OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
FRANKLIN TEMPLETON FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 17 SIERPNIA 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. i 17 sierpnia 2016 r. Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w
dniu 17 sierpnia 2016 r.”;
2) W Rozdziale VII (Załączniki), w pkt 1 (Wykaz definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści
Prospektu) definicja „Ustawy” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi.”;
3) W Rozdziale VII (Załączniki), w pkt 2 (Statut), w art. 43 statutu ust. 1 pkt 3) otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:
„3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących
rynkach zorganizowanych w państwie OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i Państwo członkowskie: w
Stanach Zjednoczonych Ameryki: Nasdaq oraz NYSE, w Korei Południowej: KOSPI Stock Exchange,
KOSDAQ, w Meksyku: Mexican Stock Exchange, w Turcji: Borsa Istanbul, Turkish Derivatives Exchange,
w Szwajcarii: SIX Swiss Exchange, w Chile: Santiago Stock Exchange, w Australii: Australian Stock
Exchange;”;
4) W Rozdziale VII (Załączniki), w pkt 2 (Statut), w art. 53 statutu ust. 1 pkt 3) otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:
„3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących
rynkach zorganizowanych w państwie OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i Państwo członkowskie: w
Stanach Zjednoczonych Ameryki: Nasdaq, NYSE, Amex (American Stock Exchange), Chicago Board of
Trade, w Australii: Australian Securities Exchange, Australian Stock Exchange, w Kanadzie: Montreal
Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, w Japonii: Tokyo Stock Exchange, Osaka
Securities Exchange, Nagoya Stock Exchange, w Korei Południowej: KOSPI Stock Exchange, KOSDAQ,
w Meksyku: Mexican Stock Exchange, w Nowej Zelandii: New Zealand Exchange, w Norwegii: Oslo Stock
Exchange, w Szwajcarii: SIX Swiss Exchange, w Turcji: Borsa Istanbul, Turkish Derivatives Exchange, w
Chile: Santiago Stock Exchange, w Izraelu: Tel Aviv Stock Exchange;”;
5) W Rozdziale VIII (Spis treści), spis treści otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„ROZDZIAŁ I. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE
2
1.Imiona, nazwiska i funkcje osób fizycznych odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie
2
2.Nazwa i siedziba Towarzystwa, w imieniu którego działają osoby wskazane w pkt 1
2
3.Oświadczenie w sprawie odpowiedzialności osób wskazanych w pkt 1
2
ROZDZIAŁ II. DANE O TOWARZYSTWIE
3
1.Firma, kraj siedziby, siedziba oraz adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej
i adresem poczty elektronicznej
3
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2. Data decyzji Komisji o udzieleniu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo
3
3. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane
3
4. Wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy 3
5.Informacja o opłaceniu kapitału zakładowego Towarzystwa
3
6. Nazwa i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji oraz nazwa lub imiona i
nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli
akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
3
7.Imiona i nazwiska:
3
7.1.Członków Zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem funkcji pełnionej w Zarządzie
3
7.2.Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego
4
7.3. Osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem (Subfunduszami)
4
8.Informacje o pełnionych przez osoby wymienione w pkt 7.1. – 7.3. funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć
znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu
4
8.1.Zarząd
4
8.2.Rada Nadzorcza
5
9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych niniejszym Prospektem
5
ROZDZIAŁ III. DANE O FUNDUSZU I SUBFUNDUSZACH
6
CZĘŚĆ A. DANE O FUNDUSZU
6
1.Data zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie Funduszu; określenie czasu trwania Funduszu (Subfunduszy), jeżeli
został utworzony na czas określony
6
2.Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych
6
3.Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz
6
4.Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu
6
5.Zgromadzenie Uczestników
7
6.Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa
8
7. Sposób i szczegółowe warunki zbywania, odkupywania, Zamiany Jednostek Uczestnictwa oraz wysokość opłat z tym związanych,
sposób i szczegółowe warunki wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów Funduszu oraz sposób i
szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej
wyceny Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa
9
7.1.Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa
9
7.1.1.Podstawowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa
9
7.1.2.Cena i liczba nabywanych Jednostek Uczestnictwa
11
7.1.3.Wysokość wpłat
11
7.1.4.Nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach wspólnego rejestru małżeńskiego
11
7.2.Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa
12
7.2.1.Podstawowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa
12
7.2.2.Żądanie odkupienia
12
7.2.3.Data i cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa
12
7.3. Sposób i szczegółowe warunki wypłaty kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz wypłaty dochodów
Subfunduszu
13
7.4.Sposób i szczegółowe warunki Zamiany Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu w Jednostki Uczestnictwa innego
Subfunduszu oraz opłaty z związane z Zamianą
13
7.5.Sposób i szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników
Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa
13
7.5.1.Nieterminowa realizacja zleceń Uczestników Funduszu
14
7.5.2.Błędna wycena Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa
14
7.6. Ustawodawstwo w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
14
7.7.Ustawa FATCA
14
7.8.Ochrona danych osobowych
15
8. Wskazanie okoliczności, w których Fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa
16
9.Określenie rynków, na których są zbywane Jednostki Uczestnictwa
16
10.Zwięzły opis obowiązków podatkowych Funduszu oraz szczegółowy opis obowiązków podatkowych Uczestników Funduszu, ze
wskazaniem obowiązujących przepisów
16
10.1.Opodatkowanie Funduszu
16
10.2.Opodatkowanie Uczestników Funduszu
16
10.2.1.Osoby fizyczne
16
10.2.2.Osoby prawne
17
10.3.Europejska Dyrektywa o Oszczędnościach (European Savings Directive)
18
11. Wskazanie dnia, godziny oraz miejsca, w którym publikowana jest Wartość Aktywów Netto poszczególnych Subfunduszy na
Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia Jednostek
Uczestnictwa
18
12.Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu i Aktywów Subfunduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z
przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez
Fundusz polityką inwestycyjną
18
12.1. Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu oraz Aktywów Subfunduszu
19
12.2.Wycena lokat notowanych na Aktywnym Rynku
19
12.3.Wycena lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku
21
12.4.Szczególne metody wyceny lokat
21
12.5.Zasady ustalania wartości godziwej
22
12.6.Wycena lokat denominowanych w walutach obcych
23
12.7.Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów
Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o
zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną
23
CZĘŚĆ B. INFORMACJE DOTYCZĄCE SUBFUNDUSZY
27
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1.Nazwa Subfunduszu: Templeton Wzrostowych Akcji Polskich
27
