OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
FRANKLIN TEMPLETON FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 28 KWIETNIA 2017 ROKU
Niniejszym, Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(Dz. U. z 2014 poz. 157) ogłasza o zmianie w statucie funduszu Franklin Templeton
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ten sposób, że:
1) w Art. 4 „Definicje i skróty” zostaje dodany nowy pkt 19a z definicją „Programu
Regularnego Oszczędzania” o następującym brzmieniu:
„utworzony przez Fundusz program dla Uczestników Funduszu deklarujących systematyczne
nabywanie Jednostek Uczestnictwa na zasadach określonych przez Fundusz,”
2) Art. 5 ust. 1 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
„Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji”
3) po Art. 28 zostaje dodany Art. 28a o tytule „Inne Rodzaje opłat” o następującym
brzmieniu:
1.
2.

Towarzystwo może pobierać inne opłaty związane z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa w
związku z uczestnictwem w Programie Regularnego Oszczędzania – na zasadach
określonych w art. 29a.
Opłaty, o których mowa w ust. 1 stanowią formę opłat, o których mowa w art. 86 ust. 2
Ustawy.

4) w Art. 29 w ust. 3 po pkt 5) zostaje dodany pkt 6) o następującym brzmieniu:
„w przypadku przystąpienia przez Uczestnika Funduszu do Programu Regularnego
Oszczędzania utworzonego przez Fundusz, na zasadach określonych w art. 29a.”
5) po Rozdziale VI zostaje dodany Rozdział VIa o tytule „Szczególne formy oszczędzania”
oraz Art. 29a „Program Regularnego Oszczędzania” o brzmieniu:
1. Fundusz może tworzyć Programy Regularnego Oszczędzania, na zasadach określonych w
ustępach poniższych.
2. Przystępując do Programu Regularnego Oszczędzania, Uczestnik Funduszu deklaruje
wpłacanie środków pieniężnych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa w wysokości i z
częstotliwością określonych w umowie o uczestnictwo w Programie Regularnego

3.

4.

5.

6.

Oszczędzania, zawieranej pomiędzy Funduszem a Uczestnikiem Funduszu oraz regulaminie
danego Programu Regularnego Oszczędzania.
Informacja o warunkach przystępowania i uczestnictwa w Programie Regularnego
Oszczędzania może być podana do publicznej wiadomości, w miejscach zbywania Jednostek
Uczestnictwa, a także w trybie określonym w art. 33. Informacja taka może również być
przekazana w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem środków masowego przekazu
lub poczty.
Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać:
1)czas jej trwania oraz sposób i zasady jej rozwiązania,
2)wysokość i czas wpłat,
3)szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady i terminy pobierania opłat
manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Programie Regularnego Oszczędzania
stanowiących formę opłat, o których mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy.
Wysokość opłat, o których mowa w ust. 4 pkt 3 wraz z opłatami, o których mowa w art. 26, w
odniesieniu do opłat pobieranych w związku z dokonywaniem wpłat realizowanych przez
osoby, które podpisały umowy o uczestniczenie w Programie Regularnego Oszczędzania, nie
może przekraczać wysokości poszczególnych wpłat, w związku z którymi są pobierane.
O ile umowa dotycząca uczestnictwa w Programie Regularnego Oszczędzania tak stanowi
opłaty, o których mowa w ust. 4 pkt 3, mogą być pobierane niezależnie od innych opłat,
wskazanych w art. 25 - 28.

6) w Art. 35 ust. 2 pkt 2) lit a) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„dla Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji – w art. 49 ust. 3;”
7) Rozdział XIV Statutu otrzymuje nowy tytuł:
„Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji”
8) w Art. 41 ust.2, w Art. 42 w tytule, w Art. 43 w tytule, w art. 44 w tytule, w art. 45 w
tytule oraz ust. 1, w art. 46 w tytule, w art. 47 w tytule, a art. 48 w tytule, w art. 49 w
tytule oraz ust. 1 pkt. 4), pkt 5), pkt. 6), pkt. 7), pkt. 9), pkt. 10), pkt. 11), w ust. 2, w ust.
3 pkt. 1), pkt. 2), pkt. 5), pkt. 6), pkt. 7), pkt. 8), ust. 5 oraz art. 50 w tytule oraz w ust. 1,
w art. 60 ust. 2 Statutu „Templeton Wzrostowych Akcji Polskich” zostaje zastąpiony
przez „Franklin Zdywersyfikowany Akcji”

Wyżej wymienione zmiany w statucie funduszu Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. 28 kwietnia 2017
roku. Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

