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Εγκύκλιος προς τους Μεριδιούχους 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η παρούσα εγκύκλιος είναι σημαντική και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Εάν έχετε 
αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει προβείτε, 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 που καθορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο της 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 
για 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  
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Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επειδή είστε Μεριδιούχος της Invesco Funds λόγω διαφόρων τροποποιήσεων, 
όπως περιγράφονται αναλυτικότερα κατωτέρω, οι οποίες πρόκειται να συμπεριληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο 
με ημερομηνία 02 Ιουλίου 2020 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στη 
συνέχεια. Όλα τα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με τις προτεινόμενες αλλαγές που περιγράφονται παρακάτω 
θα βαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης. 

Εάν οποιαδήποτε από τις τροποποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω δεν ανταποκρίνεται στις επενδυτικές απαιτήσεις 
σας, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να εξαγοράσετε τα μερίδιά σας στα αμοιβαία κεφάλαια χωρίς καμία προμήθεια 
εξαγοράς ανά πάσα στιγμή. Οι εξαγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού 
Δελτίου. 

A. Μετονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco 
Global Health Care Fund, αποσαφήνιση του 
επενδυτικού στόχου και της πολιτικής, και μείωση 
των αμοιβών διαχείρισης 

Από τις 29 Ιουλίου 2020, το αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Global Health Care Fund θα μετονομαστεί σε 
Invesco Global Health Care Innovation Fund, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τη θεματική επενδυτική 
προσέγγιση. Προκειμένου να συμφωνεί με το νέο όνομα του αμοιβαίου κεφαλαίου, θα αποσαφηνιστεί στον 
επενδυτικό στόχο και την πολιτική ότι το Invesco Global Health Care Fund επιδιώκει την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε καινοτόμες εταιρείες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ανά τον κόσμο, καθώς και ότι ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων κατατάσσει τις εταιρείες ως καινοτόμες βάσει κριτηρίων όπως τα προϊόντα, οι 
υπηρεσίες, οι διαδικασίες, τα επιχειρηματικά μοντέλα, η διαχείριση, η χρήση της τεχνολογίας ή η 
προσέγγισή τους στην εξυπηρέτηση των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης. 

Επιπλέον, από τις 29 Ιουλίου 2020, η αμοιβή διαχείρισης του Invesco Global Health Care Fund θα μειωθεί 
ως εξής: 

Κατηγορία Μεριδίων Τρέχουσα Αμοιβή Διαχείρισης Νέα Αμοιβή Διαχείρισης 
A 2,00% 1,50% 
B 2,00% 1,50% 
C 1,50% 1,00% 
E 2,50% 2,25% 
J 2,00% 1,50% 
P/PI 1,00% 0,75% 
R 2,00% 1,50% 
S 1,00% 0,75% 
Τ 1,00% 0,75% 
Z 1,00% 0,75% 

Προς αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην αμοιβή διαχείρισης όσον αφορά τις 
κατηγορίες μεριδίων «Ι», καθώς δεν επιβαρύνονται με καμία αμοιβή διαχείρισης. 

Για τον κατάλογο των κατηγοριών μεριδίων που διατίθενται στο αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Global Health 
Care Fund, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης 
(http://invescomanagementcompany.lu). 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις δεν θα μεταβάλλουν τον τρόπο διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Global 
Health Care Fund ούτε θα επιφέρουν κάποια αλλαγή στο προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου  Invesco 
Global Health Care Fund. 
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B. Αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής 
του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Emerging Market 
Structured Equity Fund 

Από τις 29 Ιουλίου 2020, ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Emerging 
Market Structured Equity Fund θα τροποποιηθούν προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα έκθεσης σε μετοχές 
Α της Κίνας επενδύοντας σε μετοχές εισηγμένες στα Χρηματιστήρια της Σαγκάης ή της Σενζέν μέσω του 
συστήματος Stock Connect από 10% κατ' ανώτατο όριο σε 25% κατ' ανώτατο όριο της ΚΑΕ του.  

Αυτή η αλλαγή δεν θα έχει καμία ουσιώδη επίδραση στο προφίλ κινδύνου του Invesco Emerging Market 
Structured Equity Fund. 

