______________________, dnia ____________________ 2021 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym,

____________________________________
Imię i nazwisko (dla osoby fizycznej) albo nazwa / firma (dla innej osoby niż fizyczna)

____________________________________
Adres (dla osoby fizycznej) albo siedziba i adres (dla innej osoby niż fizyczna)

____________________________________
PESEL (dla osoby fizycznej) albo numer wpisu we właściwym rejestrze (dla innej osoby niż
fizyczna)

zwany dalej „Uczestnikiem”, będący uczestnikiem Franklin Templeton Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa,
wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie,
VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFi 1315, (zwanego dalej
„Funduszem"), utworzonego przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000437613, NIP: 525-25-42-743, REGON: 146297946, o kapitale zakładowym w wysokości
24.339.100,00 zł, wpłaconym w całości, upoważnia:
Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie
(zwaną dalej „Pełnomocnikiem” lub „Towarzystwem”)
do reprezentowania Uczestnika na każdym Zgromadzeniu Uczestników Funduszu (zwanym
dalej „Zgromadzeniem Uczestników”), zwołanym zgodnie z art. 15 ust. 3 statutu Funduszu,
obejmującym swoim porządkiem obrad m.in. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Franklin Templeton
International Services S.àr.l z siedzibą w Luksemburgu (zwany dalej „FTIS”), oraz do:
1) oddania, ze wszystkich posiadanych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa, głosów „za”
podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania Funduszem
i prowadzenia jego spraw przez FTIS na podstawie przepisów art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 – tekst jednolity, ze zm.),

2) głosowania – według uznania Pełnomocnika, we wszelkich uchwałach porządkowych
związanych z odbyciem Zgromadzenia Uczestników, w tym w szczególności wyborem
Przewodniczącego Zgromadzenia Uczestników i przyjęciem porządku obrad Zgromadzenia
Uczestników.
Pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Uczestników również przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Pełnomocnik jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu
wykonania niniejszego pełnomocnictwa, w tym do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i
prawnych związanych z udziałem w Zgromadzeniu Uczestników przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie
objętym niniejszym Pełnomocnictwem.
Pełnomocnik nie ma obowiązku zwrotu pełnomocnictwa.
Niniejsze Pełnomocnictwo zostało udzielone do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uczestnik (w przypadku osoby fizycznej) /
/ W imieniu Uczestnika (w przypadku innej osoby niż fizyczna):

_______________________

_______________________

Imię i nazwisko (wielkimi literami)

Imię i nazwisko (wielkimi literami)

_______________________

_______________________

Własnoręczny podpis

Własnoręczny podpis

