OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
FRANKLIN TEMPLETON FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 2 LISTOPADA 2017 R.

Niniejszym, Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A., ogłasza o zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu
Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”). Zmiany są
następujące:
1) Na stronie tytułowej Prospektu zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego
Prospektu, otrzymuje 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., 5 grudnia
2016 r., 28 kwietnia 2017 r., 27 czerwca 2017 r., 12 lipca 2017 r., 22 sierpnia 2017 r., 29
września 2017 r., w dniu 10 października 2017 r. oraz w dniu 2 listopada 2017 r.
Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 2 listopada 2017 r.”;
2) W Rozdziale II Prospektu (Dane o Towarzystwie) zmieniono pkt 7.2. nadając mu
nowe, następujące brzmienie:
„Jed Plafker – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adrian White – Członek Rady Nadzorczej,
Mark Mobius – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Cybulski – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Malec – Członek Rady Nadzorczej”;
3) W Rozdziale II Prospektu (Dane o Towarzystwie) zmieniono pkt 8.2. nadając mu
nowe, następujące brzmienie:
„Jed Plafker – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jed Plafker pełni obecnie funkcję prezesa i dyrektora zarządzającego we Franklin
Templeton Companies LLC. Jest odpowiedzialny za sieć sprzedaży międzynarodowej
oraz marketing. Pełni również funkcję dyrektora w różnych podmiotach korporacyjnych
oraz inwestycyjnych we Franklin Templeton oraz w komitecie zarządzającym ICI Global.
Jed Plafker dołączył do Franklin Templeton Investments w 1994 r. jako prawnik w
departamencie prawa korporacyjnego Franklin Templeton. W styczniu 1998 r. Jed
Plafker dołączył do międzynarodowego zespołu prawnego jako wiceprezes
odpowiedzialny za kwestie prawne z całego świata. W czerwcu 2000 r. dołączył do biura
Franklin Templeton w Hong Kongu jako dyrektor działu prawnego na Azję, gdzie był

odpowiedzialny za kwestie prawne dotyczące Franklin Templeton na obszarze Azji
w zakresie prowadzonej działalności, produktów oraz zasobów ludzkich.

Adrian White – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
Adrian White jest europejskim kontrolerem finansowym i dyrektorem ds. rachunkowości
korporacyjnej we Franklin Templeton Investments, odpowiedzialnym za ostateczne
zatwierdzanie dokumentacji księgowej i sprawozdawczość podmiotów mających swoje
siedziby w Europie.
Adrian White wcześniej przez dwa lata pracował dla Franklin Templeton jako rezydujący
w Kalifornii kontroler odpowiedzialny za sporządzanie i składanie skonsolidowanych
sprawozdań finansowych Franklin Templeton Investments w USA, a jeszcze wcześniej
był starszym menedżerem w dziale audytu wewnętrznego odpowiedzialnym za Europę
i Azję.
Przed dołączeniem do Franklin Templeton w 2001 r., Adrian White przez 5 lat pracował
na Bermudach jako starszy menedżer w Zurich Financial Services, odpowiedzialny za
rachunkowość inwestycyjną. Swoją karierę rozpoczynał w spółce Arthur Andersen
w Leeds (Anglia); pracował także dla PricewaterhouseCoopers na Bermudach.
Adrian White ukończył studia magisterskie z zakresu rachunkowości i ekonomii na
University of Dundee. Posiada tytuły dyplomowanego analityka finansowego (Chartered
Financial Analyst, CFA) i dyplomowanego księgowego (dyplom honorowany w Anglii
i Walii).

Mark Mobius – Członek Rady Nadzorczej
Dr Mark Mobius, prezes wykonawczy Templeton Emerging Markets Group, obecnie
kieruje analitykami z 18 placówek Franklin Templeton w zakresie rynków wschodzących
oraz zajmuje się zarządzaniem portfelami rynków wschodzących.
Dr Mobius przez ponad 40 lat zajmował się w pracy zawodowej rynkami wchodzącymi na
całym świecie. Do Franklin Templeton dołączył w 1987 r. jako prezes Templeton
Emerging Markets Fund, Inc. W 1999 r. został wybrany przewodniczącym Global
Corporate Governance Forum: Investor Responsibility Taskforce of the World Bank and
Organization for Economic Cooperation and Development.

Maciej Cybulski – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
Maciej Cybulski ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym.
Karierę zaczynał w Inwestycyjnym Domu Maklerskim PBI jako specjalista, a później
kierownik zespołu rynku pierwotnego. Następnie był odpowiedzialny za uruchomienie
usług agenta transferowego dla funduszu emerytalnego i funduszy inwestycyjnych
w Kredyt Banku S.A. oraz wsparcie dystrybucji funduszy. W kolejnych okresach pełnił

szereg funkcji menedżerskich nadzorując m.in. działalność powierniczą i depozytariusza
w Kredyt Banku, a później w BZ WBK S.A.
Ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości oraz metod wyceny spółki
kapitałowej.
Obecnie doradza w projektach realizowanych na zlecenia międzynarodowych instytucji
finansowych.

Andrzej Malec – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
Dr Andrzej Malec, certyfikowany księgowy (wpis nr 348/95) i doradca podatkowy (wpis nr
06013), jest prawnikiem finansowym prowadzącym indywidualną kancelarię, a także
partnerem (of counsel) w firmie prawniczej „Kochański Zięba & Partners” sp. kom.
Z siedzibą w Warszawie, gdzie prowadzi praktykę ekonomicznych zagadnień prawa.
Andrzej Malec jest również ekspertem ds. podatków oraz niestandardowych problemów
prawnych Business Centre Club (BCC).
Wcześniej był m.in. członkiem zarządu, dyrektorem ds. finansowych i prawnych
polskiego holdingu z branży FMCG (BOS S.A.), prezesem firmy konsultingowej pełniącej
rolę centrum usług wspólnych dla dwóch grup kapitałowych (BOS S.A., MISPOL S.A.),
a także zasiadał w radach nadzorczych kilku spółek (m.in. EMPERIA S.A., MISPOL S.A.,
PLATIGE IMAGE S.A.), dwukrotnie pełniąc funkcję przewodniczącego komitetu audytu.”.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.
Wyżej wymienione zmiany w Prospekcie wchodzą w życie w dniu ukazania się
niniejszego ogłoszenia.