1.1.Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu
27
1.1.1.Określenie głównych kategorii aktywów, w które Aktywa Subfunduszu będą inwestowane oraz ich dywersyfikacja
charakteryzująca specyfikę Subfunduszu i, jeżeli Subfundusz lokuje swoje Aktywa głównie w lokaty inne niż papiery
wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego - wyraźne wskazanie tej cechy
27
1.1.2. Zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu
27
1.1.3.Jeżeli Subfundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych charakterystyka tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez Subfundusz 28
1.1.4.Jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą
ze składu portfela lub z przyjętych technik zarządzania portfelem - wyraźne wskazanie tej cechy
28
1.1.5.Jeżeli Fundusz w imieniu Subfunduszu może zawierać umowy, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w
tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne - wskazanie tej informacji wraz z określeniem wpływu zawarcia takich
umów, w tym umów, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na ryzyko związane z przyjętą
polityką inwestycyjną
28
1.1.6.Jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa - wskazanie
gwaranta oraz warunków gwarancji
29
1.2.Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, z włączeniem ryzyka związanego z polityką inwestycyjną
Subfunduszu
29
1.2.1.Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników
mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją
34
1.2.2.Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma
ograniczony wpływ
35
1.2.3.Ryzyko niewypłacalności gwaranta
35
1.2.4.Ryzyko inflacji
35
1.2.5. Ryzyko z regulacjami prawnymi dotyczącymi Subfunduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego
35
1.3.Określenie profilu inwestora, który będzie uwzględniał zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego
związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu
36
1.4.Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty
obciążające Subfunduszu
36
1.4.1.Wskazanie przepisów Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów
obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej
może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów
36
1.4.2.Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej "wskaźnikiem WKC", wraz z informacją, że
odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do
wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych
36
1.4.3.Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat
uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika Funduszu
36
1.4.3.1.Opłata manipulacyjna za otwarcie Subrejestru
37
1.4.3.2.Opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa
37
1.4.3.3.Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa
37
1.4.3.4.Opłata manipulacyjna za Zamianę Jednostek Uczestnictwa
37
1.4.4.Wskazanie opłat zmiennych, będących częścią wynagrodzenia za zarządzanie, których wysokość jest uzależniona od
wyników Subfunduszu, prezentowanych w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu
38
1.4.5.Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, a w przypadku, o którym mowa w
art. 101 ust. 5 Ustawy – wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarządzanie funduszem
inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania zarządzanymi przez
Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli subfundusz lokuje powyżej 50 % swoich aktywów w
jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji wspólnego
inwestowania
38
1.4.6.Wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio
lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz, Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w tym wskazanie usług
dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność
maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
38
1.5.Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym
38
1.5.1.Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w
zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu
38
1.5.2.Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku
Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat, w przypadku pozostałych
Subfunduszy; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów
Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego
poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10
38
1.5.3.Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, a
także informacje o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce
39
1.5.4.Informacja o średnich stopach zwrotu oraz o rocznej stopie zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca,
odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 1.5.2.
39
1.5.5.Zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki
Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, z
zastrzeżeniem że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości
39
1.5.6.Informacje o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, oczekiwanej wartości wskaźnika
dźwigni finansowej i prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości
39
2.Nazwa Subfunduszu: Franklin Zmiennej Alokacji
40
2.1.Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu
40
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2.1.1.Określenie głównych kategorii aktywów, w które Aktywa Subfunduszu będą inwestowane oraz ich dywersyfikacja
charakteryzująca specyfikę Subfunduszu i, jeżeli Subfundusz lokuje swoje Aktywa głównie w lokaty inne niż papiery
wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego - wyraźne wskazanie tej cechy
40
2.1.2. Zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu
40
2.1.3.Jeżeli Subfundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych charakterystyka tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez Subfundusz 41
2.1.4.Jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą
ze składu portfela lub z przyjętych technik zarządzania portfelem - wyraźne wskazanie tej cechy
41
2.1.5.Jeżeli Fundusz w imieniu Subfunduszu może zawierać umowy, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w
tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne - wskazanie tej informacji wraz z określeniem wpływu zawarcia takich
umów, w tym umów, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na ryzyko związane z przyjętą
polityką inwestycyjną
41
2.1.6.Jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa - wskazanie
gwaranta oraz warunków gwarancji
42
2.2.Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, z włączeniem ryzyka związanego z polityką inwestycyjną
Subfunduszu
42
2.2.1.Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników
mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją
49
2.2.2.Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma
ograniczony wpływ
50
2.2.3.Ryzyko niewypłacalności gwaranta
51
2.2.4.Ryzyko inflacji
51
2.2.5. Ryzyko z regulacjami prawnymi dotyczącymi Subfunduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego
51
2.3.Określenie profilu inwestora, który będzie uwzględniał zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego
związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu
51
2.4.Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty
obciążające Subfunduszu
51
2.4.1.Wskazanie przepisów Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów
obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej
może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów
51
2.4.2.Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej "wskaźnikiem WKC", wraz z informacją, że
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