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Εγκύκλιος προς τους Μεριδιούχους: 

Invesco Japanese Equity Advantage Fund 

Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund 

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund 

Invesco Japanese Equity Core Fund 

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund 

(από κοινού, τα «Κεφάλαια») 
 

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 προβλέπεται 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 Α (από κοινού, το «Ενημερωτικό Δελτίο»). 
 

Σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα εγκύκλιο: 

Τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας (τα «Μέλη του ΔΣ») 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 ΔΣ 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 ΔΣ αναλαμβάνουν, κατά συνέπεια, τη σχετική ευθύνη. 

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  

  



2 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

 

Επικοινωνούμε μαζί σας γραπτώς ως Μεριδιούχο των Κεφαλαίων, προκειμένου να σας ενημερώσουμε ότι η περίοδος 

από τις 26 Απριλίου 2019 έως (και) τις 6 Μαΐου 2019 θα θεωρούνται μη Εργάσιμες Ημέρες λόγω της 

παρατεταμένης περιόδου αργίας με αφορμή μια εθνική εορτή της Ιαπωνίας, όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά στη 

συνέχεια.  

Α. Καθορισμός επιπλέον μη Εργάσιμων Ημερών για 

τα Κεφάλαια 

Η συγκεκριμένη ιαπωνική εορτή («Χρυσή Εβδομάδα») λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο. Ωστόσο, καθώς ο Αυτοκράτορας 

Ακιχίτο παραιτείται από τον θρόνο, η φετινή Χρυσή Εβδομάδα θα παραταθεί 10 ημερολογιακές ημέρες που θα 

καλύπτουν το διάστημα από τις 27 Απριλίου έως (και) τις 6 Μαΐου 2019, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει στο κλείσιμο 

του Χρηματιστηρίου του Τόκυο. Δεδομένου ότι τα Κεφάλαια επενδύουν κυρίως σε ιαπωνικές μετοχές, η Χρυσή 

Εβδομάδα θα παρακωλύσει τη δυνατότητα της ομάδας επενδύσεων να προβεί σε επενδύσεις ή αποεπενδύσεις ροών 

πελατών, ενώ θα προκαλέσει επίσης προβλήματα για την Εταιρεία όσον αφορά τον καθορισμό τιμών για τα Κεφάλαια. 

Για το θέμα αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι, με στόχο την προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων, 

οι ημέρες της Χρυσής Εβδομάδας καθώς και η προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα θα πρέπει να οριστούν ως μη Εργάσιμες 

Ημέρες για τα Κεφάλαια, σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου.  
 

Δεν θα εκδοθεί καμία ΚΑΕ κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου (δηλ. από τις 26 Απριλίου 2019 έως και τις 6 Μαΐου 

2019) και οποιαδήποτε εντολή για συναλλαγή πελατών παραληφθεί μετά τις 12:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στις 25 

Απριλίου 2019, εφόσον γίνει δεκτή, θα μεταφερθεί στην επόμενη διαθέσιμη Εργάσιμη Ημέρα, η οποία στην 

προκειμένη περίπτωση είναι η 7η Μαΐου 2019. 
 

Μήπως η παραπάνω απόφαση δεν ανταποκρίνεται στις επενδυτικές απαιτήσεις σας; Στην περίπτωση αυτή, 

μπορείτε να προβείτε σε εξαγορά των Μεριδίων σας στα Κεφάλαια, ανά πάσα στιγμή πριν από τις 26 Απριλίου 2019, 

χωρίς καμία προμήθεια εξαγοράς. Οι εξαγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού 

Δελτίου της Εταιρείας. 

Β. Διαθεσιμότητα εγγράφων και πρόσθετων 

πληροφοριών 

Χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες; Το ενημερωμένο Ενημερωτικό Δελτίο, το Προσάρτημα A του Ενημερωτικού 

Δελτίου 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 Διαχείρισης της Εταιρείας (Invesco 

Management S.A.) από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: http://www.invescomanagementcompany.lu. 

Έχετε απορίες σχετικά με τα παραπάνω; Ή θα θέλατε μήπως πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα της οικογένειας 

κεφαλαίων Invesco που έχουν λάβει έγκριση για 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 Asset Management DAC στο (+353) 1 439 8000,  
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- 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 

είστε υποχρεωμένοι να αποστείλετε την παρούσα εγκύκλιο στους τελικούς πελάτες σας με κάποιο σταθερό μέσο 

(WM Daten). Για την επιστροφή τυχόν εξόδων, αποστείλετε το τιμολόγιο στην αγγλική γλώσσα με αναφορά στον αρ. 

μητρώου Φ.Π.Α. LU24557524 της Invesco Management SA στη διεύθυνση Durable Media Department, Invesco 

Management SA, 37A Avenue JF Kennedy, 1855 Luxembourg. Για τον συγκεκριμένο σκοπό, χρησιμοποιήστε το πρότυπο 

που είναι διαθέσιμο από την ένωση διαχειριστών κεφαλαίων της Γερμανίας (Fondsverband BVI). Εάν χρειάζεστε 

περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το τιμολόγιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στη διεύθυνση 

durablemediainvoice@invesco.com ή να καλέσετε το +352 27 17 40 84. 
 

Για τους Μεριδιούχους στην Ελβετία: Το Ενημερωτικό Δελτίο, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους 

Επενδυτές και το Καταστατικό, καθώς και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις των Invesco Funds, 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 Δελτίου. 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 ιταλικού 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 Διοικητικού Συμβουλίου 

Με έγκριση της Invesco Management S.A. 

http://www.invesco.it/
http://www.invesco.it/

