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ப ொருள்: திட்ட கடன் வொங்குதல்கள், வொக்களிப்பு பெயல்முறை ேற்றும் உங்கள் ணத்றத திருப்பித் தருவது குறித்த தகவல்கள்
அன்பார்ந்த முதலீட்டாளருக்கு,
நான் உங்களிடம் பேசி சில காலம் ஆகிவிட்டது. முதலில், ஆறு திட்டங்களை முடிப்ேதற்கான எங்கள் முடிவால் நீங்கள்
உணரக்கூடிய ஏமாற்றத்திற்கு எனது ஆழ்ந்த வருத்தத்ளத ததரிவித்துக் தகாள்கிபறன். நமது ஆறு வருவாய்-சார்ந்த
நிர்வகிக்கப்ேட்ட கடன் திட்டங்களின் ததாகுப்ளே முடிப்ேதற்கு பமற்தகாள்ைப்ேட்ட முடிவு மிகவும் கடினமான ஒன்றாகும்
மற்றும் அத்தளகய சூழளல நாங்கள் எப்போதும் நிளனத்துக்கூட ோர்த்ததில்ளல. அது உங்கள் மீது ஏற்ேடுத்தியுள்ை ஆழமான
தாக்கத்ளதயும் நாங்கள் புரிந்துதகாண்டுள்பைாம்.
எவ்வாறாயினும், எங்கள் யூனிபடால்டர்களுக்கு இதனால் தேரும் சவால்கள் ஏற்ேடும் என்றாலும், இந்த முடிவானது உங்கைது
மதிப்ளேப் ோதுகாப்ேதற்கான ஒபர சாத்தியமான வழி என்று நாங்கள் நம்புகிபறாம். ஃபிராங்க்ளின் தடம்பிள்டன் அளனத்து
முதலீட்டாைர்களுக்கும் சீரான மற்றும் சமமான தவளிபயற்றத்ளத இயன்ற அைவு விளரவாக உறுதி தசய்வதில் உறுதியாக
உள்ைது மற்றும் உங்கள் ேணத்ளத திருப்பித் தரும் தசயல்முளறளய விளரவுேடுத்தவும் நாங்கள் கடுளமயாக உளழத்து
வருகிபறாம். வரவிருக்கும் வாக்களிப்பு தசயல்முளற அதற்கான ஒரு முக்கியமான ேடிநிளலயாகும்.
சில முக்கியமான நிகழ்நிளலேடுத்தல்களை ேகிர்ந்து தகாள்ை இந்த வாய்ப்ளே நான் ேயன்ேடுத்த விரும்புகிபறன்.
முதலீடு பெய்யப் ட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து மீண்டும் ணம் ப றுதல் ேற்றும் திட்டக்கடன்கறை திரும் த்தருதல்:
நாங்கள் ததாடர்ந்து வருவாய்களைப் தேறுகிபறாம் என்ேளதயும், அளனத்து முதிர்வுகளும் பிற உறுதிப்ோடுகளும் இதுவளர
அட்டவளணயின்ேடி தேறப்ேட்டுள்ைன என்ேளத நான் இதன் வழியாக உறுதிப்ேடுத்த விரும்புகிபறன். கூப்ேன்கள்,
அட்டவளணப்ேடுத்தப்ேட்ட முதிர்வு மற்றும் முன்கூட்டிபய தசலுத்துதல்கள் வழியாக இந்த ேணப்புழக்கங்களைப் தேறுவதால்,
எங்கள் நிதிகளில் சிலவற்றில் கடன் அைவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க குளறப்ளே நாங்கள் ததாடர்ந்து காண்கிபறாம்.
நாங்கள் ேகிர்ந்த திட்டங்களின் முதிர்வு சுயவிவரங்கள் குறித்து உங்களில் சிலருக்கு கவளலகள் இருப்ேளத நான் அறிபவன்.
எங்கைால் தவளிப்ேடுத்தப்ேட்ட முதிர்வு சுயவிவரமானது, ஒவ்தவாரு திட்டத்திற்கும் தனித்துவமான முதிர்வு பததி மற்றும்
ஒவ்தவாரு ேத்திரங்களின் சமர்ப்பிப்பு / அளழப்பு பததிகளை அடிப்ேளடயாகக் தகாண்டது என்ேளத மீண்டும்
வலியுறுத்துகிபறன். எனினும், இறுதி நிளல வந்த விளலக்கு விற்றளல தவிர்க்கும் வளகயில், முதிர்வு பததிக்கு முன்னதாக
வழங்குேட்டியலில் உள்ை அடிப்ேளட தசாத்துக்களை ேணமாக்குவதற்கான அளனத்து வாய்ப்புகளையும் இந்த திட்டங்கள்
ஆராயும் மற்றும் அதனால் முதலீட்டாைர்களின் ேணத்ளத நம்மால், விளரவில் திருப்பித் தர முடியும். அடிப்ேளட ேத்திரங்களின்
முதிர்வு பததிகளுக்கு முன்கூட்டிபய இந்த ேணத்ளத திருப்பித் தருவதற்கான திட்டங்களின் முயற்சியாக இது இருக்கும்.
