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FRANKLIN TEMPLETON NA ŚWIECIE
Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. należy do Franklin
Templeton Investments, jednej z największych
organizacji inwestycyjnych na świecie, cieszącej się
zaufaniem ponad 24 milionów inwestorów prywatnych
i instytucjonalnych z ponad 180 krajów.
Od ponad 65 lat Franklin Templeton Investments
pozostaje wierny filozofii inwestowania opartej na
doskonałości i dyscyplinie, pozwalających budować
wartość dla klientów, niezależnie od fazy cyklu
koniunkturalnego. Siłą Franklin Templeton Investments

jest połączenie doświadczenia, globalnej perspektywy
z lokalną wiedzą i ekspertyzą „z pierwszej ręki”.
W ramach jednej organizacji Franklin Templeton
Investments zgromadził bezcenny kapitał wiedzy
i doświadczenia osób odpowiedzialnych za efektywne
zarządzanie aktywami klientów. Renomę Franklin
Templeton budują także nazwiska uznanych
zarządzających, takich jak sir John Templeton,
słynny inwestor i filantrop.
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Kupowanie, gdy inni masowo sprzedają
i sprzedawanie, gdy inni chętnie kupują,
wymaga największej odwagi i ostatecznie
przynosi największe zyski.”
Sir JOHN TEMPLETON, 1958

Dane na dzień 31 sierpnia 2018 r.
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FRANKLIN TEMPLETON W POLSCE
Towarzyszymy polskim inwestorom już od blisko 20 lat.
Nasze doświadczenie w ocenie polskiego rynku, jego
perspektyw i oczekiwań inwestorów sięga 1997 roku,
gdy powstało pierwsze biuro analityczne Franklin
Templeton w Polsce. Od 2005 roku wspieramy
inwestorów w Polsce w efektywnym zarządzaniu
kapitałem, zapewniając im możliwość realizacji
unikalnych strategii w oparciu o fundusze inwestycyjne
zarządzane przez Franklin Templeton Investments
(tzw. fundusze luksemburskie).

oczekiwań polskich inwestorów oraz specyfiki rodzimego
rynku. Ten bezcenny kapitał zaufania stanowi
jednocześnie dla nas zobowiązanie do tego, by stale
szukać nowych rozwiązań, dostrzegać nieodkryte
możliwości i identyfikować ryzyka tam, gdzie nie widzą ich
inni. Od lat jesteśmy w czołówce firm oferujących polskim
inwestorom fundusze luksemburskie. Jesteśmy także
liderem rynku zagranicznych rozwiązań inwestycyjnych,
wykorzystywanych przez firmy zarządzające
ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

W 2015 roku spółka Templeton Asset Management
(Poland) TFI S.A., działająca na mocy polskiego prawa
i pod nadzorem polskiej Komisji Nadzoru Finansowego
(KNF), otrzymała zgodę KNF m.in. na tworzenie
i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie
portfelami oraz doradztwo inwestycyjne. Silną
pozycję w Polsce zawdzięczamy zaufaniu klientów.
Zapracowaliśmy na nie dogłębną znajomością

Potwierdzeniem kompetencji naszego lokalnego
zespołu i dowodem znaczenia Polski w grupie Franklin
Templeton jest fakt, iż to właśnie Polska od początku,
tj. 1997 roku, odpowiada za selekcję i analizę informacji
na temat Europy Środkowo-Wschodniej dla zarządzających
funduszami Franklin Templeton.

