અમારા પ્રેસિડન્ટ તરફથી પત્ર

14 મે 2020

સિષયઃ સ્કીમ બોરોઇંગ, મતદાન ઉપયોગ અને તમારા નાણાાં પરત આપિા
પ્રિય રોકાણકાર,

હું થોડા સમય પહેલા આપની સમક્ષ આવ્યો હતો. સૌિથમ તો છ સ્કીમો બુંધ કરી દે વાના અમારા પ્રનણણય બાબતે તમે જે
પ્રનરાશા અને ચ િંતાનો અનભવ કરી રહ્યા છો તે બાબતે હું ઊંડી દદલગીરી વ્યક્ત કર છું. એ પનરોચ્ ાર સાથે હું જણાવ છું કે
કે છ યીલ્ડ ઓદરએન્ટેડ સું ાચલત ક્રેદડટ સ્કીમ્સના અમારા સમ ૂહને બુંધ કરી દે વાનો અમારો પ્રનણણય અત્યુંત મશ્કેલ હતો અને
અમારી સામે બીજો કોઇ પ્રવકલ્પ રહ્યો ન હતો. તમારામાું તેની ઘેરી અસર પડી છે તેનાથી પણ અમે પદરચ ત છીએ.
આમ છતાું, અમે સ ોટ રીતે માનીએ છે કે આ પ્રનણણય જ ભલે તાત્કાચલક પડાકારો લાવે પરું ત તમારા માટે, અમારા યપ્રનટ
હોલ્ડસણ માટે મ ૂલ્ય જાળવી રાખવાનો હતો. ફ્રેંક્લીન ટેમ્પલટન દરે રક રોકાણકારો માટે ક્રમબદ્ધ રીતે અને સમાન રીતે
વહેલામાું વહેલી તકે દરે ક રોકાણકારોને બહાર કાઢી લેવા માટે િપ્રતબદ્ધ છે અને તમારા નાણાું પરત આપવા માટે અમે
સખત મહેનત કરી રહ્યા છીએ. આ દદશામાું આગામી મતદાન િદક્રયા આવ ું જ એક અગત્યન ું પગલ ું છે .
થોડા અગત્યના સધારાઓ તમારી સાથે શેર કરવાની હું તક ઝડપી લેવા માગ છું.
રોકાણ કરે લી કાં પનીઓમાાંથી અને રરટનીંગ સ્કીમ્િ બોરોઇંગ્િમાાંથી પરત ચ ૂકિણી:
મને એ ખાતરી કરવી ગમશે કે અમે પ્રનયપ્રમતપણે આવક, મેચ્યોદરટી અને અન્ય સમયગાળા અનસાર જે અન્ય
િપ્રતબદ્ધતાઓ કે અત્યાર સધી િાપ્ત કરી છે તે મેળવવાન ું

ાલ રાખીએ.

હું એ વાતથી અવગત છું કે અમે જે પહેલા જણાવેલા છે તેવા તમારામાુંના કેટલાકને સ્કીમ્સના િોફાઇલની મેચ્યોદરટી
અંગે ની ચ ત
િં ા છે . મને એ ફરીથી કહેવા દો કે અમારા દ્વારા િત્યેક સ્કીમ્સ માટે જે મેચ્યોદરટી િોફાઇલ જાહેર કરવામાું આવ્યો
હતો, તે ફક્ત ફક્ત પાકતી તારીખ અને િત્યેક જામીનગીરીની પટ/કોલ તારીખો પર જ આધાદરત હતો. આમ છતાું, આ
સ્કીમ્સ પાકતી તારીખ પહેલા દડસ્રેસ વે ાણનો આશરે લેતા પહેલા પોટણ ફોચલયોમાું અંડરલાયીંગ એસેટ્સને નાણાુંમાું રૂપાુંતર
કરવાની તકની શોધ કરશે, જેથી અમે રોકાણકારોના નાણાું શક્ય એટલી વહેલી તકે પરત આપી શકીએ. અંડરલાયીંગ
જામીનગીરીઓની પાકતી તારીખ પહેલા જ અગાઉથી આ નાણાું પરત કરવા માટે સ્કીમ્સનો િયત્ન રહેશે.
પ્રનયમનો અનસાર, સ્કીમ્સ ઋણ સદહતની પોતાની જવાબદારીઓ યપ્રનટ હોલ્ડસણને નાણાું પરત આપતા પહેલા પ્રનભાવવાની
રહેશે. આમ છતાું મારે એ ખોટો ખ્યાલ દૂ ર કરવો છે કે ઋણની પરત ચ ૂકવણીથી રોકાણકારોના મ ૂલ્યમાું ઘટાડો આવશે.

સ્કીમ્સમાું રહેલ ઋણ (સેબીના પ્રનયમન અનસાર લેવામાું આવેલ)ને સ્કીમની જવાબદારી તરીકે ગણવામાું આવે છે અને તેને
એયએમન ું પ્રનધાણરણ કરતી વખતે પહેલેથી જ એડજસ્ટ કરવામાું આવી છે . જાણ કરવામાું આવેલી એયએમ કરતા
પોટણ ફોચલયો વેલ્ય અસરકારક રીતે જ ઊં ી છે અને ઋણની પરત ચ ૂકવણી પર

ોખ્ખી એયએમની અસર થશે નહી.

મતદાનનો ઉપયોગ:
છ સ્કીમ્સ બુંધ કરી દે વાન ું કારણ તમાર રોકાણ મ ૂલ્ય જાળવી રાખવાન ું અને તમારા નાણાું વહેલામાું વહેલી તકે પરત
આપી દે વાન ું હત.ું તેમાું યપ્રનટ ધારકના મત સદહતના વધારાના પગલાુંનો સમાવેશ થાય છે , જે રસ્ટીઓને સેબી (મ્યચ્યઅલ
ફું ડ) રે ગ્યલેશન 1 996ના પ્રનયમન 41 અનસાર રસ્ટીઓને તેના પછીના પગલાું માટે સત્તા આપવા જરૂરી છે . એક વખત
રસ્ટીને તમારા પાસેથી સત્તા મળી ગયા બાદ, તેના પછીના પગલાું એસેટ્સન ું નાણામાું રૂપાુંતર અને જે તે સ્કીમ્સમાથી
નાણાુંન ું પ્રવતારણ કરવાનો સમાવેશ થાય છે . નોંધવા જેવો અગત્યનો મદ્દો એ છે કે ચ ૂકવણી સમયગાળો/ચ ૂકવણીને મતદાન
િદક્રયા સફળતાપ ૂવણક પ ૂણણ થયા બાદ જ આખરી ઓપ આપી શકાય અને અમલી બનાવી શકાય છે .
અમારા રસ્ટીઓ પણ પોટણ ફોચલયોના વે ાણમાું મદદ કરવા માટે સ્વતુંત્ર સલાહકારની પ્રનમણક
ું ૂ કરશે. અમારું સૌિથમ ફોકસ
મતદાન િદક્રયા માટે તૈયાર થવાન ું છે અને તમારો મત આપવા માટે શક્ય એટલી વહેલી તકે તેને સરળ બનાવવાન ું છે .
આગામી થોડા દદવસોમાું અમારા રસ્ટીઓ બુંધ કરવામાું આવનારી છ સ્કીમ્સના રોકાણકારોને “મતદાન િદક્રયા” સુંબપ્રું ધત
“નોટીસ” સાથેનો એક ઇમેઇલ મોકલશે. આ નોટીસ િત્યેક સ્કીમ માટે અલગથી મોકલાવમાું આવશે. છ સ્કીમોની મતદાન
િદક્રયા અલગથી હાથ ધરવામાું આવશે. બીજા શબ્દોમાું કહીએ તો એક કે તેનાથી વધ સ્કીમ (બુંધ કરવામાું આવી છે તે
સ્કીમમાુંથી)માું રહેલા રોકાણકારે તેઓ જે સ્કીમમાું રોકાણ ધરાવતા હોય તે િત્યેક સ્કીમ માટે અલગથી મત આપવાની
આવશ્યકતા રહેશે.
મારે મતદાનના ઉપયોગના હેત પ્રવશેના કેટલાક ખોટા ખ્યાલો પર સ્પષ્ટ કરવા છે . કેટલાક રોકાણકારો માને છે કે
“નેગેટીવ”માું મત આપવાથી બુંધ કરવાની િદક્રયાને અનામત રાખશે અને છ સ્કીમ્સ દરડીમ્પશન અને સબસ્કદરપ્શન િદક્રયા
શરૂ કરશે. આ સાચ ું નથી. મતદાનનો હેત સ્કીમની એસેટ્સના પ્રનકાલ માટે હવે પછીન ું પગલ ું લેવાની આ કાયણવાહીમાુંથી
ઊભી થયેલી રકમન ું પ્રનયમનોને આધારે યપ્રનટધરકોએ પ્રવતરણ કરવાની સત્તા આપવાનો છે .
જો રસ્ટીઓને સ્કીમની એટ્સ્સના પ્રનકાલ માટેની સત્તા મળશે નહી તો તેનાથી આવી એસેટ્સન ું નાણાુંમાું રૂપાુંતર કરવાની
અને કાયણવાહીમાથી ઊભી થયેલી રકમની િદક્રયા પ્રવલુંબમાું પડી શકે છે .
તેથી, હું આપને પ્રવનુંતી કરું છું કે બજારની અટકળો કે અફવાઓને આધારે તમારી પસુંદગી કરશો નહી. હું તમને
િમાચણકપણે પ્રવનુંતી કર છું કે અમારા પ્રનણણયને સમજવા માટે પ ૂરતો સમય લો અથવા તમારા સલાહકાર સાથે વાત કરો
અથવા તો આ અંગે િશ્ન હોય તો અમારો સુંપકણ કરો. છ સ્કીમ્સને બુંધ કરવા પરની વધ માદહતી માટે તમે અહીં ક્ક્લક કરી
શકો છો.
તમારા નાણાાંની પરતગી:
બુંધ કરવાની િદક્રયા દરપ્રમયાન, અમે શક્ય એટલી વધ વખત તમારી સાથે વાત કરીને પારદશણક બનવા માટે િપ્રતબદ્ધ
છીએ અને તમારી ચ િંતાઓ અને પ ૂછપરછો સામે જવાબદાર છીએ. તમારા દરે ક િશ્નોના જવાબ આપવા અમે બુંધાયેલા
છીએ,

