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Εγκύκλιος προς τους Μεριδιούχους:  

Invesco Funds  

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. 

Σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα εγκύκλιο: 

Τα μέλη του Δ.Σ. της Invesco Funds (τα «Μέλη του Δ.Σ.») και η Εταιρεία Διαχείρισης είναι τα πρόσωπα που 

φέρουν την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα επιστολή. Εξ όσων γνωρίζουν και 

πιστεύουν τα Μέλη του Δ.Σ. και η Εταιρεία Διαχείρισης (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 Δ.Σ. και η Εταιρεία Διαχείρισης αναλαμβάνουν, κατά συνέπεια, τη σχετική ευθύνη. 

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  
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24 Ιουνίου 2019 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Επικοινωνούμε μαζί σας γραπτώς ως Μεριδιούχο της Invesco Funds (η «Εταιρεία») αναφορικά με την Ετήσια 
Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων («η Συνέλευση»). 

1. Ετήσια Γενική Συνέλευση 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας, 

στη διεύθυνση 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, την Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 

11:30 π.μ. 

2. Διαθεσιμότητα εγγράφων και πρόσθετων 

πληροφοριών 

Χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες; 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η Έκθεση του Δ.Σ., 

η Έκθεση των Ελεγκτών και οι οικονομικές καταστάσεις/η κατάσταση ενεργητικού και παθητικού της 

Εταιρείας δεν θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στους μεριδιούχους. Όλοι οι μεριδιούχοι θα έχουν το δικαίωμα 

να επιθεωρήσουν τα εν λόγω έγγραφα δωρεάν κατά τις συνήθεις ώρες εργασίας οποιασδήποτε εργάσιμης 

ημέρας για τις τράπεζες στην έδρα της Invesco Funds (2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg). Τα 

εν λόγω έγγραφα δύνανται επίσης να αποστέλλονται στους μεριδιούχους μετά από σχετικό αίτημα. 

Έχετε απορίες σχετικά με τα παραπάνω;  

Ή θα θέλατε μήπως πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα της οικογένειας κεφαλαίων της 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 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,  

– Τζέρσεϊ: 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.  
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3. 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 αποστείλετε την παρούσα εγκύκλιο στους τελικούς 

πελάτες σας με κάποιο σταθερό μέσο. 

– 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 της 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 στο Χονγκ Κονγκ: Αντίτυπο του Καταστατικού της Εταιρείας διατίθεται προς 

επιθεώρηση, κατόπιν αιτήματος, στο γραφείο της Invesco Asset Management Asia Limited, του Υπο-

Διανομέα και Αντιπροσώπου στο Χονγκ Κονγκ για την Invesco Funds, στη διεύθυνση 41/F Champion 

Tower, Three Garden Road, Central, Hong Kong. Ηλεκτρονικά αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου, 

των KFS και των οικονομικών εκθέσεων της Εταιρείας είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή τοποθεσία για το 

Χονγκ Κονγκ www.invesco.com.hk#, ενώ αντίτυπα διατίθενται δωρεάν από την Invesco Asset 

Management Asia Limited, στη διεύθυνση 41/F Champion Tower, Three Garden Road, Central Hong 

Kong. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Invesco Asset Management Asia Limited τηλεφωνικά 

στο +852 3191 8282, εάν χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια. 

– 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 στις τοπικές διαδικτυακές τοποθεσίες της 

Invesco. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Investor Services Team ή με το τοπικό γραφείο 

της Invesco. 

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

Με εκτίμηση, 

 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

Με έγκριση της Invesco Management S.A. 

 

                                                 
# Αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία δεν έχει ελεγχθεί από την SFC. 
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Προσάρτημα 1 

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μεριδιούχων της Invesco Funds, η 

οποία θα πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 
Luxembourg, την Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. 

Με την παρούσα προσκαλείστε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (η «Συνέλευση») των Μεριδιούχων της Invesco 

Funds (η «Εταιρεία»), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα 

της Εταιρείας, στη διεύθυνση 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, με την εξής ημερήσια διάταξη: 

Αποφάσεις 

1. Παρουσίαση της Έκθεσης του Δ.Σ. 