franklintempleton.pl
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FRANKLIN TEMPLETON FUNDUSZ
INWESTYCYJNY OTWARTY
Sukcesywnie poszerzamy naszą ofertę o produkty
wpisujące się w potrzeby krajowych inwestorów.
Kolejnym unikalnym produktem, który otwiera
jednocześnie nowy rozdział w polskiej historii Franklin
Templeton Investments, jest fundusz parasolowy
Franklin Templeton FIO, utworzony w listopadzie 2015
roku, a dostępny w sprzedaży od marca 2016 roku.
Fundusz Franklin Templeton FIO jest sumą naszych
najlepszych doświadczeń z Polski i świata. Na unikalne
podejście do zarządzania aktywami klientów składają się:
• stabilny, doświadczony zespół Franklin Templeton
w Polsce,
• dogłębna wiedza o lokalnych rynkach,
umożliwiająca optymalną dywersyfikację inwestycji
pomiędzy najbardziej perspektywiczne klasy aktywów
z różnych stron świata,
• sprawdzona od 65 lat filozofia inwestycyjna
Franklin Templeton, oparta na dyscyplinie inwestycji,
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru
efektywnego zarządzania ryzykiem,

Fundusz Franklin Templeton FIO wyróżnia polska
perspektywa, dzięki której inwestycje są skoncentrowane
na optymalne wykorzystanie potencjału naszego kraju.
Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który
w kryzysowym 2009 roku zachował dodatnie tempo
wzrostu gospodarczego (+2,6%1), podczas gdy cała
unijna gospodarka skurczyła się o 4,4%. Według nas
także w kolejnych latach Polska powinna utrzymać
status jednej z najszybciej rosnących unijnych gospodarek
o solidnych fundamentach makroekonomicznych.
Spodziewany średnioroczny
wzrost PKB na rok 20192

3,7%

3,5%

2,0%

Wschodząca
Europa

Polska

Unia
Europejska

• umiejętność identyfikacji i wykorzystywania
szans tam, gdzie nie widzą ich inni,
• sztuka koncentracji na budowaniu wartości
w długim terminie.
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Tworząc trzy subfundusze wchodzące w skład Franklin
Templeton FIO, uwzględniliśmy fakt, że bardzo niskie
stopy procentowe, obserwowane nie tylko w Polsce,
tworzą nową mapę wyzwań inwestycyjnych. Światowe
rynki finansowe oferują wiele atrakcyjnych alternatyw
dla nisko oprocentowanych lokat, w tym dla inwestorów,
którzy nie akceptują ryzyka zmienności rynków akcji.
Dlatego, bazując na wiedzy o potrzebach polskich
inwestorów oraz globalnym doświadczeniu i wiedzy
Franklin Templeton, wzbogaciliśmy subfundusze
funduszu Franklin Templeton FIO o starannie
wyselekcjonowany komponent zagraniczny. Dzięki
niemu polscy inwestorzy zyskują – poprzez dostęp do
szerokiej gamy perspektywicznych aktywów z całego
świata – unikalną możliwość jeszcze lepszej
dywersyfikacji portfela inwestycji.

Pod parasolem4
Fundusz Franklin Templeton FIO jest funduszem
parasolowym, tj. funduszem z wydzielonymi
subfunduszami, które prowadzą odrębną politykę
inwestycyjną. Zaletą tej konstrukcji jest m.in. możliwość
skorzystania z optymalizacji podatkowej: zamiana
jednostek pomiędzy subfunduszami nie wiąże się
z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.
Podatek jest naliczany dopiero przy ostatecznym wyjściu
z inwestycji, co sprzyja elastycznemu dopasowywaniu
składu portfela subfunduszy do swoich potrzeb i oceny
perspektyw rynku. Przez cały okres trwania inwestycji,
niezależnie od liczby zamian, na końcowy wynik
„pracują” wszystkie zgromadzone środki.

Blisko 20 lat obecności na polskim rynku
1997

Otwarcie spółki w Polsce przez Franklin Templeton

2005

 tartuje dystrybucja funduszy zagranicznych
S
w Polsce.

2007

 worzy się centrum obsługowe Franklin
T
Templeton w Poznaniu (dziś zatrudnia ono
ok. 500 osób).
 lienci zyskują możliwość inwestycji w nową
K
klasę aktywów – z zabezpieczonym ryzykiem
walutowym (tzw. PLN-hedged), która bardzo
szybko zdobywa uznanie klientów.

