OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
FRANKLIN TEMPLETON FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 5 GRUDNIA 2016 R.

Niniejszym, Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. ogłasza o zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu Franklin Templeton
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące:

1) Na stronie tytułowej Prospektu, ostatnie dwa zdania otrzymują nowe, następujące
brzmienie:
„Data i miejsce sporządzenia Prospektu: 26 października 2015 r. w Warszawie,
zaktualizowany w dniu 1 lutego 2016 r., 17 maja 2016 r.,17 sierpnia 2016 r. i 5 grudnia
2016 r. Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 5 grudnia 2016 r.”;
2) W Rozdziale II zostaje dodany pkt 10 „Informacja dotycząca polityki wynagrodzeń
stosowanej przez Towarzystwo” o następującym brzmeniu:
„Towarzystwo opracowało i stosuje politykę wynagrodzeń zgodnie z art. 47 Ustawy z dnia 27
maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (tekst jedn. z 2016 roku Dz. U. Nr 1896) oraz Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna
odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 1487)
a także z Rozdziałem 5 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
opracowanych i przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „Polityka”). Celem
Polityki jest ustanowienie przejrzystych zasad wynagradzania osób zajmujących kluczowe
stanowiska w Towarzystwie, które mają istotny wpływ na profil ryzyka Towarzystwa lub
funduszy inwestycyjnych zarzadzanych przez Towarzystwo. Polityka obejmuje swoim
zakresem: członków zarzadu i rady nadzorczej, pracowników Towarzystwa odpowiedzialnych
za kierowanie jednostkami organizacyjnymi, pracowników Towarzystwa odpowiedzialnych za
zarządzanie portfelem funduszy lub zarządzanie portfelami klientów, które obejmują jeden lub
więcej instrumentów finansowych, oraz za doradztwo inwestycyjne, Radcę Prawnego,
Inspektora Nadzoru, Risk Oficera,Wewnętrznego Audytora. Polityka jest udostępniana w
siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem
www.franklintempleton.pl.”
W/w zmiany wchodzą w życie w dniu ogłoszenia tj. 5 grudnia 2016 r.
Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Franklin Templeton Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian.

