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 της εταιρείας Invesco Funds εμφανίζεται, κατά περίπτωση, ως εγγεγραμμένος μεριδιούχος μόνο ο 

Διανομέας στην Ελλάδα (μέσω του οποίου έχετε επενδύσει στην εταιρεία Invesco Funds), ως ενεργών για 

λογαριασμό των πελατών του, που είναι οι Δικαιούχοι Μεριδιούχοι. Παράλληλα, ο Διανομέας, για προστασία 

των πελατών του και για κάθε άλλο νόμιμο και συμβατικό σκοπό, τηρεί, σε ειδικό υποσύστημα, αναλυτικό 
μητρώο των μεμονωμένων Δικαιούχων Μεριδιούχων της εταιρείας Invesco Funds. 

Αν τα μερίδιά σας είναι ονομαστικά στο όνομά σας, τότε, εφόσον δεν επιθυμείτε να παραστείτε 

αυτοπροσώπως, παρακαλείστε να συμπληρώσετε το συνημμένο «Δελτίο Εξουσιοδότησης», σύμφωνα με τις 
οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό. 

Αν είστε δικαιούχος επενδυτής στην Invesco Funds (σύμφωνα με τα ανωτέρω), και επιθυμείτε να 

ασκήσετε το εκ του νόμου και εκ του καταστατικού δικαίωμά σας ψήφου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με 

τον Τοπικό Διανομέα («Διανομέα»), μέσω του οποίου έχετε επενδύσει στην Invesco Funds, προκειμένου να 

εξουσιοδοτήσει εσάς να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως στην ΓΣ, συμπληρώνοντας χωρίς οδηγίες το «Δελτίο 
Εξουσιοδότησης» για τα μερίδια, των οποίων είστε δικαιούχος. 

Σε διαφορετική περίπτωση, ο Τοπικός Διανομέας σας δύναται να συμπληρώσει το «Δελτίο 

Εξουσιοδότησης» για τα μερίδια, των οποίων είστε δικαιούχος, εξουσιοδοτώντας τον πρόεδρο της ΓΣ ή 
όποιο άλλο πρόσωπο, κατά την απόλυτη κρίση. 

Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση των δικαιωμάτων αυτοπρόσωπης παράστασης, εκπροσώπησης και 

ψήφου στην Γενική Συνέλευση, γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας και 

στο τρέχον Ενημερωτικό Δελτίο της Invesco Funds, τα οποία, έχετε παραλάβει κατά την αρχική σας 

επένδυση, και σε κάθε περίπτωση μπορείτε να προμηθευθείτε ανά πάσα στιγμή από τον Διανομέα σας στην 
Ελλάδα ή από την ιστοσελίδα www.invesco.com. 

Με εκτίμηση, 

Για λογαριασμό και κατ’ εντολήν της εταιρείας Invesco Funds  

 

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ  
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