεμηθούν και θα αναληφθούν από τις 
κατηγορίες δεσμευμένων μεριδίων σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο καταστατικό 
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και θα καταβληθούν με οποιαδήποτε ενδιάμεση πληρωμή προς 
τους μεριδιούχους ή με την εξαγορά, πραγματοποίηση ή ρευστοποίηση των θέσεων που 
αποδίδονται στις κατηγορίες δεσμευμένων μεριδίων. 

Ενημερωτικό δελτίο και γνωστοποίηση λογιστικής έκθεσης
Το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επικαιροποιηθεί, συμπεριλαμβανομένου 
του φύλλου στοιχείων, προκείμενου να αντανακλάται (i) η ύπαρξη των νέων κατηγοριών 
δεσμευμένων μεριδίων, (ii) το γεγονός ότι τίθενται σε αναστολή και ότι δεν είναι δυνατές 
τυχόν εγγραφές, εξαγορές ή ανταλλαγές και (iii) η απαγόρευση στην οποία υπόκειται το 
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο για επενδύσεις, μέχρι νεωτέρας, σε στοιχεία ενεργητικού 
Ρωσίας ή Λευκορωσίας. 

Επιπροσθέτως, ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά 
με τα δεσμευμένα στοιχεία ενεργητικού στις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου.  

Ποια είναι τα επόμενα βήματα
Το Συμβούλιο θα προβαίνει στην εκ νέου εκτίμηση της κατάστασης των δεσμευμένων 
στοιχείων ενεργητικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα αναλύει προσεκτικά τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν μόλις ορισμένα δεσμευμένα στοιχεία ενεργητικού καταστούν ρευστά.  
Μόλις τα δεσμευμένα στοιχεία ενεργητικού καταστούν ρευστά και διαπραγματεύσιμα, 
οι θέσεις θα εξαγορασθούν, πραγματοποιηθούν ή ρευστοποιηθούν προς το καλύτερο 
συμφέρον των μεριδιούχων.

Με την πώληση των δεσμευμένων στοιχείων ενεργητικού, οι κάτοχοι των μεριδίων RC 
θα λάβουν ταυτοχρόνως προσόδους ρευστοποίησης ταμειακών διαθεσίμων με βάση τον 
αριθμό των μεριδίων RC που κατέχει καθένας από αυτούς. Θα σας αποσταλεί επιβεβαίωση 
συναλλαγής, αντιστοίχως, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της εν λόγω εργασίας. Μόλις όλα 
τα δεσμευμένα στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν στα μερίδια RC πωληθούν, όλα τα 
μερίδια RC θα ακυρωθούν και θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές στους μεριδιούχους που 
κατέχουν μερίδια RC. Οι κατηγορίες δεσμευμένων μεριδίων θα πάψουν τότε να υφίστανται.

Τι σημαίνει αυτό για εσάς
Μετά τη δημιουργία των κατηγοριών δεσμευμένων μεριδίων, η αναστολή της ΚΑΕ που 
εφαρμόστηκε στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα αρθεί όσον αφορά το μη δεσμευμένο 
μέρος του χαρτοφυλακίου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με έναρξη ισχύος την 
11 Νοεμβρίου 2022. 

Αυτό σημαίνει ότι:
• οι διαπραγματεύσεις στις κατηγορίες μη δεσμευμένων μεριδίων θα επιτρέπονται και 

θα υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
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• τυχόν εντολές συναλλαγής που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής 
θα εκτελούνται την πρώτη Ημέρα Αποτίμησης μετά το πέρας της αναστολής, δηλαδή:  
την 11 Νοεμβρίου 2022, εκτός αν αποφασίσετε να τις ακυρώσετε πριν από τις 10 μ.μ 
ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) στις 11 Νοεμβρίου 2022. 

Η δημιουργία των κατηγοριών δεσμευμένων μεριδίων δεν θα υπόκειται σε φορολόγηση 
του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Λουξεμβούργο, αλλά ενδέχεται να επηρεάσει 
την προσωπική φορολογική κατάσταση των μεριδιούχων ανάλογα με τις φορολογικές 
τους κατοικίες ή άλλες δικαιοδοσίες στις οποίες καταβάλλουν φόρους.  Δεδομένου ότι η 
φορολογική νομοθεσία διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα, συνιστάται στους 
μεριδιούχους να απευθυνθούν στους φορολογικούς τους συμβούλους.

Τι πρέπει να κάνετε
Δεν πρέπει να κάνετε απολύτως τίποτα. Σημειώνεται ότι δικαιούστε να αποσύρετε 
οποιαδήποτε εκκρεμή εντολή αγοράς, ανταλλαγής ή εξαγοράς υποβάλετε μέσω γραπτής 
ειδοποίησης το αργότερο έως τις 10 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) κατά την πρώτη 
ημέρα αποτίμησης μετά την άρση της αναστολής (ή σε οποιαδήποτε άλλη καταληκτική 
ώρα ισχύει στις διάφορες δικαιοδοσίες όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό δελτίο). Η γραπτή 
ειδοποίηση θα πρέπει να αποσταλεί στη Franklin Templeton International Services S.à r.l., 
τους τοπικούς διανομείς σας ή το τοπικό γραφείο της Franklin Templeton.

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, 

John Hosie, Διευθύνον Στέλεχος της Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Εταιρεία Διαχείρισης της Franklin Templeton Investment Funds.


