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िवषय: योजनांखालील
ल कज, मतदान उपकर्म आिण तुमचे पैसे परत देण्याब ल अ यावत मािहती
ती देणे
िपर्य गुतवणू
ंत कदार,
तुमच्यााशी बोललो त्य
याला बराच काळ
क
लोटला आहे
आ . सवर्पर्थम, सहा योजनांचे
चे पिरसमापन (वाइं ड अप) करण्याच्या
क
आमच्य
या िनणर्यामुळे झाले
झ ली तुमचीी िनराशा आिण
िण तुम्हाला वाट
टलेली िचता याब
य ल मी दु:ख
सांगतो की, उत्प ावरर आधािरत

क्त करतो. मी पुन्हा

वस्थापन
व
असलेल्या
ल् आमच्या सहा
स पत योजनांांच्या पिरसमाप
पनाचा िनणर्य खू
खप कठीण

आ
ी ही पिरिस्थतीी पूणर्पणे अवांिच्छत
ि
होती. तुमच्यावर
म
याचाा खूप गंभीर पििरणाम झाला असे
अ ल हेही
होता. आमच्यासाठीही
आम्ही मान्य
म
करतो.
मातर्, या
य िनणर्यामुळे सध्या काही आव्हाने
आ
उभी राहत असली तरी तुमच्यास
साठी, आमच्या एककधारकांसाठी,
ा
मूल्य
िटकवून ठे वण्याचा हाा एकमेव
काढू न घे
घणे सुसंब

वह
हायर् मागर् होता
ता, असे आम्हाल
ला खरोखर वााटते. सवर् गुंतवणू
व कदारांना त्य
यांचा पैसा

आ न्याय्य प तीने शक्य होोईल याची काळ
आिण
ळजी घेण्यासाठी
ठी फर्ँकिलन टपल
पलटन बांधील आहे
आ आिण

तुमचा पैसा परत देण्याची
य
पर्िकर्या वगाने
वे
पार पाडण्ण्यासाठी आम्ही
ही खूप क घेत आहोत. आगाम
मी मतदान उप
पकर्म हे या
ट
एक महत्त्वाचे पाऊल
ल आहे.
िदशेने टाकण्याचे
मी यािन
िनिम ाने तुम्हाल
ला काही महत्त्व
त्त्वपूणर् अ यावत
त मािहती देणारर आहे.
गुंतवणूक करणाऱ्या कपन्यां
कं
कडू न पुन्हा
ह पेमट्स आिण
ण योजनेतील कज
जार्ऊ रक्कम परत
त देण:े
आमच्य
याकडे पैशाचा ओघ
ओ िनयिमत सुरू आहे हे मी खातर्ीपूवर्क सांांगतो आिण सवर्
वर् पिरपक्वता तसे
सेच अन्य हमीच्च्या रकमा
आ ापय
यर्ंत वेळापतर्काापर्माणे पर्ा

झाल्या
झ
आहेत. पिरसमापनाच्य
या पर्िकर्येत अस
सलेल्या आमच्य
च्या काही िनध तील कजर्