2. Παρουσίαση της Έκθεσης των Ελεγκτών για την περίοδο που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2019 

3. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων/της κατάστασης ενεργητικού και παθητικού και των καταστάσεων 

εργασιών για την περίοδο που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2019 

4. Έγκριση της κατανομής των καθαρών αποτελεσμάτων 

5. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για την 

περίοδο που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2019 

6. Επανεκλογή του κ. Peter Carroll ως Μέλους Δ.Σ. της Εταιρείας έως την επόμενη Ετήσια ΓΣ των μεριδιούχων, η 

οποία θα συζητήσει τις οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που θα λήξει στις 29 Φεβρουαρίου 2020 

7. Επανεκλογή του κ. Timothy Caverly ως Μέλους Δ.Σ. της Εταιρείας έως την επόμενη Ετήσια ΓΣ των 

μεριδιούχων, η οποία θα συζητήσει τις οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που θα λήξει στις 29 

Φεβρουαρίου 2020 

8. Επανεκλογή του κ. Bernhard Langer ως Μέλους Δ.Σ. της Εταιρείας έως την επόμενη Ετήσια ΓΣ των 

μεριδιούχων, η οποία θα συζητήσει τις οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που θα λήξει στις 29 

Φεβρουαρίου 2020 

9. Επανεκλογή του κ. Douglas Sharp ως Μέλους Δ.Σ. της Εταιρείας έως την επόμενη Ετήσια ΓΣ των 

μεριδιούχων, η οποία θα συζητήσει τις οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που θα λήξει στις 29 

Φεβρουαρίου 2020 

10. Επανεκλογή του κ. Graeme Proudfoot ως Μέλους Δ.Σ. της Εταιρείας έως την επόμενη Ετήσια ΓΣ των 

μεριδιούχων, η οποία θα συζητήσει τις οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που θα λήξει στις 29 

Φεβρουαρίου 2020 

11. Επαναδιορισμός της PricewaterhouseCoopers Société Coopérative ως Ελεγκτή της Εταιρείας με διάρκεια 

θητείας έως την επόμενη Ετήσια ΓΣ των μεριδιούχων, η οποία θα συζητήσει τις οικονομικές καταστάσεις για 

την περίοδο που θα λήξει στις 29 Φεβρουαρίου 2020 

12. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ενδέχεται να τεθεί προς συζήτηση στη συνέλευση. 

Ψηφοφορία 

– Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η Έκθεση του 

Δ.Σ., η Έκθεση των Ελεγκτών και οι οικονομικές καταστάσεις/η κατάσταση ενεργητικού και παθητικού της 

Εταιρείας δεν θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στους μεριδιούχους. Όλοι οι μεριδιούχοι θα έχουν το 

δικαίωμα να επιθεωρήσουν τα εν λόγω έγγραφα δωρεάν κατά τις συνήθεις ώρες εργασίας οποιασδήποτε 

εργάσιμης ημέρας για τις τράπεζες στην έδρα της Invesco Funds (2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 

Luxembourg). Τα εν λόγω έγγραφα δύνανται επίσης να αποστέλλονται στους μεριδιούχους μετά από 

σχετικό αίτημα. 

– Οι μεριδιούχοι ενημερώνονται ότι απαιτείται η ελάχιστη απαρτία του ενός μεριδιούχου που παρίσταται είτε 

αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου προκειμένου να συζητηθούν και να ψηφιστούν τα παραπάνω 

θέματα. Εάν επιτευχθεί η απαρτία, οι αποφάσεις θα ληφθούν βάσει απλής πλειοψηφίας επί των 
παριστάμενων ή των εκπροσωπούμενων μεριδίων. 
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Τα δελτία εξουσιοδότησης (βλ. κατωτέρω, στην ενότητα «Διαδικασία Ψηφοφορίας») που έχουν ήδη παραληφθεί 

για την Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019, θα χρησιμοποιηθούν για την 

ψηφοφορία στην Εξ Αναβολής Συνέλευση, εάν αναβληθεί για οποιονδήποτε λόγο, η οποία θα συγκληθεί στο ίδιο 
μέρος. 

Διαδικασία Ψηφοφορίας 

Οι Μεριδιούχοι που δεν μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως στην Συνέλευση δικαιούνται να διορίσουν 

πληρεξούσιο για να παραστεί, να μιλήσει και να ψηφίσει εκ μέρους τους. Για τον σκοπό αυτό, συμπληρώστε και 

επιστρέψτε το εσωκλειόμενο δελτίο εξουσιοδότησης σύμφωνα με τις συνοδευτικές οδηγίες, ώστε το δελτίο 

εξουσιοδότησης να παραληφθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο 48 ώρες πριν από 

την προκαθορισμένη ώρα σύγκλησης της Συνέλευσης, δηλαδή πριν από τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 
11:30 π.μ. (ώρα Λουξεμβούργου). 

