આપણા પ્રેસિડેન્ટ તરફથી રોકાણકારોને પત્ર.
સિષય: અમારા ફં ડ અંગેના મીડડયા રીપોર્ટ્ િ પરની સ્પષ્ટતા
પ્રિય રોકાણકાર,
પ્રિપ્રિધ મીડિયા ચેનલો તરફથી કેટલાક સારા ઈરાદાથી પરં ત ુ તથ્યાત્મક રીતે ખોટા રીપોડટિંગથી ઉભી થયેલી કેટલીક ચચિંતાઓ અંગે
સંબોધન કરિા માટે હું વ્યક્તતગત રીતે આજે લખી રહ્યો છં. ચાલો, હું મુદ્દાિાર રીતે કેટલીક સ્પષ્ટતાઓ કરું:

1: રીપોડટિંગ થય ં હત ં કે: સ્કીમો બંધ થઈ રહી છે એટલે કે તમામ મ ૂડીન ં ધોિાણ
તથ્ય: આ િાત તથ્યાત્મક રીતે ખોટી છે . અમે કારણો અને બજારના સંજોગોની જાણ કરી હતી કે જેને પગલે અમારે અત્યંત કઠીન પ્રનણણય
લેિો પિયો હતો કે જે શુદ્ધ રીતે અમારા રોકાણકારોના મ ૂલ્યોનુ ં રક્ષણ કરિા માટે હતો. બજારની પડરક્સ્થપ્રતને અધીન રહીને જેમ સ્કીમો
પોટણ ફોચલયો હોલ્ડિં ગ્સની લિલિડ કરશે, કૂ પન પેમેન્ટ્સ અને લનર્ધારીત પાકતી રકમ મેળિશે, ટ્રસ્ટીઓ સેબી (મ્યુચ્યુઅલ ફંિ) પ્રનયમન
1996ના પ્રનયમન 41(2)(બી)નુ ં પાલન કરીને િહેલી તકે રોકાણકારોને નાણાં પરત આપિાનુ ં શરૂ કરશે.

2: રીપોડટિંગ થય ં હત ં કે: આ સ્કીમોએ જોખમી, અનરે ટેડ પેપરોમાં રોકાણ કયું હત ં
તથ્ય: આ સ્કીમોએ ક્રેડિટ રે ડટિંગ સ્િેતટ્રમમાં ઈન્િેસ્ટમેન્ટ ગ્રેિ પેપર કહી શકાય કે AAA થી લઈને A રે ટેિ પેપરમાં રોકાણની સાતત્યપ ૂણણ
વ્યુહરચનાનુ ં અનુસરણ કયુું છે . આ વ્યુહરચનાથી તાજેતરના સમય સુધી આ સ્કીમો અને તેના રોકાણકારોનો ઉદ્દે શ્ય પ્રસદ્ધ થયો છે . આ
સ્કીમો છે લ્લા 6 મડહના દરપ્રમયાન પણ નોંધપાત્ર રોકિ િિાહ ઉભો કરી શકી હતી કે જે ક્રેડિટ માકે ટ માટે િધુ અફરાતફરી િાળો માહોલ
હતો. દા.ત. આ સ્કીમોએ મહત્તમ AA અને તેની નીચેના સ્તરે રે ટ થયેલા પેપસણમાં પોટણ ફોચલયો હોલલ્િિંગ્સમાંથી નોંધપાત્ર રોકિ ઉભી કરી
છે .

3: રીપોડટિંગ થય ં હત ં કે: આ તરલતાની િમસ્યા કોસિડ-19 મહામારી િંબસં ધત નથી
તથ્ય: આ સ્કીમોએ સમગ્ર ક્રેડિટ રે ડટિંગ સ્પેતટ્રમમાં રોકાણ કરિાની સાતત્યપ ૂણણ વ્યુહરચનાનુ ં પાલન કયુું છે અને ઘણાં િર્ષો સુધી તેમ કયુું
છે અને ઘણાંબધા બજાર ચક્રો દરપ્રમયાન તેમ કયુું છે . આ સ્કીમો આિા સમયગાળા દરપ્રમયાન ટકી શકી છે અને દૈ પ્રનક તરલતા િદાન
કરે છે . આમાંથી ઘણી સ્કીમો સમાન વ્યુહરચના સાથે 10થી િધુ િર્ષોથી ઉપલબ્ધ છે . આ િતણમાન કોપ્રિિ-19 મહામારીએ ખાસ કરીને
આ સ્કીમ જેમાં રોકાણ ધરાિે છે તે િકારના રોકાણો માટે ગંભીર બજાર પ્રિઘટન સર્જયુું છે . જો કે, જોખમ લેિાના િલણના અભાિ,
કોપોરે ટ બોન્્સ માટે િોલ્યુમ અને તરલતામાં ઘટાિો બજારના વ્યાપક મુદ્દા રહ્યાં હતા. કોપ્રિિ-19 મહામારી તથા લંબાયેલા
લોકિાઉનથી સજાણયેલી બજારની ક્સ્થપ્રતના પરીણામે સ્કીમો દરરોજ ડરિમ્પશન આપિા માટે સક્ષમ રહી ન હતી.