ાહે તે સોપ્રશયલ મીદડયા દ્વારા આવ્યા હોય અથવા અમારા કોલ સેન્ટરમાું આવ્યા હોય. તમારા સુંદભણ માટે અમે આ

સાથે FAQ દસ્તાવેજ પણ મક્યો છે .
હું જાણ ું છ કે આ પ્રનણણયને કારણે અમે છે લ્લા 25 વર્ણમાું ભારે મહેનત કરીને જે િપ્રતષ્ઠા કમાયા છીએ તેની પર અસર થઇ
છે . િપ્રતષ્ઠા અને અમારા કારોબારની દ્રષ્ષ્ટએ પાછ વાળવાની કોઇ દકિંમત હોઇ શકે નહી, તેમ છતા અમે આગળ વધ્યા છીએ

કારણ કે અમે એવ ું દ્રઢપણે માનીએ છીએ કે તમારા માટે મ ૂલ્ય જાળવી રાખવાનો આ જ યોગ્ય માગણ છે .
ભારત અને અમારા રોકાણકારો પરત્વેની અમારી જવાબદારી મક્મક છે અને અમારું ફોકસ હાલમાું આ કપરા કાળમાું
વહેલામાું વહેલી તકે દરે ક રોકાણકારોને શક્ય એટલ ું મહત્તમ મ ૂલ્ય પ ૂરું પાડવાન છે . આ એક જ માગણ છે જેનાથી અમે
અમારી બ્રાન્ડની િપ્રતષ્ઠાને ફરીથી ઉભી કરી શકીએ છીએ અને સૌથી વધ અગત્યનાું તમારા પ્રવશ્વાસને પનઃિાપ્ત કરી શકીએ
છીએ.
મતદાનનો ઉપયોગ કરવાની િદક્રયા સફળ રીતે પ ૂણણ કરવાની હું આશા રાખ છું. જેથી હું અમારા થોડા ફું ડોના નાણાું પરત
આપવાની હાથ શરૂ કરી શકું અને ત્યાર બાદ અમારી વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરાયેલ મેચ્યોદરટી િોફાઇલ અનસાર આગળ
વધી શકીએ.
કૃપા કરીને અમારી સમપ્રપત
િ હેલ્પલાઇન 1-800-258-4255 અથવા 1-800-425-4255 પર સવારના 8થી રાપ્રત્રના 9 વાગ્યા
સધીમાું,

સોમવારથી

શપ્રનવાર

સધીમાું

કોલ

કરો

અથવા

જો

તમારે

વધારે

સહાયની

જરૂર

હોય

તો

service@franklintempleton.com પર ઇમેઇલ કરો.
મારી ટીમ અને હું તમારા િશ્નોના જવાબ આપવા માટે હાજર છીએ અને ભલે કદા

પ્રવલુંબ થાય તો પણ ખાતરી રાખજો કે

તમને િત્યત્તર મળશે જ.
આપનો િમાચણક
િાંજય િપ્રે
િેપ્રસડન્ટ, ફ્રેંક્લીન ટેમ્પલટન એસેટ મેનેજમેન્ટ (ઇષ્ન્ડયા) િા. ચલમીટેડ

ડીસક્લેઇમર
આ સુંદેશાવ્યવહારમાું સમાપ્રવષ્ટ માદહતી એ દરે ક ભૌપ્રતક તથ્યોન ું સુંપ ૂણણ િપ્રતપ્રનપ્રધત્વ નથી અને
માત્ર માદહતીના હેત માટે છે . આ સુંદેશાવ્યવહારમાું પ્રનવેદનો / મુંતવ્યો / ભલામણો જેમાું શબ્દો
અથવા શબ્દસમ ૂહો છે જેમ કે "ઇચ્છા", "અપેક્ષા", "શક્યતા", "પ્રવશ્વાસ કરો" અને સમાન
અચભવ્યક્ક્તઓ અથવા આવા અચભવ્યક્ક્તઓના ચભન્નતા "ફોરવડણ લ ૂકીંગ પ્રનવેદનો" છે . વાસ્તપ્રવક
પદરણામો ભૌપ્રતક રીતે જોખમો અથવા અપ્રનપ્રિતતાઓને કારણે આપણી અપેક્ષાઓ સાથે
સુંકળાયેલા જોખમો અથવા અપ્રનપ્રિતતાને કારણે સ ૂ વેલા સ ૂ નોથી ચભન્ન હોઈ શકે છે , પરું ત
બજારના જોખમના સુંસગણમાું, ભારત અને વૈપ્રશ્વક સ્તરે અન્ય દે શોમાું સામાન્ય આપ્રથિક અને
રાજકીય પદરક્સ્થપ્રતઓ, જે મયાણદદત નથી. સેવા અને/અથવા રોકાણો પર અસર પડે છે . આ
સુંદેશાવ્યવહારની તારીખ પછીની સલામતીને અસર કરતી બાબતોમાું બદલાવ આવી શકે છે .
એએએમસી, રસ્ટી, તેમના સહયોગીઓ, અપ્રધકારીઓ અથવા કમણ ારીઓ અથવા હોષ્લ્ડિંગ કું પનીઓ
કોઈ વળતરની ખાતરી આપતી નથી અથવા બાુંહધ
ે રી આપતી નથી. આ યોજનાઓમાું રોકાણ પર
પ્રસદ્ધાુંત અથવા આવકની ખાતરી. કૃપા કરીને કોઈ રોકાણ પ્રનણણય લેતા પહેલા સ્કીમના માદહતી
દસ્તાવેજને સુંપ ૂણણ રીતે કાળજીપ ૂવણક વાું ો અને વધ પ્રવગતો માટે અમારી વેબસાઇટ
http://www.franklintempletonindia.com ની મલાકાત લો.
મ્યચ્યઅલ ફું ડ રોકાણો બજારના જોખમોને આપ્રધન છે , યોજના સુંબપ્રું ધત બધા દસ્તાવેજો
કાળજીપ ૂવણક વાું ો.