Γ. Αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής, 
και των σχετικών κινδύνων που ισχύουν, καθώς και 
μετονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco 
Asian Bond Fund 

Από τις 29 Ιουλίου 2020, ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Asian Bond 
Fund θα ενισχυθούν ώστε το Κεφάλαιο Invesco Asian Bond να αποκτήσει πρόσβαση σε ομόλογα της εσωτερικής 
αγοράς (onshore bonds) της Κίνας που διακινούνται στη Διατραπεζική Αγορά Ομολόγων της Κίνας (CIBM) μέσω 
του συστήματος Bond Connect σε ποσοστό μικρότερο του 20% της ΚΑΕ του. Επιπλέον, ο επενδυτικός στόχος 
και η πολιτική του Invesco Asian Bond Fund θα ενημερωθούν ούτως ώστε το Invesco Asian Bond Fund να 
μπορεί να επενδύει έως 10% της ΚΑΕ του σε τίτλους αναγκαστικής εκποίησης (Distressed Securities). 

Ως αποτέλεσμα των αλλαγών, οι κίνδυνοι του συστήματος Bond Connect και των τίτλων αναγκαστικής 
εκποίησης θα ισχύουν επίσης για το Invesco Asian Bond Fund και θα επισημαίνονται στον πίνακα κινδύνων 
που κοινοποιείται στην Ενότητα 8 (Προειδοποιήσεις Κινδύνων) του Ενημερωτικού Δελτίου.  

Κατά τα λοιπά, οι αλλαγές δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στον τρόπο διαχείρισης του Invesco Asian Bond Fund 
ούτε στο προφίλ κινδύνου του. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι από τις 29 Ιουλίου 2020 το Invesco Asian Bond Fund θα μετονομαστεί σε 
Invesco Asian Flexible Bond Fund, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα την έλλειψη περιορισμών στη διαχείριση του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.  

Δ. Αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του 
αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco PRC Equity Fund 

Από τις 29 Ιουλίου 2020, ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco PRC Equity 
Fund θα τροποποιηθεί προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα έκθεσης σε μετοχές Α της Κίνας επενδύοντας 
σε μετοχές εισηγμένες στα Χρηματιστήρια της Σαγκάης ή της Σενζέν μέσω του συστήματος Stock Connect 
από 20% κατ' ανώτατο όριο σε 40% κατ' ανώτατο όριο της ΚΑΕ του. Αυτή η αύξηση της ευελιξίας θα πρέπει να 
παρέχει στον διαχειριστή επενδύσεων τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των ευκαιριών που υπάρχουν 
σε ολόκληρη την αγορά της Κίνας και της επίτευξης υπεραπόδοσης (alpha). 

Επιπλέον, και από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, θα αποσαφηνιστεί ότι το Invesco PRC Equity Fund δεν επενδύει 
σε ΟΣΕΚΑ ή/και άλλους ΟΣΕ, εξαιρουμένων των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς, με σκοπό τη διαχείριση της 
ρευστότητας σε ποσοστό έως 10% κατ' ανώτατο όριο της ΚΑΕ του Invesco PRC Equity Fund. 

Οι παραπάνω αλλαγές δεν θα έχουν καμία αρνητική επίδραση στα συμφέροντα των υφιστάμενων επενδυτών και 
δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο προφίλ κινδύνου του Invesco PRC Equity Fund. 
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Ε. Επανατοποθέτηση του αμοιβαίου κεφαλαίου 
Invesco Asia Balanced Fund 

E.1 Αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του 
Invesco Asia Balanced Fund, και χρήση παραγώγων 