4: રીપોડટિંગ થય ં હત ં કે: આ સ્કીમો લાંબા િમય માટે રોકાણકારોના પૈિા પાછા આપી શકશે નહીં
તથ્ય: દરે ક સ્કીમો ની પોતાની મેચ્યોડરટી િોફાઈલ હોય છે અને સામાન્ય રીતે, ટૂંકાગાળાની સ્કીમો રોકાણકારોને નાણા ઝિપથી પાછા
આપી શકશે. આ સ્કીમો પ્રનયપ્રમત કૂપન પેમેન્્સ અને મેચ્યોડરટીઝ મેળિશે. િધુમાં, સ્કીમો સંકટના િેચાણો પર આધાર રાખ્યા િગર
પોટણ ફોચલયોમાં અન્િરલાઇંગ અસ્કયામતોનુ ં મ ૂદ્રીકરણ કરિાની તકો ચકાસશે. જેથી તે રોકાણકારોને બને તેટલી ઝિપથી તેમના નાણા
પાછા આપી શકે. આ સ્કીમોનો િયત્ન રહેશે કે અન્િરલાઇંગ જામીનગીરીઓની પાકતી મુદતની તારીખ પહેલા જ આ મ ૂિી પરત કરી દે .

5: રીપોડટિંગ થય ં હત ં કે: આપણે અન્ય તમામ ફ્રેન્કલલન ટે મ્પલટનની સ્કીમોમાંથી આપણા નાણા છોડાિી લેિા જોઈએ
કારણ કે તે પણ બંધ થઈ શકે છે
તથ્ય: છ ઉપજલક્ષી સ્કીમોના અમારા સમ ૂહને બંધ કરિાનો અમારો પ્રનણણય અત્યંત મ ૂશ્કેલ હતો અને માત્ર રોકાણકારના હીતને ધ્યાનમાં
રાખીને તે પ્રનણણય લેિામાં આવ્યો હતો. આપણે આશા નહોતી રાખી કે આપણે આ ક્સ્થપ્રતનો સામનો કરીશુ.ં આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે
તેનાથી આપણા રોકાણકારોને તરલતા પર અસર પિી છે પરં ત ુ આપણા યુપ્રનટધારકો માટે મ ૂલ્યની જાળિણી કરિા માટે તે જરૂરી હતુ.ં
અમારી અન્ય ડફતસ્િ ઈન્કમ િાળી સ્કીમો સબલસ્ક્રપ્શન અને રીિમ્પ્શન માટે ઉપલબ્ધ છે . જે મુખ્યત્િે સરકારી જામીનગીરી, AAA રે ટેિ
બોન્્સ અથિા અન્ય રોકિ અને રોકિ સમકક્ષ સાધનો જેિી ઉચ્ચતર તરલ જામીનગીરીઓમાં રોકાણ કરે છે . આ પોટણ ફોચલયો
રીિમ્પ્શનને પહોંચી િળિા માટે તરલતા ઉભી કરિાની આિશ્યક ક્ષમતા ધરાિે છે . અમે મેળિી શકીએ તેિી કોઈપણ રીિમ્પ્શનની
માંગણીઓને પહોંચી િળિા માટે અમે પહેલેથી જ આ પોટણ ફોચલયોમાં નોંધપાત્ર માત્રામાં તરલતા ઉભી કરી છે .
અમારી ઈક્તિટીની સ્કીમો ચબનઅસરગ્રસ્ત રહી છે અને અમારી ચેન્નાઈ ક્સ્થત અનુભિી અને કાયણકારી ટીમ દ્વારા તેમની રોકાણની
જરૂરીયાતો અને ફંિ સંચાલનની પ્રિચારધારા િમાણે તેન ુ ં પ્રનયંત્રણ કરિામાં આિે છે .