Ένας εταιρικός οργανισμός δύναται να διορίσει εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για να παραστεί, να μιλήσει και να 

ψηφίσει για λογαριασμό του. Ο πληρεξούσιος ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι 

Μεριδιούχος. Οι Μεριδιούχοι έχουν την επιλογή να επιστρέψουν υπογεγραμμένο αντίγραφο του δελτίου 

εξουσιοδότησης στη διεύθυνση Arendt Services S.A., Attn: Fund Company Secretary, 19 rue de Bitbourg, L-

1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg ή με φαξ στο (+352) 26 0086 69. Οι μεριδιούχοι στο Χονγκ 

Κονγκ μπορούν να επικοινωνούν με την Invesco Asset Management Asia Limited τηλεφωνικά στο +852 3191 
8282, εάν χρειαστούν οποιαδήποτε βοήθεια.  

Η συμπλήρωση και η επιστροφή του δελτίου εξουσιοδότησης δεν σας εμποδίζει να παραστείτε και να ψηφίσετε 
αυτοπροσώπως στην Συνέλευση. 

Για οργανωτικούς λόγους, όσοι μεριδιούχοι σκοπεύουν να παραστούν αυτοπροσώπως στη συνέλευση πρέπει να 

δηλώσουν συμμετοχή στην Invesco Funds, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, υπ’ όψιν κ. Yann Foll – 

Φαξ (+352) 24 524 204, έως την Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019 το αργότερο. 

 

Για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Invesco Funds  

 

 
__________________________ 

Peter Carroll 

Με έγκριση της Invesco Management S.A. 
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Προσάρτημα 2 

Δελτίο εξουσιοδότησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Invesco Funds SICAV (η 

«Εταιρεία») που θα πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 
Luxembourg την Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. 

 

Σημειώστε το 

όνομα, τη 

διεύθυνση και 

την ιδιότητά 

σας ως 

μεριδιούχου 

εδώ 

Ο/Οι κάτωθι υπογεγραμμένος(οι) ______________________________________________________________

Στη διεύθυνση _____________________________________________________________________________

Με την ιδιότητα ____________________________________________________________________________

ως Μεριδιούχος/Μεριδιούχοι: 

............... μεριδίων του ...............................................................................................................* 

............... μεριδίων του ...............................................................................................................* 

............... μεριδίων του ................................................................................................................* 

............... μεριδίων του ................................................................................................................* 

............... μεριδίων του .................................................................................................................* 

............... μεριδίων του .................................................................................................................* 

*(υποδείξτε το όνομα του υπο-κεφαλαίου της Invesco Funds στο οποίο είστε μεριδιούχος) 

και αναφορικά με το/τα μερίδιό(ά) της που τηρούνται στο μητρώο μεριδιούχων της Εταιρείας ή μέσω 

εκπροσώπου, παρέχω(ουμε) με την παρούσα ανέκκλητη πληρεξουσιότητα στον/στην Πρόεδρο της παρούσας 

Ετήσιας ΓΣ των μεριδιούχων (η «Συνέλευση») της Εταιρείας ή στον/στην ..................................... ........... 

(ο «πληρεξούσιος») με πλήρη εξουσία υποκατάστασης, να εκπροσωπήσει τον/τους κάτωθι 

υπογεγραμμένο(ους) στη Συνέλευση, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διακοπής, αναβολής ή συνέχειας 

αυτής, προκειμένου να συζητήσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας για 

όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως υποδεικνύονται παρακάτω, στο πλαίσιο της Συνέλευσης που θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, όπως 

περιγράφεται αναλυτικότερα στην πρόσκληση. 

 

Υπογραφή και  

ημερομηνία 

εδώ 

 

Υπογραφή __________________________________________________________________________ 
 (Ονοματεπώνυμο με κεφαλαία) 

 

Σε περίπτωση 
κοινού 

λογαριασμού, 

υπογραφή και 

ημερομηνία 

εδώ 

Υπογραφή __________________________________________________________________________ 
 (Ονοματεπώνυμο με κεφαλαία) 

 

Με ημερομηνία την ημέρα του 2019 
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Αποφάσεις επί των θεμάτων της Τακτικής Ημερήσιας 

Διάταξης 
Υπέρ Κατά Αποχή 

1. Παρουσίαση της Έκθεσης του Δ.Σ. Δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία 

2. Παρουσίαση της Έκθεσης των Ελεγκτών για την περίοδο που 

έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2019 

Δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία 

3. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων/της κατάστασης 

ενεργητικού και παθητικού και των καταστάσεων εργασιών για 

την περίοδο που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2019 

   

