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 Καταχωρημένη στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο του  
 Λουξεμβούργου με Α.Μ. B 35 177 

Διορισμός του νέου πράκτορα μεταβιβάσεων για:
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Opportunities Funds
Franklin Templeton Alternative Funds
Franklin Templeton Shariah Funds
Franklin Templeton Series II Funds
Franklin Templeton Specialised Investment Funds (τα «Αμοιβαία Κεφάλαια»)

Αγαπητέ Επενδυτή, 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την απόφασή μας για τον διορισμό 
της Virtus Partners Fund Services Luxembourg S.à r.l. («Virtus Partners») ως υπεύθυνου 
μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων με ισχύ από τις 3 Οκτωβρίου 2022.

Γιατί κάνουμε αυτήν την αλλαγή

Ο όμιλος Franklin Templeton, συμπεριλαμβανομένης της Franklin Templeton International 
Services S.à.r.l. (η εταιρεία διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, «FTIS»), που εκτελεί επί 
του παρόντος εσωτερικά τις υπηρεσίες υπεύθυνου μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων για 
τα Αμοιβαία Κεφάλαια, έλαβε τη στρατηγική απόφαση να αποχωρήσει από τις δραστηριότητες 
υπεύθυνου μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων. Παράλληλα, αποφάσισε να συνάψει μια 
στρατηγική συνεργασία με τη FIS Global, που αντιπροσωπεύεται στο Λουξεμβούργο από τη 
θυγατρική της, Virtus Partners. 

Αυτή η ανάθεση θα επιτρέψει στη FTIS (και στον όμιλο Franklin Templeton): 
• να βελτιστοποιήσει τις επιχειρηματικές της λειτουργίες και διαδικασίες, στηριζόμενη στην 

τεχνογνωσία, την τεχνολογία και τους πόρους της Virtus Partners,
• να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία της Virtus Partners, έναν εξειδικευμένο επαγγελματία 

στον χρηματοοικονομικό τομέα, με άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και
• να αξιοποιήσει τις τεχνολογικές λύσεις, οι οποίες θα ωφελήσουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια και 

τους μεριδιούχους τους και θα καλύψουν τις συνεχιζόμενες κανονιστικές ανάγκες και τις 
απαιτήσεις των πελατών για ολοένα και πιο σύνθετα προϊόντα.

Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή για εσάς

Αυτή η αλλαγή του υπεύθυνου μητρώου και του πράκτορα μεταβιβάσεων δεν έχει καμία 
συνέπεια για εσάς ως μεριδιούχου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Δεν χρειάζεται να προβείτε  
σε καμία ενέργεια αναφορικά με αυτήν την αλλαγή. 

Η Virtus Partners θα αναλάβει τις ομάδες τεχνολογίας και παροχής υπηρεσιών της FTIS 
και θα παρέχει υπηρεσίες υπεύθυνου μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων στα Αμοιβαία 
Κεφάλαια βάσει ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή στις 
επαφές και τις αλληλεπιδράσεις σας με την Franklin Templeton. 

Επιπλέον, ο διορισμός της Virtus Partners δεν θα προκαλέσει καμία αλλαγή στα επίπεδα 
ή στη διάρθρωση των χρεώσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των επιμέρους αμοιβαίων 
κεφαλαίων τους, καθώς και κανένα πρόσθετο κόστος, δαπάνη, δικαίωμα ή συμφέρον για 
τους μεριδιούχους.

Λουξεμβούργο, 7η Νοεμβρίου 2022
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Η παραπάνω αλλαγή έχει αποτυπωθεί σε μια ενημερωμένη έκδοση του ενημερωτικού 
δελτίου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

Λίγα λόγια για τη FIS Global και τη Virtus Partners

Η FIS Global είναι μια κορυφαία εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, η οποία 
προσφέρει λύσεις για την παροχή μιας σύγχρονης, απρόσκοπτης και ασφαλούς εμπειρίας 
στους πελάτες της. Ως παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών πράκτορα μεταβιβάσεων, η FIS 
Global προσφέρει κλιμακωτή επενδυτική τεχνολογία πραγματικού χρόνου, με μια μόνιμη 
ομάδα ειδικών για την κάλυψη των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών του πελατολόγιου 
των πελατών τους. 

Η FIS Global βοηθά τους πελάτες της να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με καινοτόμους 
τρόπους για την αντιμετώπιση καίριων επιχειρηματικών προκλήσεων και για την παροχή  
μιας κορυφαίας εμπειρίας στους πελάτες τους. Με έδρα στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα,  
η FIS κατατάσσεται στην 241η θέση του Fortune 500 για το 2021 ενώ αποτελεί μέλος του 
δείκτη 500® της Standard & Poor. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή 
τοποθεσία www.fisglobal.com. Ακολουθήστε τη FIS στο Facebook, στο LinkedIn και στο 
Twitter (@FISGlobal).

Η Virtus Partners, η οποία είναι θυγατρική εταιρεία της FIS Global, συστάθηκε στο 
Λουξεμβούργο ως société à responsabilité limitée (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) με 
έδρα στη διεύθυνση 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου.

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 έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Rafal Kwasny
Διευθύνον Στέλεχος της Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Εταιρεία Διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων


