
Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, że zarząd („Zarząd”) Franklin Templeton Investment Funds („Spółki”), po szczegółowej analizie 
podjął decyzję o likwidacji klasy tytułów uczestnictwa N (Acc) PLN-H1 („Klasy”) zarządzanego przez Spółkę subfunduszu 
Templeton BRIC Fund („Funduszu”) z dniem 16 grudnia 2016 r. lub możliwie najwcześniej w terminie późniejszym.
Decyzja Zarządu o likwidacji tej Klasy tytułów uczestnictwa jest uzasadniona jej względnie małym rozmiarem. 
Posiadacze tytułów uczestnictwa tej Klasy mogą zlecić ich umorzenie lub zamianę na tytuły uczestnictwa Funduszu innej klasy lub 
tytuły uczestnictwa innego subfunduszu Spółki, które zostały szczegółowo opisane w aktualnym prospekcie informacyjnym Spółki 
(o ile takie subfundusze uzyskały dopuszczenie do obrotu w danej jurysdykcji), bez żadnych opłat w terminie do zamknięcia obrotów 
15 grudnia 2016 r. (zgodnie ze standardowymi godzinami zamknięcia obrotów na rynku lokalnym).
Tytuły uczestnictwa tej Klasy, które nie zostaną umorzone ani poddane zamianie przed zamknięciem obrotów dnia wskazanego 
powyżej, zostaną automatycznie umorzone z dniem 16 grudnia 2016 r., a należne środki z tytułu umorzenia zostaną wypłacone 
możliwie najszybciej. 
Wszelkie środki pochodzące z umorzenia tytułów uczestnictwa, które nie zostaną rozdzielone pomiędzy uczestników Funduszu 
po likwidacji Klasy tytułów uczestnictwa, zostaną zdeponowane w imieniu uczestników Funduszu w Caisse de Consignation 
w Luksemburgu. 

Pozostałe informacje

(a) Operacje w okresie przejściowym
Informujemy, że aby zapewnić bezproblemowy przebieg procesu likwidacji Klasy tytułów uczestnictwa, nie będziemy 
realizować żadnych dalszych zleceń nabycia tytułów uczestnictwa tej Klasy ani zleceń zamiany na tytuły uczestnictwa tej Klasy 
złożonych po zamknięciu obrotów 9 grudnia 2016 r. (zgodnie ze standardowymi godzinami zamknięcia obrotów na rynku 
lokalnym).

(b) Koszty likwidacji
Wszelkie koszty związane z likwidacją tej Klasy tytułów uczestnictwa zostaną uwzględnione w wartości aktywów netto dla tej 
Klasy tytułów uczestnictwa obliczanej od daty niniejszego pisma.
Ewentualne konsekwencje podatkowe lub inne konsekwencje nabycia, utrzymania, zamiany lub umorzenia jakichkolwiek 
tytułów uczestnictwa Spółki, na które wpływ mogą mieć zmiany opisane powyżej, zgodnie z prawem obowiązującym w kraju, 
którego są Państwo obywatelami, rezydentami lub mieszkańcami, należy omówić z licencjonowanym doradcą podatkowym.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań uprzejmie prosimy o kontakt z doradcą finansowym lub najbliższym biurem Franklin 
Templeton Investments.
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