Από τις 14 Αυγούστου 2020, ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του Invesco Asia Balanced Fund θα αλλάξουν 
προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι καθοδικών τάσεων και η μεταβλητότητα, να σταθεροποιηθούν οι 
σταθμισμένες κατά τον κίνδυνο αποδόσεις και να βελτιστοποιηθεί η παροχή εισοδήματος εισάγοντας τη χρήση μιας 
προσέγγισης διαχείρισης κινδύνων. Σε έκτακτες περιστάσεις (π.χ. κατάρρευση της αγοράς ή σοβαρή κρίση), το 
Invesco Asia Balanced Fund μπορεί να τοποθετηθεί αμυντικά επενδύοντας έως το 100% της ΚΑΕ του σε 
μετρητά, ισοδύναμα μετρητών, βραχυπρόθεσμους δανειακούς τιτλους, άλλα μέσα χρηματαγοράς, καθώς και σε 
άλλες κινητές αξίες που αναμένεται να έχουν χαμηλή συσχέτιση με παραδοσιακούς δείκτες μετοχών και 
χρέους. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών και κυρίως της χρήσης της προσέγγισης διαχείρισης κινδύνων, το 
Invesco Asia Balanced Fund θα χρησιμοποιεί παράγωγα μέσα για επενδυτικούς σκοπούς καθώς και για 
σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου και αντιστάθμισης των κινδύνων. Ωστόσο, αυτές 
οι επενδύσεις θα περιορίζονται στο 40% της ΚΑΕ του Invesco Asia Balanced Fund, όπως υπολογίζεται με 
βάση την προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων.  

E.2 Μετονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Asia 
Balanced Fund 

Προκειμένου να αντικατοπτρίζει καλύτερα τον ενημερωμένο επενδυτικό στόχο και την πολιτική, από τις 
14 Αυγούστου 2020, το αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Asia Balanced Fund θα μετονομαστεί σε Invesco Asia 
Asset Allocation Fund. 

Ε.3 Αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού της παγκόσμιας 
έκθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Asia 
Balanced Fund 

Από τις 14 Αυγούστου 2020, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παγκόσμιας 
έκθεσης θα τροποποιηθεί από την προσέγγιση της σχετικής Δυνητικής Ζημίας (VaR) στην προσέγγιση βάσει 
υποχρεώσεων. Μετά την αξιολόγηση της πολυπλοκότητας της επενδυτικής στρατηγικής και της πιθανής έκθεσης 
του Invesco Asia Balanced Fund σε παράγωγα μέσα, κρίνεται ότι η προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων 
ενδείκνυται για την επαρκή κάλυψη του κινδύνου αγοράς του Invesco Asia Balanced Fund. 

Μήπως κάποια από τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις δεν ανταποκρίνεται στις επενδυτικές  
σας απαιτήσεις;  
Εκτός από τη δυνατότητα εξαγοράς χωρίς επιβάρυνση όπως γνωστοποιείται παραπάνω, μπορείτε επίσης να 
επιλέξετε την μετατροπή των μεριδίων που κατέχετε στο Invesco Asia Balanced Fund, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα εν λόγω αιτήματα θα παραληφθούν οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις 14 Αυγούστου 2020, σε μερίδια 
κάποιου άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου της Εταιρείας (με την επιφύλαξη των ελάχιστων ποσών επένδυσης 
όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και της έγκρισης του συγκεκριμένου αμοιβαίου κεφαλαίου 
προς πώληση στη σχετική δικαιοδοσία σας). Η μετατροπή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του 
Ενημερωτικού Δελτίου, αλλά δεν θα επιβληθεί καμία προμήθεια μετατροπής σε καμία τέτοια μετατροπή. 
Προτού αποφασίσετε να επενδύσετε σε κάποιο άλλο Κεφάλαιο, πρέπει πρώτα να ανατρέξετε στο 
Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και στους κινδύνους που συνδέονται με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. 
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ΣΤ. Αποσαφήνιση του επενδυτικού στόχου και αλλαγή 
της επενδυτικής πολιτικής των αμοιβαίων 
κεφαλαίων Invesco Euro Ultra-Short Term Debt 
Fund και Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund 
(τα «Ultra-Short Term Debt Funds») 

Από τις 29 Ιουλίου 2020, ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική των Ultra-Short Term Debt Funds θα 
ενημερωθούν προκειμένου (i) να διαγραφεί κάθε αναφορά σε επιτόκια της χρηματαγοράς από τον επενδυτικό 
στόχο, όπως περιγράφεται περαιτέρω στη συνέχεια, (ii) να επιτραπεί η χρήση παράγωγων μέσων για 
επενδυτικούς σκοπούς (αυτές οι επενδύσεις, ωστόσο, θα περιορίζονται στο 40% της ΚΑΕ των Ultra-Short Term 
Debt Funds, όπως υπολογίζεται με βάση την προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων) και (iii) να τροποποιηθεί η μέση 
διάρκεια του χαρτοφυλακίου από 12 σε 18 μήνες κατ' ανώτατο όριο. Επίσης, θα διασαφηνιστεί ειδικότερα ότι τα 
Ultra-Short Term Debt Funds δεν είναι κεφάλαια χρηματαγοράς. 