घेण्याच्य
च्या स्तरांमध्ये सातत्याने
स
कपाात होत असलेली
ल आम्हाला िदसत
िद
आहे. आम
मच्याकडे येणारा
ा पैशाचा ओघ
ओ कु पन्स,
िनयोिज
िजत पिरपक्वता व परतफे डीच्याा माध्यमातून यत
ये आहे.
आम्ही शेअर के ल्यापैकी
की काही योजन
नांच्या पिरपक्वत
ता रूपरे खांब ल तुमच्यापैकी काही जणांना िचता वाटत आहे
आ याची
आम्हाल
ला कल्पना आहे
हे. मी पुन्हा सांांगतो की, आम्ह
ही जाहीर के लेली
ल पिरपक्वता रुपरे
रु खा पर्त्येक योजनेसाठी वगळी
वे
आहे
आिण ती के वळ पिरपक्व
क्वतेची तारीख व पर्त्येक िसक्यु
युिरटीच्या पुट/क
कॉल तारीख यांाच्यावर आधािर
िरत आहे. मातर्, पिरपक्वता
तारखेच्या
च् पूव पोटर्फोिलओतील
फ
सवर्
स मूलभूत असे
सेट्सचे पैशात रूपांतर करण्य
याच्या सवर् संधी
धी या योजना चोखाळू न
बघतील
ल. यात गुंतवणू
णूकादारांना शक्
क्य तेवढा लवक
कर पैसा परत
त देण्याच्या उ ग
े ातून िवकर्ीच
चा सपाटा लाव
वणे टाळले
जाईल. मूलभूत िसक्युिरटीच्या
ि
पिरप
पक्वता तारखेपूव योजनेतील सवर्
स पैसा परत देण्यासाठी
ण्
मातर् आम्ही पूणर् पर्य
य करू.
िनयमांनु
नसार, योजनांनी
न एककधारक
कांना पैसा परत देण्यापूव त्यांांची सवर् दाियत्व
त्वे (लायिबिलटी
टीज) पूणर् के ली पािहजेत.
या दािय
ियत्वांमध्ये कजार्ार्ऊ घेतलेल्या पैशांचाही समावे
वेश होतो. मातर्
तर्, कजार्ची परत
तफे ड के ल्यास गु
गंतवणूकदारांकडू
क न त्यांचे
मूल्य िहरावले
िह
जाईल हा गैरसमज मला
म दूर करायच
चा आहे. या योजने
यो खाली कज
जार्ऊ घेतलेली रक्कम
र
(सेबीच्याा िनयमांचे

पालन करून) हे योजनेचे दाियत्व आहे आिण एयूएम िनि त करताना यापूव च त्यांचे समायोजन करण्यात आले आहे.
पर्त्यक्षात पोटर्फोिलओचे मूल्य हे िरपोटर् के लेल्या एयूएमहून अिधक आहे आिण त्यामुळे कजार्ऊ घेतलेल्या रकमेचा पिरणाम
िनव्वळ एयूएमवर होणार नाही.
मतदान उपकर्म:
या सहा योजनांच्या पिरसमापनामागील (त्या गुंडाळण्यामागील) कारण तुमच्या गुंतवणुक च्या वतर्मान मूल्याचे रक्षण
करणे आिण तुमचे पैसे लवकरात लवकर परत देणे हेच आहे. यामध्ये एककधारकाच्या मतानुसार पावले उचलावी
लागतील. सेबी (म्युच्युअल फं ड) िनयमन कायदा १९९६मधील िनयम ४१नुसार िव स्तांना पुढील पावले उचलण्यासाठी
अिधकार देण्याच्या दृ ीने हे मत आवश्यक आहे. एकदा िव स्तांना अिधकार िमळाले की, मालम ांचे पैशात रूपांतर
आिण पर्त्येक योजनेनुसार पैशाचे िवतरण करणे ही पुढील पावले उचलली जातील. यातील महत्त्वाचा मु ा म्हणजे
मतदानाची पर्िकर्या पार पडल्यानंतरच पेमटचे वेळापतर्क/पेआउट्स यांना अंितम स्वरूप देणे व त्यांची अंमलबजावणी
शक्य होईल.
आमचे िव स्त पोटर्फोिल च्या अवसायनात (िलिक्वडेशन) मदत करण्यासाठी एका स्वतंतर् सल्लागाराचीही िनयुक्ती
करणार आहेत. सध्या आम्ही मतदान पर्िकर्येकिरता सज्ज होण्यावर लक्ष किदर्त करत आहोत आिण तुम्हाला मतदान करणे
सोयीस्कर व सुलभ व्हावे यावर काम करत आहोत.
पुढील काही िदवसांत आमचे िव स्त या सहा पिरसमापन होणाऱ्या योजनांतील गुंतवणूकदारांना “मतदान पर्िकर्ये”शी
िनगिडत “नोिटस” ईमेल ारे पाठवतील. ही नोिटस पर्त्येक योजनेसाठी स्वतंतर्पणे पाठवली जाईल. सहा योजनांतील
पर्त्येकीसाठी स्वतंतर्पणे मतदान घेतले जाईल. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे तर, एखा ा गुंतवणूकदाराने एकाहून अिधक
योजनांमध्ये (गुंडाळल्या जाणाऱ्या सहा योजनांपैकी) पैसा गुंतवलेला असेल तर त्याला त्याची गुंतवणूक असलेल्या पर्त्येक
योजनेसाठी स्वतंतर् मतदान करावे लागेल.
मतदान उपकर्मामागील हेतूिवषयीचे काही गैरसमजही मी दूर करे न. काही गुंतवणूकदारांचा असा समज आहे की त्यांनी
“नकारात्मक” मतदान के ले, तर योजनांच्या पिरसमापनाचा िनणर्य मागे घेतला जाईल आिण सवर् सहा योजनांसाठी
िरडम्प्शन व सबिस्कर्प्शनची पर्िकर्या न ाने सुरू होईल. हे खरे नाही. मतदानामागील उ ेश योजनेतील मालम ांची
िवल्हेवाट लावण्याचे व िनयमांनुसार एककधारकांमध्ये िनधीचे िवतरण करण्याचे अिधकार िव स्तांना िमळवून देणे हा
आहे.
िव स्तांना योजनेतील मालम ांच्या िवल्हेवाटीबाबत पुढे कायर्वाही करण्याचे अिधकार पर्ा

