നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്ടറ കത്ത്
പ്രിയ യൂണിറ്റ് ഹ

നവംബര് 23, 2020

ോള്ഡര്,

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നിങ്ങളില് പലരുും ഞങ്ങള് സവീകരിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അടുത്ത നടപടികളളക്കുറിച്ച് വയക്തത ദ്ദതടി
ഞങ്ങളള സമീപിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങള്ക്കറിയാവുന്നതുദ്ദപാളല, ഫ്രാങ്്്
ലിന് ളടമ്പിള്ടണിന്ളറ ഫ്ടസ്റ്റി ഞങ്ങളുളട കട നിദ്ദേപങ്ങളില് 6 എണ്ണും
2020 ഏഫ്പിലില് അവസാനിപ്പിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ളകാദ്ദറാണ വവറസ് ദ്ദലാക്ക്ഡൗണിന്ളറ ഗുരുതരമായ ഫ്പതയാഘാതും മൂലും
വിപണികള് അസ്ഥിരമായതിലാണ് ഈ തീരുമാനും. യൂണിറ്റ് ദ്ദ

ാള്ഡര്മാരുളട ഉടനടിയുള്ള തുടര്ച്ചയായ രിൻവലിക്കൽ

അര്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ടുകളില് സൂേിച്ചിരിക്കുന്ന കടപ്പഫ്തങ്ങള് ഗണയമായ കിഴിവില് . വില്ഹേണ്ടിവരുേയയന്നതോണ്.
പരിഫ്രാന്തിയില് നിന്ന് ഞങ്ങളുളട യൂണിറ്റ് ദ്ദ ാള്ഡര്മാര്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടും ഒഴിവാക്കാന് ഫ്ടസ്റ്റി ഈ ആറ് രണ്ടുകള്
അവസോനിപ്പിക്കോനുള്ള ഫ്പയാസകരമായ തീരുമോനയമടുക്കുേയോണുണ്ടോയത്.

2020 ളമയ് മാസത്തില് ളസബി മയൂച്വല് രണ്ട് ളറഗുദ്ദലഷനുകളുളട ളസേന് 41 (1) ഫ്പകാരും യൂണിറ്റ് ഹ ോള്ഡര്മോരുയട ദ്ദവാട്
ദ്ദതടിയിരുന്നു. രണ്ടുകളില് വകവശമുള്ള കടപ്പഫ്തങ്ങളുളട ഫ്കമമായ വില്പ്പന നടത്താന് ഫ്ടസ്റ്റിക്ക് (അളലെങ്ില് ളഡദ്ദലായിറ്റിന്) അനുമതി
നല്കാനുും യൂണിറ്റ് ദ്ദ ാള്ഡര്മാര്ക്ക് പണും തിരിളക നല്കാനുും അനുമതി
പൂര്ത്തിയാക്കാന് കഴിഞ്ഞിലെ.

