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Εγκύκλιος προς τους Μεριδιούχους:  
Invesco European Growth Equity Fund 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η παρούσα εγκύκλιος είναι σημαντική και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Εάν έχετε 
αμφιβολίες για τις απαιτούμενες ενέργειες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό 
σας. 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλοι οι όροι με κεφαλαίο αρχικό γράμμα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο 
θα έχουν την ίδια έννοια όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο των Invesco Funds (η «Εταιρεία») και στο 
Προσάρτημα A (από κοινού, το «Ενημερωτικό ∆ελτίο»). 
 

Σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα εγκύκλιο: 
Τα μέλη του ∆Σ της Εταιρείας (τα «Μέλη του ∆Σ») και η εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας είναι τα πρόσωπα που 
φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα επιστολή. Εξ όσων γνωρίζουν 
και πιστεύουν τα Μέλη του ∆Σ και η εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας (έχοντας καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια 
προς τον σκοπό αυτό), οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα επιστολή είναι, κατά την ημερομηνία της 
παρούσας, σύμφωνες με τα γεγονότα και δεν υπάρχει καμία σημαντική παράλειψη που θα μπορούσε να τις 
επηρεάσει. Τα Μέλη του ∆Σ αναλαμβάνουν, κατά συνέπεια, τη σχετική ευθύνη. 

ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  

  



 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Επικοινωνούμε μαζί σας γραπτώς ως Μεριδιούχο του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco European Growth Equity Fund 
αναφορικά με ορισμένες αλλαγές στο Προσάρτημα A του Ενημερωτικού ∆ελτίου.  

Τα Μέλη του ∆Σ αποφάσισαν να αλλάξουν τον επενδυτικό στόχο και την πολιτική του Invesco European Growth 
Equity Fund, καθώς και να προβούν και σε άλλες τροποποιήσεις, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα κατωτέρω, 
από τις 11 Απριλίου 2019 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»). 

A. Όροι των τροποποιήσεων 

Τα Μέλη του ∆Σ αποφάσισαν την επανατοποθέτηση του Invesco European Growth Equity Fund ώστε να 
προσφέρουν έκθεση σε πανευρωπαϊκές μετοχές, λαμβάνοντας συστηματικά υπ’ όψιν περιορισμούς και παράγοντες 
Περιβαλλοντικούς, Κοινωνικούς και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ESG), και προβαίνοντας σε πολλούς αποκλεισμούς 
με στόχο την επίτευξη μιας υπεύθυνης επενδυτικής προσέγγισης, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιβαλλοντικά κριτήρια. 

Τα Μέλη του ∆Σ πιστεύουν ότι η προγραμματισμένη βελτίωση αναμένεται να παρέχει στους επενδυτές μια 
στρατηγική ικανότερη να επιτύχει στον κλάδο αναφοράς μακροπρόθεσμα, την οποία θα διαχειρίζεται μια ειδική 
ομάδα επενδύσεων με πλούσιο ιστορικό στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

Τα Μέλη του ∆Σ αποφάσισαν επίσης να μετονομάσουν το Invesco European Growth Equity Fund, προκειμένου να 
εναρμονίζεται με τον νέο επενδυτικό στόχο και την πολιτική. 

Όλα τα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με τις προτεινόμενες αλλαγές θα βαρύνουν την Εταιρεία ∆ιαχείρισης. Τα 
έξοδα που σχετίζονται με τυχόν αναδιάρθρωση των υποκείμενων επενδύσεων του χαρτοφυλακίου θα βαρύνουν το 
Invesco European Growth Equity Fund. 

Α.1 Αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής, 
καθώς και του προβλεπόμενου επιπέδου μόχλευσης, 
του Invesco European Growth Equity Fund 

Ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του Invesco European Growth Equity Fund θα τροποποιηθούν όπως 
αναλύεται περαιτέρω στη συνέχεια:  

Τρέχων επενδυτικός στόχος και πολιτική 
Νέος επενδυτικός στόχος και πολιτική από την 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
Επενδυτικός στόχος του Κεφαλαίου είναι η επίτευξη 
μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου.  

Το Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη του στόχου αυτού 
επενδύοντας κατά κύριο λόγο σε μετοχές και τίτλους 
συνδεδεμένους με μετοχές ευρωπαϊκών εταιρειών. 

Οι ακόλουθες θεωρούνται ευρωπαϊκές εταιρείες:  
(i) εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε κάποια 
ευρωπαϊκή χώρα, (ii) εταιρείες που έχουν την έδρα 
τους εκτός Ευρώπης αλλά οι οποίες αναπτύσσουν το 
κυριότερο μέρος των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων τους στην Ευρώπη ή (iii) εταιρείες 
συμμετοχών, τα συμφέροντα των οποίων αφορούν 
κυρίως επενδύσεις σε εταιρείες που έχουν την έδρα 
τους σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. 

Στόχος του Κεφαλαίου είναι η επίτευξη 
μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, 
ενσωματώνοντας μια προσέγγιση για Θέματα 
Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης (ESG) με ιδιαίτερη έμφαση στα 
περιβαλλοντικά κριτήρια.  

Το Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη του στόχου του 
επενδύοντας πρωτίστως σε μετοχές και τίτλους 
συνδεδεμένους με μετοχές εταιρειών που πληρούν τα 
κριτήρια ESG του Κεφαλαίου και οι οποίες έχουν την 
έδρα τους σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα ή αναπτύσσουν 
το κυριότερο μέρος των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων τους σε ευρωπαϊκές χώρες που είναι 
εισηγμένες σε αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά 
χρηματιστήρια. 

 



 

3 
 

Ποσοστό έως 30% της ΚΑΕ του Κεφαλαίου μπορεί να 
επενδύεται αθροιστικά σε μετρητά ή ισοδύναμα 
μετρητών, Μέσα Χρηματαγοράς, μετοχές και τίτλους 
συνδεδεμένους με μετοχές, τα οποία εκδίδονται από 
εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις 
παραπάνω απαιτήσεις ή σε δανειακούς τίτλους 
(συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων 
ομολόγων) εκδοτών από όλο τον κόσμο. 

Το Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει, σε 
επικουρική βάση, σε τίτλους και Μέσα Χρηματαγοράς 
που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο της Μόσχας. 
Οι επενδύσεις σε τίτλους και Μέσα Χρηματαγοράς που 
είναι εισηγμένοι σε ρωσικά χρηματιστήρια και 
διακινούνται σε ρωσικές αγορές που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις ως Οργανωμένες Αγορές δεν θα 
υπερβαίνουν [μαζί με άλλα στοιχεία ενεργητικού που 
προβλέπονται στην ενότητα 7.1 (Γενικοί Περιορισμοί) 
Ι. (2) του Ενημερωτικού ∆ελτίου] το 10% της ΚΑΕ 
του Κεφαλαίου. 

Ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων εστιάζει σε εταιρείες που 
έχουν παρουσιάσει άνω του μέσου όρου 
μακροπρόθεσμη αύξηση των κερδών και ισχυρές 
προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη. Για την επιλογή 
των χωρών στις οποίες θα επενδύει το Κεφάλαιο, ο 
∆ιαχειριστής Επενδύσεων λαμβάνει επίσης υπ’ όψιν 
παράγοντες όπως τις προοπτικές σχετικής οικονομικής 
ανάπτυξης μεταξύ κρατών και περιοχών, τις 
οικονομικές ή πολιτικές συνθήκες, τις διακυμάνσεις 
των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα φορολογικά 
θέματα και τον βαθμό ρευστότητας ενός 
συγκεκριμένου τίτλου. Ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων 
αποφασίζει την πώληση ενός συγκεκριμένου τίτλου σε 
περιπτώσεις ουσιαστικής μεταβολής οποιουδήποτε από 
αυτούς τους παράγοντες. Το Κεφάλαιο θα επενδύει 
χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν την κεφαλαιοποίηση 
αγοράς. 

Η επιλογή μετοχών πραγματοποιείται τηρώντας μια 
εξαιρετικά δομημένη και σαφώς καθορισμένη 
επενδυτική διαδικασία. Οι ποσοτικοί δείκτες που είναι 
διαθέσιμοι για κάθε μετοχή στο φάσμα επενδύσεων 
αναλύονται και χρησιμοποιούνται από τον ∆ιαχειριστή 
Επενδύσεων για την εκτίμηση της σχετικής 
ελκυστικότητας κάθε μετοχής. Η διάρθρωση του 
χαρτοφυλακίου επιτυγχάνεται με βάση μια διαδικασία 
βελτιστοποίησης που λαμβάνει υπ’ όψιν τις 
υπολογισμένες αναμενόμενες αποδόσεις κάθε μετοχής 
καθώς και τις παραμέτρους ελέγχου κινδύνων. 

Τα κριτήρια ESG του Κεφαλαίου θα αναθεωρούνται και 
θα εφαρμόζονται σε διαρκή βάση από τον ∆ιαχειριστή 
Επενδύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα περιβαλλοντικά 
θέματα.  

Τα κριτήρια ESG θα ενσωματώνονται στο πλαίσιο της 
ποσοτικής επενδυτικής διαδικασίας για την επιλογή 
μετοχών και τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου. Θα 
διεξάγεται έλεγχος για τον αποκλεισμό εταιρειών ή/και 
εκδόσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια του 
Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του 
επιπέδου συμμετοχής σε ορισμένα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, όπως ο άνθρακας, τα ορυκτά καύσιμα και η 
πυρηνική ενέργεια, καθώς και σε προϊόντα καπνού και 
όπλα. 

Ποσοστό έως 30% της ΚΑΕ του Κεφαλαίου μπορεί να 
επενδύεται αθροιστικά σε μετρητά και ισοδύναμα 
μετρητών, Μέσα Χρηματαγοράς και άλλες Κινητές 
Αξίες, τα οποία θα πληρούν επίσης τα κριτήρια ESG 
του Κεφαλαίου. 

Πέραν της ανωτέρω αλλαγής του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής, το επίπεδο της μόχλευσης υπό κανονικές 
συνθήκες της αγοράς αναμένεται να ανέρχεται σε 10% της ΚΑΕ του Invesco European Growth Equity Fund (αντί 
για 0% που αναφέρεται επί του παρόντος στο Προσάρτημα A). Μπορεί να σημειωθεί υπέρβαση του συγκεκριμένου 
επιπέδου ή μπορεί να υποστεί αλλαγές στο μέλλον.  

Α.2 Αλλαγή του ∆ιαχειριστή Επενδύσεων του Invesco 
European Growth Equity Fund 

Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων θα είναι η Invesco Asset Management 
Deutschland GmbH (αντικαθιστώντας την Invesco Advisers, Inc.). Η Invesco Asset Management Deutschland 
GmbH διαθέτει ήδη εμπειρία σε πολλά προϊόντα ESG. 



 

Α.3 Μετονομασία του Invesco European Growth Equity 
Fund 

Επιπρόσθετα, το Invesco European Growth Equity Fund θα μετονομαστεί σε Invesco Pan European Structured 
Responsible Equity ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τον ενημερωμένο επενδυτικό στόχο και την πολιτική.  

Α.4 Μείωση της αμοιβής διαχείρισης του Invesco 
European Growth Equity Fund 

Τέλος, η αμοιβή διαχείρισης για ορισμένες κατηγορίες μεριδίων του Invesco European Growth Equity Fund θα 
μειωθεί ως εξής. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή διαχείρισης για τις κατηγορίες Μεριδίων E και I θα παραμείνει 
αμετάβλητη: 

 
Υπάρχει κάποια από τις παραπάνω τροποποιήσεις που δεν ανταποκρίνεται στις επενδυτικές απαιτήσεις 
σας; Στην περίπτωση αυτή, ανά πάσα στιγμή πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, μπορείτε να εξαγοράσετε 
τα Μερίδιά σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς καμία προμήθεια εξαγοράς. Οι εξαγορές θα διεκπεραιώνονται 
σύμφωνα με τους όρους του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας. 

Επιπλέον, οι Μεριδιούχοι μπορούν επίσης να επιλέξουν την αλλαγή (switch) μεριδίων του Invesco European 
Growth Equity Fund που διαθέτουν, εφόσον τα σχετικά αιτήματα ληφθούν ανά πάσα στιγμή πριν από την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας (με την επιφύλαξη ελάχιστων ποσών 
επένδυσης όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό ∆ελτίο, καθώς και της έγκρισης του συγκεκριμένου αμοιβαίου 
κεφαλαίου προς πώληση στη δικαιοδοσία σας). Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους συνήθεις όρους 
που ισχύουν για τους Μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου σχετικά με αλλαγές, αλλά δεν θα χρεωθεί καμία 
προμήθεια αλλαγής για καμία σχετική αλλαγή. Προτού αποφασίσετε να επενδύσετε σε κάποιο άλλο αμοιβαίο 
κεφάλαιο, πρέπει πρώτα να ανατρέξετε στο Ενημερωτικό ∆ελτίο, καθώς και στους κινδύνους που συνδέονται με 
αυτό. 

B. ∆ιαθεσιμότητα εγγράφων και πρόσθετων 
πληροφοριών 

Χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες; 
Το ενημερωμένο Ενημερωτικό ∆ελτίο, το Προσάρτημα A του Ενημερωτικού ∆ελτίου και τα ενημερωμένα Έγγραφα 
Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές θα διατίθενται δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας. Θα είναι επίσης διαθέσιμα από 
τη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας ∆ιαχείρισης της Εταιρείας (Invesco Management S.A.) από την Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος: http://www.invescomanagementcompany.lu. 

