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ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΊΟ ΚΕΦΆΛΑΙΟ FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENT FUNDS – TEMPLETON GLOBAL (EURO)
Λουξεμβούργο, 2 Φεβρουαρίου 2018
Αγαπητέ Μεριδιούχε,
Με την επιστολή αυτή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ορισμένες αλλαγές που επηρεάζουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Templeton Global (Euro), ένα υποκεφάλαιο της Franklin Templeton Investment Funds SICAV με έδρα στο Λουξεμβούργο
(η «Εταιρεία»), όπως περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω.

Αλλαγή ονόματος

Με ισχύ από τις 5 Μαρτίου 2018, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global (Euro)
θα μετονομαστεί σε Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Climate Change (το «Αμοιβαίο Kεφάλαιo»).
Η αλλαγή ονόματος αποφασίστηκε έτσι ώστε να αντανακλάται η αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αλλαγή επενδυτικής πολιτικής

Με ισχύ από τις 5 Μαρτίου 2018, η επενδυτική πολιτική θα τροποποιηθεί, ώστε να επικεντρώνεται συγκεκριμένα σε
διεθνείς εταιρείες που αναγνωρίζουν και προσαρμόζονται στους μακροπρόθεσμους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και
τις ευκαιρίες της κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των φυσικών πόρων σε όλους τους κλάδους, με αποτέλεσμα να
είναι προετοιμασμένες καλύτερα για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η νέα επενδυτική πολιτική
επιτρέπει περαιτέρω στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για σκοπούς αντιστάθμισης
κινδύνου ή και αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, καθώς και σε μερίδια άλλων ΟΣΕ.
Κατά συνέπεια, η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να πετύχει το στόχο του εφαρμόζοντας μια πολιτική επενδύσεων σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών
από ολόκληρο τον κόσμο που διαθέτουν Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά Χαρακτηριστικά και Χαρακτηριστικά Διακυβέρνησης (ESG).
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει πρωτίστως σε κοινές μετοχές διεθνών εταιρειών που αναγνωρίζουν και προσαρμόζονται στους
μακροπρόθεσμους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και τις ευκαιρίες της κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των φυσικών
πόρων σε όλους τους κλάδους, με αποτέλεσμα να είναι προετοιμασμένες καλύτερα για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα.
Εφόσον ο επενδυτικός στόχος είναι πιθανότερο να επιτευχθεί εφαρμόζοντας μια επενδυτική πολιτική, η οποία είναι ευέλικτη και
προσαρμόσιμη, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επιδιώκει ευκαιρίες επενδύσεων σε άλλους τύπους τίτλων όπως προνομιούχες
μετοχές, τίτλους μετατρέψιμους σε κοινές μετοχές και τίτλους σταθερού εισοδήματος. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει
περαιτέρω σε προθεσμιακές καταθέσεις, μετρητά και μέσα χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει
έως και 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όπως ΟΣΕΚΑ, Διαπραγματεύσιμων
Αμοιβαίων Κεφαλαίων («ETF»), καθώς και άλλων ΟΣΕ.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να αξιοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου
ή και αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Τα εν λόγω παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης,
δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών και δεικτών μετοχών, γραμμάτια συνδεδεμένα με μετοχές, καθώς και δικαιώματα προαίρεσης
(συμπεριλαμβανομένων των καλυμμένων δικαιωμάτων αγοράς και των τίτλων επιλογής).»
Επίσης, η ενότητα για το προφίλ επενδυτή θα αναθεωρηθεί ως εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη τους επενδυτικούς στόχους, όπως αναφέρονται παραπάνω, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να προσελκύσει
επενδυτές που επιδιώκουν:
•

αύξηση κεφαλαίου, επενδύοντας σε διεθνείς εταιρείες που είναι καλύτερα προετοιμασμένες για τη μετάβαση σε μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

•

να επενδύσουν σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.»

Επιπλέον, στον κατάλογο των βασικών κινδύνων που σχετίζονται με αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προστίθεται ο «Κίνδυνος
Παράγωγων Μέσων».
* * * * * *
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Εάν δεν συμφωνείτε με τις παραπάνω αλλαγές, μπορείτε να ζητήσετε — δωρεάν έως τις 5 Μαρτίου 2018 — την
εξαγορά των μεριδίων που κατέχετε στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή την ανταλλαγή των μεριδίων αυτών με μερίδια
άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, λεπτομέρειες για τα οποία γνωστοποιούνται στο τρέχον Ενημερωτικό
Δελτίο (υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν εξασφαλίσει αναγνώριση για εμπορική διάθεση
στη δική σας περιοχή δικαιοδοσίας).
Η Εταιρεία διαθέτει μια ευρεία σειρά αμοιβαίων κεφαλαίων που εξυπηρετούν πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς.
Ανταλλαγές μεριδίων τα οποία ήδη κατέχετε μπορούν να γίνουν με μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων της
Εταιρείας. Με την παραλαβή των σχετικών εντολών σας, θα εκτελέσουμε δωρεάν την ανταλλαγή για λογαριασμό
σας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο τρέχον Ενημερωτικό Δελτίο.
Αν δεν επιθυμείτε να ανταλλάξετε τα μερίδιά σας και θέλετε να τα εξαγοράσετε και να λάβετε το αντίστοιχο ποσό
σε μετρητά, η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί δωρεάν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο τρέχον Ενημερωτικό
Δελτίο. Παρακαλούμε αποστείλετε τις εντολές σας στο γραφείο της Franklin Templeton Investments της
περιοχής σας ή στην Franklin Templeton International Services S.à r.l. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η «μη χρέωση
προμήθειας εξαγοράς» δεν ισχύει για την ενδεχόμενη προμήθεια πώλησης («ΕΠΠ») για όλες τις κατηγορίες στις
οποίες χρεώνεται η εν λόγω ΕΠΠ, λόγω της φύσης της προμήθειας αυτής. Αντίστοιχα, εφόσον αποφασίσετε
να εξαγοράσετε μερίδια για τα οποία χρεώνεται ΕΠΠ, η εξαγορά τους θα υπόκειται στην ισχύουσα ΕΠΠ, όπως
γνωστοποιείται λεπτομερέστερα στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας.
Θα πρέπει να απευθυνθείτε στους επαγγελματίες συμβούλους σας σχετικά με τις πιθανές φορολογικές ή άλλες
συνέπειες της αγοράς, κατοχής, μεταβίβασης ή πώλησης μεριδίων της Εταιρείας τα οποία επηρεάζονται από τις
αλλαγές που περιγράφονται παραπάνω, με βάση τη νομοθεσία της χώρας ιθαγένειας, κατοικίας και φορολογικής
σας κατοικίας.
Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Franklin Templeton
Investments της περιοχής σας ή τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.
Με εκτίμηση,

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