2011

Fundusze Franklin Templeton stają się

2012

 asza firma staje się niekwestionowanym
N
liderem w dystrybucji funduszy luksemburskich
w Polsce.

najczęściej wybieranymi rozwiązaniami
zagranicznymi w ramach Ubezpieczeniowych
Funduszy Kapitałowych.3

2014	
Już 12 funduszy Franklin Templeton

oferuje polskim inwestorom jednostki typu
PLN-hedged.

2015

 omisja Nadzoru Finansowego wydaje zgodę
K
na utworzenie Templeton Asset Management
(Poland) TFI S.A.

2016	
Od marca inwestorzy mogą nabywać

trzy stworzone w Polsce i przeznaczone
dla rodzimych inwestorów subfundusze,
wchodzące w skład funduszu parasolowego
Franklin Templeton FIO.

1. Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy; baza danych „World Economic Outlook”, za pośrednictwem FactSet. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują
wyników przyszłych. Prognozowany wzrost gospodarczy jest mierzony jako rzeczywista procentowa zmiana PKB (Produkt Krajowy Brutto), październik 2016 r.
2. Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy; baza danych „World Economic Outlook, April 2018”, za pośrednictwem FactSet. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie
gwarantują wyników przyszłych. Prognozowany wzrost gospodarczy jest mierzony jako rzeczywista procentowa zmiana PKB (Produkt Krajowy Brutto), kwiecień 2018 r.
3. Źródło: Analizy.pl.
4. Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań
podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących wpływu zobowiązań podatkowych na inwestycje należy skontaktować się z licencjonowanym doradcą podatkowym.
franklintempleton.pl
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SUBFUNDUSZ FRANKLIN
ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI
Kategoria subfunduszu

Akcje

Minimalna wartość
pierwszej wpłaty5

1 000 zł

Kolejne wpłaty6

min. 100 zł
MARZENA HOFRICHTER, CFA

Zarządzająca portfelem
Analityk inwestycyjny
Franklin Templeton Investment
Management Limited

MATTHIAS HOPPE

Zarządzający portfelem
Starszy Wiceprezes
Franklin Templeton Investment
Management Limited

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest
długoterminowy wzrost wartości aktywów
Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat
Subfunduszu. Inwestorom zainteresowanym
wykorzystaniem potencjału polskiego rynku
proponujemy unikalne podejście do inwestycji:
• globalne spojrzenie na polskie spółki – zespół
zarządzający portfelem uwzględnia w analizach
polskiego rynku także wydarzenia i trendy
obserwowane przez analityków Franklin Templeton
w innych częściach świata (w tym wiedzę o potencjale
rozwoju polskich spółek działających na rynkach
międzynarodowych);
• elastyczne inwestowanie w spółki różnej
wielkości, przynależące do różnych sektorów
gospodarki – połączenie lokalnego doświadczenia i
globalnej wiedzy sprzyja szerokiemu spektrum
inwestycyjnemu oraz możliwości szczegółowej
analizy spółek, które w danej sytuacji rynkowej
charakteryzują się atrakcyjnym potencjałem wzrostu;
• koncentracja na poszukiwaniu wartości przy
zachowaniu wyjątkowej dyscypliny inwestycji –
budowane od ponad 70 lat przez Franklin Templeton
kompetencje w dziedzinie zarządzania ryzykiem
inwestycji zapewniają duże możliwości w zakresie
efektywnej selekcji spółek w oparciu o kryterium
wartości z wykorzystaniem światowej klasy narzędzi
i wiedzy ekspertów ds. ryzyka.

5. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może być niższa niż 1 000 złotych, włączając opłatę manipulacyjną,
jeśli ma zastosowanie.
6. Każda następna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosić co najmniej 100 złotych, włączając opłatę manipulacyjną, jeśli ma zastosowanie.
6

Lokalna Wiedza, Globalne Doświadczenie

franklintempleton.pl

SUBFUNDUSZ FRANKLIN ZMIENNEJ ALOKACJI
Kategoria subfunduszu

Aktywa mieszane

Minimalna wartość
pierwszej inwestycji5

1 000 zł

Kolejne wpłaty6

min. 100 zł
MARZENA HOFRICHTER, CFA

Zarządzająca portfelem
Analityk inwestycyjny
Franklin Templeton Investment
Management Limited

MATTHIAS HOPPE

Zarządzający portfelem
Starszy Wiceprezes
Franklin Templeton Investment
Management Limited

”

Globalny Subfundusz zorientowany
na osiąganie określonych wyników,
wolny od ograniczeń związanych
z indeksami porównawczymi,
klasami aktywów czy regionami
geograficznymi i skoncentrowany
na zapewnianiu inwestorom
docelowej stopy zwrotu.”

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost
wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat
Subfunduszu. Zamiarem jest uzyskanie średniej
rocznej stopy zwrotu równej co najmniej wartości
indeksu WIBOR 3M powiększonej o 5 punktów
procentowych7 w ciągu następujących po sobie
okresów pięcioletnich w horyzoncie inwestycyjnym
przynajmniej pięciu lat, co jest możliwe dzięki:
• globalnej dywersyfikacji – ekspozycja na
zróżnicowane klasy aktywów z całego świata sprzyja
osiąganiu wyższych zwrotów z inwestycji
i minimalizacji związanego z tym ryzyka;
• elastycznej polityce inwestycyjnej – zarządzający
portfelem ma swobodę alokacji aktywów w szeroką
gamę różnych klas aktywów i regionów
gospodarczych, adekwatnie do oceny ich bieżącego
i przyszłego potencjału, przy zachowaniu wysokiej
dyscypliny inwestycyjnej;
• wiedzy „z pierwszej ręki” – wyspecjalizowany zespół
inwestycyjny, wspierany przez analityków znających
bardzo dobrze lokalne rynki, ma unikalne doświadczenie
w identyfikacji i wykorzystywaniu możliwości oraz
dysproporcji na poszczególnych rynkach.

MATTHIAS HOPPE
Zarządzający portfelem
Starszy Wiceprezes
Franklin Templeton Investment Management Limited

7. Przed uwzględnieniem wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
franklintempleton.pl
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SUBFUNDUSZ FRANKLIN
ELASTYCZNEGO DOCHODU
Kategoria subfunduszu

Obligacje

Minimalna wartość
pierwszej wpłaty5

1 000 zł

Kolejne wpłaty6

min. 100 zł
MICHAŁ OLESZKIEWICZ, CFA

Zarządzający portfelem
Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest
długoterminowy wzrost wartości aktywów.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje
Skarbu Państwa, jak również w dłużne papiery
wartościowe emitowane przez inne podmioty, w Polsce
i za granicą. Dążąc do celu inwestycji, zarządzający
portfelem Subfunduszu wykorzystują:
• aktywną politykę inwestycyjną – elastyczne
podejście zakłada poszukiwanie różnorodnych źródeł
dochodu w Polsce i na świecie, adekwatnie do
aktualnych uwarunkowań rynkowych;

DAVID ZAHN, CFA

Doradca subfunduszu
Szef zespołu ds. europejskich instrumentów
o stałym dochodzie
Franklin Templeton Fixed Income Group

”

Historycznie niskie oprocentowanie
lokat bankowych skłania inwestorów
do poszukiwania rozwiązań
pozwalających na uzyskanie
atrakcyjnego dochodu przy zachowaniu
ograniczonego ryzyka inwestycji.
Możliwość elastycznej, uzależnionej
od przewidywanej koniunktury na
poszczególnych rynkach, selekcji
instrumentów dłużnych z Polski
i świata, przy niewielkiej zależności
wyników osiąganych przez tę klasę
aktywów od sytuacji na rynku akcji,
czynią Subfundusz Franklin
Elastycznego Dochodu znakomitym
uzupełnieniem zdywersyfikowanego
portfela inwestycji.”