Κατηγορία Μεριδίων 
Προηγούμενη Αμοιβή 

∆ιαχείρισης 
Νέα Αμοιβή ∆ιαχείρισης 

A 1,50% 1,30% 
B 1,50% 1,30% 
C 1,00% 0,80% 
E 2,25% 2,25% 
I 0,00% 0,00% 
J 1,50% 1,30% 

P/PI 0,75% 0,65% 
R 1,50% 1,30% 
S 0,75% 0,65% 
Z 0,75% 0,65% 
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Έχετε απορίες σχετικά με τα παραπάνω; Ή θα θέλατε μήπως πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα της 
οικογένειας κεφαλαίων Invesco που έχουν λάβει έγκριση προς πώληση στη δικαιοδοσία σας; Επικοινωνήστε με το 
τοπικό γραφείο της Invesco.  

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους ακόλουθους φορείς  
- Γερμανία: Invesco Asset Management Deutschland GmbH στο (+49) 69 29807 0,  
- Αυστρία: Invesco Asset Management Österreich – Zweigniederlassung der Invesco Asset Management 

Deutschland GmbH στο (+43) 1 316 2000,  
- Ιρλανδία: Invesco Global Asset Management DAC στο (+353) 1 439 8000,  
- Χονγκ Κονγκ: Invesco Asset Management Asia Limited στο (+852) 3191 8282,  
- Ισπανία: Invesco Asset Management S.A. Sucursal en España στο (+34) 91 781 3020,  
- Τζέρσεϋ: Invesco International Limited Jersey στο (+44) 1534 607600,  
- Βέλγιο: Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch στο (+32) 2 641 01 70,  
- Γαλλία: Invesco Asset Management S.A. στο (+33) 1 56 62 43 00,  
- Ιταλία: Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria,  
- Ελβετία: Invesco Asset Management (Schweiz) AG στο (+41) 44 287 9000,  
- Ολλανδία: Invesco Asset Management SA Dutch Branch στο (+31) 205 61 62 61,  
- Σουηδία: Invesco Asset Management S.A (France) Swedish Filial στο (+46) 8 463 11 06,  
- Ηνωμένο Βασίλειο: Invesco Global Investment Funds Limited στο (+44) 0 1491 417 000. 

 

Γ. Περαιτέρω πληροφορίες 

Η αξία των επενδύσεων και το εισόδημα που προέρχεται από επενδύσεις μπορεί να παρουσιάσουν 
διακυμάνσεις (εν μέρει λόγω των ενδεχόμενων διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών). Οι 
επενδυτές ενδέχεται να μην εισπράξουν το πλήρες ποσό που επένδυσαν. 

Για τους Μεριδιούχους στη Γερμανία: Εάν ενεργείτε ως διανομέας για πελάτες στη Γερμανία, σας ενημερώνουμε 
ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να προωθήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους τελικούς πελάτες σας με κάποιο σταθερό 
μέσο. 

Για τους Μεριδιούχους στην Ελβετία: Το Ενημερωτικό ∆ελτίο, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για 
Επενδυτές και το Καταστατικό, καθώς και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις των Κεφαλαίων Invesco διατίθενται 
δωρεάν από τον αντιπρόσωπο στην Ελβετία. Η Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd., Talacker 34, 8001 
Zurich, είναι ο αντιπρόσωπος στην Ελβετία και η BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, 
Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, είναι ο πράκτορας πληρωμών στην Ελβετία. 

Για τους Μεριδιούχους στην Ιταλία: Τα αιτήματα εξαγοράς θα διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τους όρους του 
Ενημερωτικού ∆ελτίου. Οι Μεριδιούχοι θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν εξαγορές χωρίς καμία προμήθεια 
εξαγοράς εκτός από την προμήθεια διαμεσολάβησης που ισχύει για τους σχετικούς πράκτορες πληρωμών στην 
Ιταλία, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα του ισχύοντος εντύπου αίτησης που είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή 
τοποθεσία www.invesco.it. 
Αντίγραφο αυτής της επιστολής είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με 
την Investor Services Team, IFDS, Dublin στον αριθμό (+353) 1 439 8100 (επιλογή 2) ή με το τοπικό γραφείο 
της Invesco. 

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιερώσατε για να διαβάσετε την παρούσα επιστολή.  

Με εκτίμηση,  

 

Peter Carroll 

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 
Με έγκριση της Invesco Management S.A. 