விதிமுளறகளின்ேடி, இந்த திட்டம் யூனிட்ப ால்டர்களுக்கு ேணத்ளத திருப்பித் தரும் முன், கடன் உட்ேட அதன்
தோறுப்புறுதிகளை ஈபடற்ற பவண்டும். இருப்பினும், கடளனத் திருப்பிச் தசலுத்துவது முதலீட்டாைர்களிடமிருந்து மதிப்ளேப்
ேறிக்கும் என்ேது தவறான கருத்து என நான் ததளிவுேடுத்த விரும்புகிபறன். திட்டங்களில் கடன் வாங்குவது (SEBIன்
விதிமுளறகளின்ேடி பமற்தகாள்ைப்ேடுகிறது) திட்டத்தின் தோறுப்புறுதியாக கருதப்ேடுகிறது மற்றும் AUM ஐ நிர்ணயிக்கும்
போது ஏற்கனபவ அது சரிதசய்யப்ேட்டுள்ைது. போர்ட்ஃபோலிபயா மதிப்ோனது, அறிக்ளகயிடப்ேட்ட AUM ஐ விட திறம்ேட
அதிகமாக உள்ைது மற்றும் கடன் திருப்பிச் தசலுத்துவது நிகர AUM ஐ ோதிக்காது.
வொக்களிப்பு பெயல்முறை:
இந்த ஆறு திட்டங்களை முடக்குவதற்கான காரணம், உங்கள் முதலீடுகளின் மதிப்ளேப் ோதுகாத்து, உங்கள் ேணத்ளத
விளரவாகத் திருப்பித் தருவதாகும். இது, தசபி (மியூச்சுவல் ஃேண்ட்) ஒழுங்குமுளற 1996 இன் வளரயளற 41 இன் ேடி பமல்
நடவடிக்ளககளை எடுக்க அறங்காவலர்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் வளகயில், ஒரு யூனிட்ப ால்டர் வாக்களிப்பு, உள்ளிட்ட
கூடுதல் நடவடிக்ளககளை உள்ைடக்கும். அறங்காவலர்கள் உங்களிடமிருந்து அங்கீகாரத்ளதப் தேற்றவுடன், அடுத்த கட்டம்
தசாத்துக்களை ேணமாக்குதல் மற்றும் அந்தந்த திட்டங்களிலிருந்து ேணத்ளத வினிபயாகம் தசய்வதமாகும். வாக்களிக்கும்
தசயல்முளறளய தவற்றிகரமாக முடித்த பின்னபர, கட்டண அட்டவளண / தசலுத்துதல்கள் இறுதி தசய்யப்ேட்டு
தசயல்ேடுத்தப்ேட முடியும், என்ேது கவனத்தில் தகாள்ைப்ேட பவண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஆகும்.

வழங்குேட்டியல்களை தராக்கமாக்கிட உதவும் வளகயில், எங்கள் சுயாதீன ஆபலாசகளர நியமிப்ோர்கள். எங்கள் உடனடி
கவனம் வாக்களிக்கும் தசயல்முளறக்குத் தயாராவதன் மீதும் மற்றும் இயன்ற அைவு வாக்களிப்ேளத வசதியாகவும் எளிதாகவும்
மாற்றுவதன் மீதும் உள்ைது
அடுத்த சில நாட்களில், எங்கள் அறங்காவலர்கள் ஆறு திட்டங்களின் முதலீட்டாைர்களுக்கு, “வாக்களிக்கும் தசயல்முளற”
ததாடர்ோன “அறிவிப்பு” என்னும் தளலப்பு தகாண்ட மின்னஞ்சல் ஒன்ளற அனுப்புவார்கள். ஒவ்தவாரு திட்டத்திற்கும்
தனித்தனியாக அறிவிப்பு அனுப்ேப்ேடும். ஆறு திட்டங்களில் ஒவ்தவான்றிற்கும் தனித்தனியாக வாக்களிக்கும் நடவடிக்ளக
பமற்தகாள்ைப்ேடும். அதாவது, ஒன்று அல்லது அதற்கு பமற்ேட்ட திட்டங்களில் ஒரு முதலீட்டாைர் (முடிக்கப்ேடும் ஆறு
திட்டங்களுக்குள்) முதலீடு தசய்திருப்பின், ஒவ்தவாரு திட்டத்திற்கும் தனித்தனியாக வாக்களிக்க பவண்டும்.