ഫ്ടസ്റ്റി ആവശയളപ്പടിരുന്നു. എന്നാല് ഈ ഫ്പഫ്കിയ

പദ്ധതികള്ക്ക് ദ്ദപാര്ട്്
ദ്ദരാളിദ്ദയാ അനുസരിച്ച് സജീവമായി ധനസമ്പാദനും നടത്താന് കഴിഞ്ഞിളലെങ്ിലുും ഈ ആറ് പദ്ധതികളില്
ഏകദ്ദദശും നാളലണ്ണത്തിന് 5,900 ദ്ദകാടി രൂപ വിതരണത്തിനായി ലരയമാണ്. പദ്ധതികള് ഫ്കമീകൃതമായി ലികവിദ്ദഡഷന് ഫ്പഫ്കിയ നടത്താന്
അനുവദിക്കുകയാളണങ്ില്, രണ്ടുകളില് സൂേിച്ചിരിക്കുന്ന കടപ്പഫ്തങ്ങള് നയായമായ മൂലയത്തില് ലികവിദ്ദഡറ്റ് ളച്യ്യാന്
കഴിയുളമന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. കടപ്പഫ്തങ്ങളുളട ദ്ദേശകരമായ വില്പ്പന (കുത്തളനയുള്ള കിഴിവില്) നടത്തുന്നതിഹനക്കോളുും ഇത്
തീര്ച്ചയായുും അരികാമയമാണ്. രിൻവലിക്കലിന്യെ തിരക്കില് സാധാരണ വിപണി സാ ച്രയങ്ങളില് കടപ്പഫ്തങ്ങളുളട യഥാര്ഥ
വിലദ്ദയക്കാള് വളളര താളഴയുള്ള വിലയ്ക്ക് അടിയന്തിരമായി ലികവിദ്ദഡഷന് ളച്യ്യാന് ദ്ദഫ്പരിപ്പിക്കുകയാളണങ്ില് അത് സുംരവിക്കുും.
ബ ുമാനളപ്പട കര്ണാടക വ ദ്ദക്കാടതിയുളട വിധിനയായത്തില് ഫ്കമമായ രീതിയില് ച്ുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില് യൂണിറ്റ്
ദ്ദ ാള്ഡര്മാര്ക്ക് പണും മടക്കിനല്കുന്ന ഫ്പഫ്കിയ ആരുംരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധയമായ എലൊ ഓപ്ഷനുകളുും കഴിഞ്ഞ ഏതാനുും
ആഴ്ച്കളായി ഞങ്ങള് പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ബ ുമാനളപ്പട വ ദ്ദക്കാടതിയുളട വിധി ഫ്പകാരും യൂണിറ്റ് ദ്ദ ാള്ഡറുളട സമ്മതും
ദ്ദതടാനുള്ള ഓപ്ഷനുും ഇതില് ഉള്ളപ്പടുന്നു.
എന്നിരുന്നാലുും, വിശദമായ ച്ര്ച്ചകള്ക്ക് ദ്ദശഷും, യൂണിറ്റ് ദ്ദ ാള്ഡര്മാരുളട താല്പ്പരയഫ്പകാരും നിയമത്തിന്ളറ ഉച്ിതമായ നടപ്പാക്കല്
ഉറപ്പാക്കാന് ബ ുമാനളപ്പട സുഫ്പീുംദ്ദകാടതിയില് നിന്ന് ജുഡീഷയല് ഇടളപടല് ആവശയമാളണന്ന് ഞങ്ങള് തീരുമാനിച്ചു. കാരണും
വീളണ്ടടുപ്പുകളുളട തിരക്കില് കടപ്പഫ്തങ്ങളുളട ദ്ദേശകരമായ വില്പ്പന കൂടാളത (കുത്തളനയുള്ള കിഴിവുകളില്) യൂണിറ്റ് ദ്ദ ാള്ഡര്ക്ക്
പണും എഫ്തയുും ദ്ദവഗും തുലയമായ രീതിയില് തിരിളക നല്കാളമന്ന് ഉറപ്പുവരുദ്ദത്തണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് ഫ്ശദ്ധാപൂര്വും ച്ിന്തിദ്ദക്കണ്ടതുണ്ട്
എന്നതിനാല് ഈ നടപടികള്ക്ക് കുറച്ച് സമയും ദ്ദവണ്ടിവന്നു.
സ്കീും ആസ്തികളുളട തുലയമായ വിതരണും യൂണിറ്റ് ദ്ദ ാള്ഡര്മാര്ക്ക് എഫ്തയുും ദ്ദവഗും ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് ഫ്ടസ്റ്റിയുളട
ആത്മാര്ഥമായ ആഫ്ഗ വുും ഫ്ശമവുമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധളപ്പട കൂടുതല് സുംരവവികാസങ്ങള് ഞങ്ങള് നിങ്ങളള അറിയിക്കുും.
അദ്ദതസമയും, നിങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ടാദ്ദയക്കാവുന്ന ഏത് ദ്ദച്ാദയത്തിനുും ഉത്തരും നല്കാന് ഞാനുും എന്ളറ ടീമുും ഇവിളടയുണ്ട്. ഈ
ളവലെുവിളി നിറഞ്ഞ സമയങ്ങളില് തുടര്ന്നുും നിങ്ങള് നല്കിയ പിന്തുണയ്ക്ക് വീണ്ടുും നന്ദി.
സുരേിതമായുും ആദ്ദരാഗയകരമായുും തുടരുക.
വിശവസ്തതദ്ദയാളട,
സഞ്ജയ് സളഫ്പ
ഫ്പസിഡന്റ്, ഫ്രാങ്്്
ലിന് ളടമ്പിള്ടണ് അസറ്റ് മാദ്ദനജ്ളമന്റ് (ഇന്തയ)വഫ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്.

Disclaimer
The information contained in this communication is not a complete representation of every material fact and is for informational purposes only. Statements/ opinions/recommendations in this communication
which contain words or phrases such as “will”, “expect”, “could”, “believe” and similar expressions or variations of such expressions are “forward – looking statements”. Actual results may differ materially
from those suggested by the forward-looking statements due to risk or uncertainties associated with our expectations with respect to, but not limited to, exposure to market risk, general economic and political
conditions in India and other countries globally, which have an impact on the service and / or investments. The AMC, Trustee, their associates, officers or employees or holding companies do not assure or
guarantee any return of principle or assurance of income on investments in these schemes. Please read the Scheme Information Document carefully in its entirety prior to making an investment decision
and visit our website http://www.franklintempletonindia.com for further details.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