• globalne doświadczenie i wiedzę Franklin
Templeton, lidera rynku inwestycji o stałym
dochodzie – zarządzający portfelem, mający
najlepsze rozpoznanie lokalnego rynku i trendów,
może, dzięki wsparciu londyńskiego zespołu ds.
europejskich instrumentów stałodochodowych,
wykorzystywać atrakcyjne możliwości inwestycji
spoza Polski;
• wyjątkową dyscyplinę inwestycji – fundamentem
filozofii Franklin Templeton jest przekonanie o tym,
że odpowiednie rozpoznanie ryzyka i racjonalne
zarządzanie nim sprzyja osiąganiu lepszych wyników
w dłuższym horyzoncie.

MICHAŁ OLESZKIEWICZ
Zarządzający portfelem
Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.
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KLUCZOWE CZYNNIKI RYZYKA DOT. SUBFUNDUSZU FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU
Przedstawiane wyniki inwestycyjne Funduszu są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Subfundusz został zaklasyfikowany do 3 kategorii ryzyka (profilu ryzyka), ponieważ inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe (bezpośrednio i pośrednio). Papiery wartościowe
wyżej wymienionego rodzaju historycznie cechowały się umiarkowaną zmiennością cen. W związku z tym, wyniki Subfunduszu mogą podlegać niskim lub umiarkowanym wahaniom.
Powyższa kategoria ryzyka odpowiada wskaźnikowi ryzyka i zysku wskazanemu w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów aktualnemu na dzień sporządzenia niniejszego
dokumentu.
Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu:
Ryzyko kredytowe: związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z niezdolnością
do zapłaty odsetek od zobowiązań.
Ryzyko płynności: ryzyko powstające, gdy niekorzystne warunki rynkowe wpływają na możliwość umorzenia aktywów w pożądanym terminie. Ograniczona płynność może mieć
negatywny wpływ na cenę aktywów.
Ryzyko walutowe: ryzyko straty wynikające z wahań kursów walutowych lub reglamentacji obrotu dewizowego.
Ryzyko instrumentów pochodnych: związane z inwestycjami Subfunduszu w instrumenty pochodne, w tym m.in. ryzyka związane z niewłaściwym zabezpieczeniem, które nie
zrekompensuje ewentualnych strat z inwestycji.
Pełne omówienie wszystkich obszarów ryzyka związanych z Subfunduszem opisane są w prospekcie informacyjnym Funduszu w punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne.
KLUCZOWE CZYNNIKI RYZYKA DOT. SUBFUNDUSZU FRANKLIN ZMIENNEJ ALOKACJI
Przedstawiane wyniki inwestycyjne Funduszu są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Subfundusz został zaklasyfikowany do 4 kategorii ryzyka (profilu ryzyka), ponieważ inwestuje głównie w zbywalne papiery wartościowe spółek spoza Polski, wybieranych przy
użyciu podejścia zorientowanego na wartość, w tym w znacznej mierze akcji. Papiery wartościowe wyżej wymienionego rodzaju historycznie podlegały znaczącym zmianom cen
w krótkim okresie czasu. W związku z tym, wyniki Subfunduszu mogą podlegać znacznym wahaniom we względnie krótkich okresach. Powyższa kategoria ryzyka odpowiada
profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów aktualnemu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu.
Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu:
Ryzyko kredytowe: związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również
z niezdolnością do zapłaty odsetek od zobowiązań. Ryzyko płynności: ryzyko powstające, gdy niekorzystne warunki rynkowe wpływają na możliwość umorzenia aktywów
w pożądanym terminie. Ograniczona płynność może mieć negatywny wpływ na cenę aktywów.
Ryzyko walutowe: ryzyko straty wynikające z wahań kursów walutowych lub reglamentacji obrotu dewizowego.
Ryzyko instrumentów pochodnych: związane z inwestycjami Subfunduszu w instrumenty pochodne, w tym m.in. ryzyka związane z niewłaściwym zabezpieczeniem, które nie
zrekompensuje ewentualnych strat z inwestycji.
Pełne omówienie wszystkich obszarów ryzyka związanych z Subfunduszem opisane są w prospekcie informacyjnym Funduszu w punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne.
KLUCZOWE CZYNNIKI RYZYKA DOT. SUBFUNDUSZU FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI
Przedstawiane wyniki inwestycyjne Funduszu są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz
został zaklasyfikowany do 5 kategorii ryzyka, ponieważ inwestuje głównie w zbywalne papiery wartościowe spółek o różnej kapitalizacji, wybieranych przy użyciu podejścia
zorientowanego na wartość, które są notowane lub też prowadzą większą część swojej działalności w Polsce, zaliczanej do tzw. rynków wschodzących. Papiery wartościowe wyżej
wymienionego rodzaju historycznie podlegały znaczącym zmianom cen wynikającym z czynników o charakterze rynkowym, jak i czynników związanych z daną spółką. W związku
z tym, wyniki Subfunduszu mogą podlegać znacznym wahaniom. Powyższa kategoria ryzyka odpowiada wskaźnikowi ryzyka i zysku wskazanemu w dokumencie Kluczowe
Informacje dla Inwestorów aktualnemu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu.
Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu:
Ryzyko płynności: ryzyko powstające, gdy niekorzystne warunki rynkowe wpływają na możliwość umorzenia aktywów w pożądanym terminie. Ograniczona płynność może mieć
negatywny wpływ na cenę aktywów.
Ryzyko walutowe: ryzyko straty wynikające z wahań kursów walutowych lub reglamentacji obrotu dewizowego.
Ryzyko instrumentów pochodnych: związane z inwestycjami Subfunduszu w instrumenty pochodne, w tym m.in. ryzyka związane z niewłaściwym zabezpieczeniem, które nie
zrekompensuje ewentualnych strat z inwestycji.
Pełne omówienie wszystkich obszarów ryzyka związanych z Subfunduszem opisane są w prospekcie informacyjnym Funduszu w punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne.
INFORMACJE NATURY PRAWNEJ
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) został utworzony i jest zarządzany przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”). O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie są źródła własne
Towarzystwa, a dane są aktualne na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej dotyczącej jednostek
uczestnictwa Funduszu. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią również oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzje
o nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu należy podejmować z uwzględnieniem informacji zawartych w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w Kluczowych
informacjach dla inwestorów, a także w ostatnim poddanym audytowi rocznym lub półrocznym sprawozdaniu finansowym, które udostępnione są na stronie internetowej Towarzystwa
www.franklintempleton.pl oraz które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Towarzystwa w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa (tel.: +48 22 337 13 50,
faks: +48 22 337 13 70). Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są wprowadzone do obrotu w innych jurysdykcjach niż Polska.
Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w szczególności w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów.
Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez
Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów, a klient powinien
dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków w jednostki uczestnictwa Funduszu.
Przedstawiane wyniki inwestycyjne Funduszu są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części lub
całości wpłaconych środków. Wartość aktywów netto subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela
inwestycyjnego. W związku z powyższym dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Subfundusze wydzielone w Funduszu mogą lokować
ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Prezentowane w
niniejszym dokumencie wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz wydzielony w Funduszu oraz podatków. Wyniki mogą być
pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Dokument sporządzony został przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 3 listopada 2015 roku (Nr decyzji DFI/I/4030/12/63/13/14/15/JG).
Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem jest Komisja Nadzoru Finansowego.
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