OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
FRANKLIN TEMPLETON FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Z DNIA 3 LIPCA 2018 R.

Niniejszym, Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na
podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ogłasza o zmianie statutu Franklin
Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w ten sposób, że:
1) artykuł 42 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie Aktywów Subfunduszu w zbywalne
Udziałowe Papiery Wartościowe głównie w oparciu o metody ilościowe. Subfundusz lokuje co
najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w akcje spółek o różnej kapitalizacji
rynkowej, które zostały utworzone na terytorium Polski lub których papiery wartościowe są
notowane na terytorium Polski.”;
3) w artykule 45 wykreśla się ustęp 2.
4) w artykule 45 wykreśla się ustęp 3.
5) artykuł 45 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru
lokat Subfunduszu w Udziałowe Papiery Wartościowe będą w szczególności:
1)

ocena jakości emitenta - zmierzająca do identyfikacji emitentów z dużym potencjałem
wzrostu i o solidnych podstawach;

2)

ocena wartości – zmierzająca do identyfikacji emitentów, których walory posiadają niską
cenę lub są potencjalnie niedoszacowane;

3)

ocena dynamiki – zmierzająca do identyfikacji emitentów o dużym potencjale wzrostu
Udziałowych Papierów Wartościowych;

4)

niska zmienność – czynnik minimalizujący ryzyko inwestycyjne Subfunduszu

- przy czym waga poszczególnych kryteriów w odniesieniu do danego emitenta może być różna
w zależności od uznania zarządzającego.”;
6) w artykule 45 po ustępie 4 dodaje się ustęp 4a o następującym brzmieniu:
„4a. W zakresie doboru lokat Subfunduszu w Udziałowe Papiery Wartościowe, oprócz kryteriów
wskazanych w ust. 4, zarządzający może również uwzględnić kryteria makroekonomiczne,
geopolityczne oraz inne kryteria jakościowe.”;
7) w artykule 55 wykreśla się ustęp 4.
8) w artykule 55 wykreśla się ustęp 5.
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Pozostałe postanowienia Statut Funduszu pozostają bez zmian.
Zmiany w Statucie Funduszu wskazane w niniejszym ogłoszeniu wchodzą w życie w terminie
3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 3 października 2018 r.
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