வாக்களிக்கும் தசயல்முளறயின் பநாக்கம் ததாடர்ோன சில தவறான கருத்துக்களுக்கும் நான் விைக்கம் அளிக்க விரும்புகிபறன்.
சில முதலீட்டாைர்கள் "தநகட்டிவட்" என்று வாக்களிப்ேதன் மூலம், முடிப்பு குறித்த முடிவு மாறும் என்றும், ஆறு திட்டங்கள்
மீட்சியளடந்து மற்றும் சந்தா தசயல்முளறளய மீண்டும் ததாடங்கும் என்றும் நம்புகின்றனர். இது உண்ளம இல்ளல.
வாக்களிப்பின் பநாக்கம், திட்டத்தின் தசாத்துக்களை தராக்கமாக்குவதற்கும் மற்றும் வருவாளய விதிமுளறகளின்ேடி யூனிட்
ப ால்டர்களுக்கு நிபயாகிப்ேதற்கும் பதளவயான அடுத்த நடவடிக்ளககளை எடுக்க அறங்காவலர்களுக்கு அங்கீகாரம்
அளிப்ேதாகும்.
திட்டத்தின் தசாத்துக்களை தராக்கமாக்க அறங்காவலர்களுக்கு அங்கீகாரம் கிளடக்காவிடில், அது அத்தளகய தசாத்துக்களைப்
ேணமாக்குவதற்கான மற்றும் வருவாளய வினிபயாகம் தசய்வதற்கான தசயல்முளறளய தாமதப்ேடுத்தலாம்.
எனபவ, உங்கள் பதர்விளன சந்ளத ஊகங்கள் அல்லது வதந்திகளை அடிப்ேளடயாகக் தகாண்டு பமற்தகாள்ை பவண்டாம் என்று
பகட்டுக்தகாள்கிபறன். எங்கள் முடிளவ விரிவாக புரிந்துதகாள்ை அல்லது உங்கள் ஆபலாசகருடன் பேச அல்லது இந்த
விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஏபதனும் பகள்விகள் இருந்தால் எங்களை அணுகுவதற்கு நீங்கள் பநரம் ஒதுக்குமாறு நான் மனதார
பகட்டுக்தகாள்கிபறன். ஆறு திட்டங்களின் முடிப்பு குறித்த கூடுதல் தகவலுக்கு இங்கு கிளிக் தசய்யவும்.
உங்கள் ணத்றத திரும் த்தருதல்:
முடிப்புச்தசயல்ோட்டின் போது, எங்கைால் முடிந்தவளர அடிக்கடி ததாடர்புதகாள்வதன் மூலமும், உங்கள் எல்லா
கவளலகளுக்கும் பகள்விகளுக்கும் ேதிலளிப்ேதன் மூலமும் உங்களுடன் தவளிப்ேளடயாக இருக்க நாங்கள்
கடளமப்ேட்டுள்பைாம். சமூக ஊடகங்கள் வழியாகபவா அல்லது எங்கள் அளழப்பு ளமயம் வழியாகபவா, உங்கள் எல்லா
பகள்விகளுக்கும் ேதிலளிப்ேதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிபறாம். உங்கள் மீள்ோர்ளவக்காக, அடிக்கடி பகட்கப்ேடும்
பகள்விகள் (FAQ document) ஆவணத்ளதயும் நாங்கள் உருவாக்கியுள்பைாம்.
இந்த முடிவு, கடந்த 25 ஆண்டுகளில் நாங்கள் மிகவும் சிரமப்ேட்டு கட்டிதயழுப்பிய எங்கள் நற்தேயளர ோதித்துள்ைது என்ேளத
நான் அறிபவன். நற்தேயர் மற்றும் எங்கள் வணிகத்ளதக்காட்டிலும் எங்கைால் அதிக விளல குடுக்க முடியாது என்றாலும்,
உங்களுக்கான மதிப்ளேப் ோதுகாக்க இதுபவ சரியானது என்ற எங்கள் உறுதியான நம்பிக்ளகயின் காரணமாக நாங்கள் இளத
பமற்தகாண்டுள்பைாம்.