झाले नाहीत, तर

मालम ांचे पैशात रूपांतर करण्याची आिण त्यातून उभारलेल्या पैशाच्या िवतरणाची पर्िकर्या लांबत जाईल.
म्हणून बाजारातील अंदाजांवर व अफवांवर िव ास ठे वून िनणर्य घेऊ नका असे आवाहन मी तुम्हाला करतो. आमचा
िनणर्य तपशीलवार समजून घेण्यासाठी थोडा वेळ काढा आिण तुमच्या मनात याब ल काही शंका असतील तर
आमच्याशी िकवा आमच्या सल्लागारांशी संपकर् साधून बोला, अशी पर्ामािणक िवनंती मी तुम्हा सवार्ंना करतो. गुंडाळल्या
जाणाऱ्या या सहा योजनांबाबत अिधक तपशील तुम्ही पुढील िलकवर िक्लक करून िमळवू शकता- click here
तुमचे पैसे परत देण:े
पिरसमापन पर्िकर्येदरम्यान तुम्हाला शक्य तेव्हा मािहती देत राहून तसेच तुमच्या सवर् शंका व िचतांचे िनरसनाकिरता
पर्ितसादशील राहून पारदशर्कता राखण्यासाठी आम्ही वचनब
आहोत. मग ते पर्

आहोत. तुमच्या सवर् पर् ांची उ रे देण्यास आम्ही बांधील

सोशल मीिडया ारे पर्ा झालेले असोत िकवा आमच्या कॉल सटरवर िवचारले गेलेले असोत. आम्ही

तुमच्या संदभार्साठी FAQ document उपलब्ध के ले आहे.
आम्ही गेल्या २५ वषार्ंहून अिधक काळात पर्य पूवर्क उभारलेल्या आमच्या नावलौिककावर या िनणर्याचा पिरणाम

झालेला आहे हे मला माहीत आहे. आमचे नाव व

वसाय यांच्यावर
च्
झालेल्या
य पिरणामांची िकमत अन्य कशाहूनही
क

अिधक आहे पण तरीह
ही आम्ही हा िनणर्
ि य घेतला. कारण, तुमच्य
या गुंतवणुकीचे मूल्य जतन करण्यासाठी
क
यााहून दुसरा
न
हे आम्हााला पक्के माहीत
त होते.
पयार्य नव्हता
आमची भारतापर्ती तसे
सेच आमच्या गुत
ं वणूकदारांपर्ती
त असलेली िन
न ा दृढ आहे आिण
आ या न भूतो अशा संकटाच्य
या काळात
गुंतवणूकदारां
क
ना शक्य
य तेव

ा कमीी काळात शक्य
य तेवढे कमाल मूल्य परत करण्यावर
क
आम्ही
ही लक्ष किदर्त के ले आहे.