4. Έγκριση της κατανομής των καθαρών αποτελεσμάτων    

5. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους για την περίοδο που έληξε 

στις 28 Φεβρουαρίου 2019 

   

6. Επανεκλογή του κ. Peter Carroll ως Μέλους Δ.Σ. της Εταιρείας 

έως την επόμενη Ετήσια ΓΣ των μεριδιούχων, η οποία θα 

συζητήσει τις οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που θα 

λήξει στις 29 Φεβρουαρίου 2020 

   

7. Επανεκλογή του κ. Timothy Caverly ως Μέλους Δ.Σ. της 

Εταιρείας έως την επόμενη Ετήσια ΓΣ των μεριδιούχων, η 

οποία θα συζητήσει τις οικονομικές καταστάσεις για την 

περίοδο που θα λήξει στις 29 Φεβρουαρίου 2020 

   

8. Επανεκλογή του κ. Bernhard Langer ως Μέλους Δ.Σ. της 

Εταιρείας έως την επόμενη Ετήσια ΓΣ των μεριδιούχων, η 

οποία θα συζητήσει τις οικονομικές καταστάσεις για την 

περίοδο που θα λήξει στις 29 Φεβρουαρίου 2020 

   

9. Επανεκλογή του κ. Douglas Sharp ως Μέλους Δ.Σ. της 

Εταιρείας έως την επόμενη Ετήσια ΓΣ των μεριδιούχων, η 

οποία θα συζητήσει τις οικονομικές καταστάσεις για την 

περίοδο που θα λήξει στις 29 Φεβρουαρίου 2020 

   

10. Επανεκλογή του κ. Graeme Proudfoot ως Μέλους Δ.Σ. της 

Εταιρείας έως την επόμενη Ετήσια ΓΣ των μεριδιούχων, η 

οποία θα συζητήσει τις οικονομικές καταστάσεις για την 

περίοδο που θα λήξει στις 29 Φεβρουαρίου 2020 

   

11. Επαναδιορισμός της PricewaterhouseCoopers Société 

Coopérative ως Ελεγκτή της Εταιρείας με διάρκεια θητείας έως 

την επόμενη Ετήσια ΓΣ των μεριδιούχων, η οποία θα 

συζητήσει τις οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που θα 

λήξει στις 29 Φεβρουαρίου 2020 και 

   

12. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ενδέχεται να τεθεί προς συζήτηση στη 

Συνέλευση. 

   

Εάν επιθυμείτε το παρόν δελτίο να χρησιμοποιηθεί υπέρ αυτών των Αποφάσεων, σημειώστε «X» στο πλαίσιο που 

βρίσκεται κάτω από τη στήλη «Υπέρ» για τις επιλεγμένες Αποφάσεις. Εάν επιθυμείτε το παρόν δελτίο να 

χρησιμοποιηθεί κατά αυτών των Αποφάσεων, σημειώστε «X» στο πλαίσιο που βρίσκεται κάτω από τη στήλη 

«Κατά» για τις επιλεγμένες Αποφάσεις. Εάν επιθυμείτε να απόσχετε της ψηφοφορίας, σημειώστε «Χ» στο πλαίσιο 
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που βρίσκεται κάτω από τη στήλη «Αποχή» για τις επιλεγμένες Αποφάσεις. Διαφορετικά, ο/η Πληρεξούσιος θα 

ψηφίσει κατά την κρίση του/της.  

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εξουσιοδοτούμε με το παρόν τον/την πληρεξούσιο να δηλώσει, σε περίπτωση κατά την 

οποία όλα τα μερίδια εμφανίζονται στη Συνέλευση (είτε με αυτοπρόσωπη εμφάνιση των μεριδιούχων είτε με 

εκπροσώπηση), ότι έχουμε γνώση της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης και ότι συμφωνούμε να 

πραγματοποιηθεί η Συνέλευση χωρίς την πρόσκληση, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες νόμους και το 
Καταστατικό της Εταιρείας. 

Επιπρόσθετα, ο/η πληρεξούσιος έχει εξουσιοδότηση να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε δήλωση, να ψηφίσει για όλα 

τα θέματα, να υπογράψει όλα τα πρακτικά των συνελεύσεων και άλλα έγγραφα, να προβεί σε οποιαδήποτε 

ενέργεια είναι νόμιμη, απαραίτητη ή απλώς χρήσιμη σε συνάρτηση με την υλοποίηση και την εκπλήρωση της 
παρούσας εξουσιοδότησης και να προχωρήσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου. 