6: રીપોડટિંગ થય ં હત ં કે: ફ્રેન્કલલન ટે મ્પલ્ટન ભારતમાં તેનો કારોબાર િમેટી રહી છે
તથ્ય: ફ્રેન્કચલન ટેમ્પલ્ટન ભારતમાં ઘણાં લાંબા સમયથી અને ધીરજપ ૂિણકની રોકાણકાર રહી છે . અમારી 25થી િધુ િર્ષણના ઈપ્રતહાસમાં
અમે ભારતમાં લાબાં ગાળાનો કારોબાર ઉભો કરિા માટે કામ કયુું છે . અમારા કુ લ િૈપ્રિક માનિબળમાંથી 33% ડહસ્સો ભારતમાં છે તે આ
િાતને ફરીથી પુરિાર કરે છે . અમારા ગ્લોબલ સીઈઓ જેની જોહ્નસનએ ખાતરીપ ૂિણક કહ્ું છે કે ફ્રેન્કચલન ટેમ્પલ્ટનની ભારત માટેની
કડટબદ્ધતા અિગ છે . અમે રોકાણકારોને િહેલી તકે બંધ થયેલી સ્કીમોમાંના નાણા ચ ૂકિિા માટે બને તેટલા િયત્નો કરિા અને અમારી
બ્રાન્િમાં તમારો પ્રિિાસ પાછો મેળિિા માટે િપ્રતબદ્ધ છીએ.
એક િગણની અમારી છ સ્કીમોને બંધ કરિાનો અસાધારણ મ ૂશ્કેલ પ્રનણણય એટલા માટે લેિામાં આવ્યો હતો કેમ કે િતણમાનની અભ ૂતપ ૂિણ
પડરક્સ્થપ્રતમાં અમારા રોકાણકારોના મ ૂલ્યની જાળિણી કરિા માટે અમને તે એકમાત્ર ઉચચત પ્રિકલ્પ લાગ્યો હતો.
મને આશા છે કે મારા આ પત્રથી ફ્રેન્કચલન ટેમ્પલ્ટન સાથેના તમારા રોકાણ સંદભે તમને થોિી રાહત થશે. તે પછી બંધ થયેલી સ્કીમો હોય
કે પછી સબલસ્ક્રપ્શન અને રીિમ્પ્શન માટે ખુલ્લી રહેલી સ્કીમો હોય.
હું તમારા સૌથી તાકીદના અને મહત્િના િશ્નોના ઉત્તર આપિા માટે તમને પ્રનયપ્રમત રીતે અપિેટ આપિા માટે િપ્રતબદ્ધ છં.
જો તમને િધુ મદદની જરૂરીયાત હોય તો, કૃપયા સોમિારથી શપ્રનિાર દરપ્રમયાન સિારના 8 કલાકથી રાત્રના 9 કલાક દરપ્રમયાન
અમારી સમપ્રપિત હેલ્પલાઈન 1-800-258-4255 અથિા 1-800-425-4255 પર કોલ કરો. િૈકલ્લ્પક રીતે, તમે
service@franklintempleton.com પર અમને ઈ-મેઈલ પણ કરી શકો છો. તમારી સાથે િાત કરતા અમને આનંદ થશે.
આભાર.
આપનો

પ્રિિાસુ,
સંજય

------------------

િંજય િાપ્રે

િેપ્રસિેન્ટ
ફ્રેન્કલલન ટેમ્પલ્ટન એિેટ મેનેજમેન્ટ (ભારત) પ્રા. લલ.
ડડસ્કલેઇમર
આ સંિાદમાં ઉપલબ્ધ માડહતી તમામ મહત્િની તથ્યોનુ ં િપ્રતપ્રનપ્રધત્િ નથી કરતી અને તે માત્ર માડહતીના હેત ુ માટે છે . આ સંિાદમાંના

પ્રનિેદનો/મંતવ્યો/ભલામણો કે જેમાં “થશે”, “અપેચક્ષત”, “થઈ શકે”, “માનવુ”ં જેિા શબ્દો અથિા શબ્દસમ ૂહો અને સમાન અચભવ્યક્તત
અથિા આિી અચભવ્યક્તતઓની ચભન્નતા “દૂ રંદેશીિાળા પ્રનિેદનો” છે . સેિા અને/અથિા રોકાણો પર િભાિ પાિતા બજારના જોખમ,
ભારત અને પ્રિિના અન્ય દે શોમાંના સામાન્ય આપ્રથિક અને રાજનૈપ્રતક ક્સ્થપ્રતને જોતા અમારી અપેક્ષાઓ સાથે સંકળાયેલા જોખમ અથિા
અપ્રનપ્રિતતાની લીધે દૂ રંદેશીભયાણ પ્રનિેદનોથી સ ૂચચત િાસ્તપ્રિક પરીણામો અલગ હોઈ શકે છે . આ સંિાદની તારીખ પછી જામીનગીરીને
અસર કરતી બાબતોમાં બદલાિ આિી શકે છે . એએમસી, ટ્રસ્ટી, તેમના સહયોગીઓ, અપ્રધકારીઓ અથિા કમણચારીઓ અથિા હોલલ્િિંગ
કંપનીઓ મ ૂિી પરના કોઈ િળતરની ખાતરી અથિા બાંહધ
ે રી નથી આપતા અથિા આ સ્કીમોમાં રોકાણો પર આિકની ખાતરી નથી
આપતા. રોકાણનો પ્રનણણય લેતા પહેલા કૃપયા સ્કીમ ઈન્ફોમેશન િોક્યુમેન્ટને સંપ ૂણણ રીતે કાળજીપ ૂિણક િાંચો અને િધુ પ્રિગતો માટે અમારી
િેબસાઈટ http://www.franklintempletonindia.com ની મુલાકાત લો.
મ્યુચ્યુઅલ ફં્સમાંનાં રોકાણો બજારનાં જોખમોને આપ્રધન છે , સ્કીમ સંબપ્રં ધત બધા જ દસ્તાિેજો કાળજીપ ૂિણક િાંચો.