வாக்களிக்கும் தசயல்முளற தவற்றிகரமாக முடிவளடயும் என்று நான் எதிர்ோர்க்கிபறன் மற்றும் அதன் வழியாக, எங்கள்
வளலத்தைங்களில் ேட்டியலிடப்ேட்டுள்ை நிதிகளின் முதிர்வு சுயவிவரத்தில் காட்டப்ேட்டுள்ைேடி, விளரவில் நாங்கள், எங்கள்
சில நிதிகளில் ேணத்ளத திருப்பித் தரத்ததாடங்கலாம்.
தயவுதசய்து எங்கள் பிரத்பயக த ல்ப்ளலளன 1-800-258-4255 அல்லது 1-800-425-4255 என்ற எண்ணில் காளல 8 மணி முதல் இரவு
9 மணி வளர, திங்கள் முதல் சனிக்கிழளம வளர அளழக்கவும் அல்லது கூடுதல் உதவி பதளவப்ேட்டால்
service@franklintempleton.com, என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்ேவும்.
உங்கைது அளனத்து பகள்விகளுக்கும் தீர்வு காண எனது குழுவும் நானும் இங்கு தயாராக உள்பைாம்; சிறிது தாமதங்கள்
இருப்பினும், நாங்கள் நிச்சயம் உங்களுக்கு ேதிலளிப்போம் என்ேதில் நம்பிக்ளக தகாள்ளுங்கள்.
தங்கள் உண்ளமயுள்ை,
ெஞ்ெய் சாப்மே
தளலவர், பிராங்க்ளின் தடம்பிள்டன் அதசட் பமபனஜ்தமன்ட் (இந்தியா) பிளரபவட் லிமிதடட்.
ப ொறுப்புத்துைப்பு
இந்த தகவல்ததாடர்புகளில் உள்ை தகவல்கள் ஒவ்தவாரு தோருள் உண்ளமயின் முழுளமயான பிரதிநிதித்துவம் அல்ல, இது தகவல் பநாக்கங்களுக்காக மட்டுபம. இந்த தகவல்ததாடர்புகளில்
அறிக்ளககள் / கருத்துகள் / ேரிந்துளரகள் "விருப்ேம்", "எதிர்ோர்க்கலாம்", "முடியும்", "நம்ேலாம்" போன்ற தசாற்கள் அல்லது தசாற்தறாடர்களைக் தகாண்டிருக்கின்றன, பமலும் இதுபோன்ற
தவளிப்ோடுகள் அல்லது அத்தளகய தவளிப்ோடுகளின் மாறுோடுகள் "முன்பனாக்கு பநாக்குநிளல அறிக்ளககள்". உண்ளமயான முடிவுகள் முன்பனாக்கு பநாக்குநிளல அறிக்ளககைால்
ேரிந்துளரக்கப்ேட்டவற்றிலிருந்து பவறுேடலாம் அல்லது ஆேத்து அல்லது நிச்சயமற்ற தன்ளமகள் காரணமாக நமது எதிர்ோர்ப்புகளுடன் ததாடர்புளடயளவ, ஆனால் அளவ
மட்டுப்ேடுத்தப்ேடவில்ளல, சந்ளத ஆேத்து, இந்தியா மற்றும் உலகைவில் பிற நாடுகளில் உள்ை தோது தோருைாதார மற்றும் அரசியல் நிளலளமகள் ஆகியவற்றின் தவளிப்ோடு. பசளவ மற்றும் /
அல்லது முதலீடுகளில் தாக்கத்ளத ஏற்ேடுத்தும். இந்த தகவல்ததாடர்பு பததிக்கு அடுத்தேடியாக ோதுகாப்ளே ோதிக்கும் விஷயங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்ேட்டிருக்கலாம். ஏ.எம்.சி, அறங்காவலர், அவர்களின்
கூட்டாளிகள், அதிகாரிகள் அல்லது ஊழியர்கள் அல்லது ளவத்திருக்கும் நிறுவனங்கள் இந்த திட்டங்களில் முதலீடுகள் மீதான எந்ததவாரு தகாள்ளகளயயும் அல்லது வருமானத்ளத உறுதி தசய்வளதயும்
உறுதிப்ேடுத்தபவா உத்தரவாதம் அளிக்கபவா இல்ளல. முதலீட்டு முடிளவ எடுப்ேதற்கு முன்னர் திட்ட தகவல் ஆவணத்ளத முழுளமயாக கவனமாகப் ேடித்து, பமலும் விவரங்களுக்கு எங்கள்
வளலத்தைமான http://www.franklintempletonindia.com ஐப் ோர்ளவயிடவும்.

மியூச்சுவல் ஃ ண்ட் முதலீடுகள் ெந்றத அ ொயங்களுக்கு உட் ட்டறவ, திட்டம் பதொடர் ொன அறனத்து ஆவணங்கறையும் கவனேொகப் டியுங்கள்.

