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Tisztelt Befektetésijegy-tulajdonos!

Tájékoztatjuk, hogy a Franklin Templeton Investment Funds (a „Társaság”) igazgatósága úgy határozott, hogy 
módosítja a Franklin Euro Government Bond Fund és a Franklin Euro Short Duration Bond Fund (az „Alapok”) 
befektetési politikáját.

A változások célja

A 2020. november 6-ától hatályos változások révén az Alapok hitelhez kötött értékpapírokba és egyéb strukturált 
termékekbe is befektethetnek. A módosított befektetési politikák részletes leírása a jelen levél Függelékében található.

Az Ön teendői

Amennyiben elégedett a változással, semmit sem kell tennie. Lehetősége van azonban befektetési jegyeit a Társaság 
egyéb alapjaiba átvinni, amennyiben az adott alapok az Ön országában forgalomban vannak. Kérheti ezenkívül 
befektetésének visszaváltását is. Ha valamelyik opcióval élni kíván, tekintse át a Tájékoztató legfrissebb feltételeit. 
A legkésőbb 2020. november 6-áig beérkezett alapváltási és visszaváltási kérelmeket ingyenesen teljesítjük.  
Vegye figyelembe, hogy a „visszaváltási díjtól mentes” kikötés nem vonatkozik a feltételes halasztott fizetésű 
értékesítési díjra – díj jellege miatt – egyetlen olyan eszközosztály esetében sem, amelynél e díjat alkalmazásra kerül.

További információkat szeretne kapni?

A Franklin Templeton elhivatott ügyfélszolgálati csoportja örömmel nyújt segítséget a Franklin Templetont érintő bármilyen 
általános kérdésben. Befektetésével kapcsolatos tanácsadásért azonban kérjük, forduljon pénzügyi tanácsadóhoz.
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FÜGGELÉK

A befektetési politikák új, 2020. november 6-ától érvényes meghatározása

 ► a Franklin Euro Government Bond Fund esetében a második bekezdés a következő mondattal egészül ki: 

„Az Alap továbbá befektethet olyan hitelhez kötött értékpapírokba vagy más strukturált termékekbe is (például jelzálog- 
és eszközfedezetű értékpapírok, beleértve az adósságfedezetű kötelezettségeket is), amelyek az értéküket egy 
indexből, értékpapírból vagy valutából nyerik.” 

 ► a Franklin Euro Short Duration Bond Fund esetében az első bekezdés a következő mondattal egészül ki: 

„Az Alap továbbá befektethet olyan hitelhez kötött értékpapírokba vagy más strukturált termékekbe is  
(például jelzálog- és eszközfedezetű értékpapírok, beleértve az adósságfedezetű kötelezettségeket és a hitellel 
fedezett kötelezettségeket is), amelyek az értéküket egy indexből, értékpapírból vagy valutából nyerik.” 

*   *   *   *   *   *