आमच्य
या बर्ॅण्डचा नावल
लौिकक न ाने
न तयार करण्याच
चा आिण त्याहू
हून महत्त्वाचे म्ह
हणजे तुमचा िव ास परत िमळ
ळवण्याचा
हा एकमे
मेव मागर् आहे, असे आम्हाला वाटते
व .
मतदान
न पर्िकर्या यशस्व
स्वीिरत्या पूणर् व्हावी
व्ह
यासाठी मी
म उत्सुक आहे
ह, जेणेकरून तुम्हाला
म्
तुमचे काही
क
फं डांमधले
ल पैसे परत
देण्याची
ची पर्िकर्या आम्ही
ही सुरू करू शकू
कू . आमच्या वेबसाइटवर
ब
पोस्ट
ट के लेल्या फं डांच्या
च् पिरपक्वता रूपरे खेनुसार ही
ह पर्िकर्या
पार पाड
डली जाईल.
तुम्हालाा आणखी सह
हाय्य हवे असल्ल्यास, कृ पया, १-८००-२५८
८-४२५५ िकव
वा १-८००-४२
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समिपत
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त शिनवार, सकाळी
स
८.००
० ते रातर्ी ९.००
९
या वेळात
ळ
संपकर् सााधा िकवा
servicce@franklinte
empleton.co
om या ईमेल पत्त्त्त्यावर मेल पाठ
ठवा.
मी आिण
िण माझ्या टीमच
चे सवर् सदस्य तुमच्या सगळ्य
या शंकांचे िनरस
सन करतील. त्यात
त्
कधीतरी थोडा िवलंब होऊ
हो शके ल
पण असे
से झाल्यास आम्म्ही स्वत:हून तुम्हाला
म्
संपकर् करू
रू याची हमी मी
म देतो.
आपला िव ासू,
संजय सपर्े
स
अध्यक्ष,, फर्ँकिलन टपल
लटन असेट मॅनजमट
ेज (इं िडया) पर्ायव्हे
पर्
ट िलिमटेटेड.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अस्वीकृ ती
त
या संपर्ेषणामधील
ष
मािहत
हती पूणर्त: भौितक
क वस्तुिस्थतीलाा सादर करत नााही आिण के वळ मािहतीच्या उ शाने
े
आहे. या संपर्ेषणातील
िवधाने / अिभपर्ाय / िश
शफारसी ज्यात "इ
इच्छा", "अपेक्षा"", "शक्यता", "िव
िव ास" आिण अशा
अ पर्कारच्या अिभ
अ
क्त पर्माणे शब्द िकवा
"भिवष्यकालीन
य
िवधाने
ने"सारखी िविवध
ध वाक्ये आहेत.
त वास्तिवक पिरणाम
प
आमच्य
च्या अपेक्षश
े ी संबंिधत जोखीमेमु
मळे िकवा
अिनि तते
त मळ
ु े संबंिधत
त बाजारपेठेतील
ल जोखीम िकवाा अिनि ततेमळ
ु े सुचिवल्या गेले
लेल्या गो पेक्षा भौितकदृष् ा िभ असू
शकतात
त, पण सेवा आिण
ण / िकवा गुंतवणू
णूकांवर पिरणाम करणारे
क
भारत व जगभरातील इत
तर देशांमधील बाजारे
ब
पठ जोखीम
म, सामान्य
आिथक व राजकीय िस्थ
थत पयर्ंत मयार्िदत
द नाहीत. या सं
सपर्ेषणाच्या ताररखेनंतर सुरक्षेवर पिरणाम करण
णा-या बाब मध्ये बदल होऊ
शकतात
त. एएमसी, िव स्त, त्यांचे सहक
कारी, अिधकारी िकवा
ि
कमर्चारी िकवा
ि
धारक कं पन्या
प
या योजनांमध्ये
म गुत
ं वणूकीवरर मु लाची
परतफे ड िकवा खातर्ीपूवर्
वर्क उत्पन्न िमळण्ण्याची हमी देत नाहीत. कृ पया गु
गंतवणूकीचा िनण
णर्य घेण्यापूव योजने
य
शी संबंिधत
त कागदपतर्
काळजीप
पूवर्क वाचा आिण
िण अिधक मािहतीीसाठी आमची वबसाइट
वे
http://w
www.franklintempletonindia
a.com ला भेट ा.
म्यच्युअल फं ड गुतवणू
म्यु
त
ं
का बाजारपे
पेठ जोखीम अधीन
न आहेत, कृ पया योजनेशी संबिं धत सवर् कागदपतर्े काळजीपूवक
र् वााचा.