Η παρούσα εξουσιοδότηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή σε περίπτωση που αυτή η συνέλευση 
αναβληθεί για οποιονδήποτε λόγο. 
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Σημειώσεις 

1. Μπορείτε να διορίσετε πληρεξούσιο της δικής σας επιλογής, εάν εισαγάγετε το ονοματεπώνυμο του προσώπου 
που διορίζετε ως πληρεξούσιο (που δεν χρειάζεται να είναι Μεριδιούχος) στον προβλεπόμενο χώρο. 

2. Εισαγάγετε το/τα ονοματεπώνυμο(α) και τη διεύθυνσή σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ, υπογράψτε και σημειώστε την 
ημερομηνία στο δελτίο. 

3. Υποδείξτε με ένα «Χ» στο κατάλληλο πλαίσιο πώς επιθυμείτε να ψηφίσετε σε σχέση με κάθε απόφαση. Εάν 

δεν σημειώσετε τίποτα, ο/η πληρεξούσιός σας μπορεί να ψηφίσει ή να απόσχει κατά τη διακριτική του/της 

ευχέρεια. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν προσδιορίζεται στην Πρόσκληση σε Συνέλευση και θα προκύψει στη 
Συνέλευση, ο/η πληρεξούσιος θα ενεργήσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια. 

4. Εάν ο διορίζων είναι εταιρεία, το παρόν δελτίο πρέπει να φέρει την εταιρική σφραγίδα ή να είναι στην κατοχή 
ενός ανώτερου στελέχους, δικηγόρου ή άλλου προσώπου που έχει γραπτή εξουσιοδότηση. 

5. Στην περίπτωση συνδικαιούχων, η υπογραφή οποιουδήποτε δικαιούχου θα αρκεί, αλλά θα πρέπει να 
αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα όλων των συνδικαιούχων. Στην περίπτωση που θα ψηφίσουν περισσότεροι 

από ένας συνδικαιούχοι, η ψήφος του μεριδιούχου, του οποίου το ονοματεπώνυμο εμφανίζεται πρώτο στο 
μητρώο των μεριδιούχων, θα γίνεται δεκτή με αποκλεισμό όλων των υπολοίπων. 

6. Προκειμένου να είναι έγκυρο, το παρόν δελτίο εξουσιοδότησης (και, κατά περίπτωση, οποιοδήποτε 

πληρεξούσιο φέρει υπογραφή δικηγόρου ή άλλης αρχής, ή ένα επικυρωμένο από συμβολαιογράφο αντίγραφο 

αυτού) πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στην κατωτέρω διεύθυνση, το αργότερο 48 ώρες πριν από 
την προκαθορισμένη ώρα της συνέλευσης. 

7. Τα πρωτότυπα δελτία εξουσιοδότησης μαζί με το πληρεξούσιο, εφόσον υπάρχει, που φέρει υπογραφή 
δικηγόρου ή άλλης αρχής, ή ένα επικυρωμένο αντίγραφο αυτού, πρέπει να επιστραφούν ταχυδρομικά στη 

διεύθυνση Arendt Services S.A., Attn: Fund Company Secretary, 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, 

Grand Duchy of Luxembourg ή με φαξ στο (+352) 26 0086 69, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν σε 

ευανάγνωστη μορφή και χωρίς περιορισμούς το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου 2019. Οι μεριδιούχοι στο Χονγκ 

Κονγκ μπορούν να επικοινωνούν με την Invesco Asset Management Asia Limited τηλεφωνικά στο +852 3191 
8282, εάν χρειαστούν οποιαδήποτε βοήθεια. 

8. Εάν πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις, θα πρέπει να συνοδεύονται από μονογραφή. 

9. Εάν το παρόν μέσο υπογραφεί και επιστραφεί χωρίς καμία ένδειξη σχετικά με το πώς πρέπει να ψηφίσει το 
πρόσωπο που διορίσατε πληρεξούσιο, το εν λόγω πρόσωπο θα ασκήσει τη διακριτική του ευχέρεια σχετικά με 
το τι θα ψηφίσει και εάν θα απόσχει από την ψηφοφορία. 

10. Η συμπλήρωση και η επιστροφή του παρόντος δελτίου εξουσιοδότησης δεν σας εμποδίζει να παραστείτε και να 
ψηφίσετε αυτοπροσώπως στη Συνέλευση, εάν το επιθυμείτε. 