Προτείνεται ο επενδυτικός στόχος των Ultra-Short Term Debt Funds να έχει ως εξής: 

«Το AΚ επιδιώκει την επίτευξη θετικής μικτής απόδοσης μέσω της συντηρητικής κατανομής (χαμηλή διάρκεια και 
υψηλή πιστοληπτική ποιότητα) σε επιτόκια και δάνεια, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω. Λόγω του 
επικρατούντος περιβάλλοντος των επιτοκίων ή άλλων παραγόντων, ενδέχεται αυτός ο στόχος να μην επιτευχθεί.» 

Οι παραπάνω αλλαγές δεν θα θίξουν σημαντικά τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα των υφιστάμενων επενδυτών και 
δεν θα επηρεάσουν ουσιαστικά τον τρόπο διαχείρισης των Ultra-Short Term Debt Funds. Η τροποποίηση της μέσης 
διάρκειας του χαρτοφυλακίου από 12 σε 18 μήνες κατ’ ανώτατο όριο μπορεί να επηρεάσει το προφίλ κινδύνου των 
Ultra-Short Term Debt Funds εξαιτίας της αυξημένης ευαισθησίας των Ultra-Short Term Debt Funds στη 
διακύμανση των επιτοκίων, όταν θεωρείται ότι η ευελιξία τους έχει μέση διάρκεια χαρτοφυλακίου έως 18 μήνες. 

Ζ. Αποσαφήνιση του επενδυτικού στόχου και της 
πολιτικής, και αλλαγή του δείκτη αναφοράς για την 
μέτρηση της παγκόσμιας έκθεσης του αμοιβαίου 
κεφαλαίου Invesco Pacific Equity Fund 

Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, ο ορισμός της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού στον επενδυτικό στόχο και 
την πολιτική του Invesco Pacific Equity Fund θα τροποποιηθεί με την προσθήκη μιας σαφούς αναφοράς στην 
Ινδία ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τον τρόπο διαχείρισης του Invesco Pacific Equity Fund.  

Η ομάδα διαχείρισης επενδύσεων του Invesco Pacific Equity Fund έχει συμπεριλάβει ιστορικά τις επενδύσεις στην 
Ινδία ως μέρος του φάσματος των επενδύσεων στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, γεγονός το οποίο 
αναμένεται να συνεχιστεί ως μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Μολονότι η επενδυτική πολιτική είχε 
συμπεριλάβει αυτές τις επενδύσεις ως τμήμα του 30% των λοιπών στοιχείων, θεωρούμε ότι είναι πιο διαφανές να 
συμπεριληφθεί η Ινδία στον ορισμό της περιοχής της Ασίας-Ειρηνικού και ως εκ τούτου στην κύρια 
κατανομή καθώς είναι και υπήρξε πάντα μια χώρα στην οποία η ομάδα πραγματοποιεί συστηματικά 
επενδύσεις επί πολλά έτη. 

Το Invesco Pacific Equity Fund χρησιμοποιεί την προσέγγιση της σχετικής Δυνητικής Ζημίας (Value-at-Risk) για 
τη μέτρηση της παγκόσμιας έκθεσης με βάση τον δείκτη MSCI AC Pacific. Από την Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος, ο δείκτης αναφοράς για τη μέτρηση της παγκόσμιας έκθεσης του Invesco Pacific Equity Fund θα 
αντικατασταθεί από τον δείκτη MSCI AC Asia Pacific, ο οποίος περιλαμβάνει την Ινδία και, ως εκ τούτου, θα 
εναρμονίζεται με την αποσαφήνιση του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του.  

Οι παραπάνω τροποποιήσεις δεν θα μεταβάλλουν τον τρόπο διαχείρισης του Invesco Pacific Equity Fund 
ούτε θα επιφέρουν κάποια αλλαγή στο προφίλ κινδύνου του Invesco Pacific Equity Fund. 
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Η. Αποσαφήνιση του επενδυτικού στόχου και της 
πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Macro 
Allocation Strategy Fund 

Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του Invesco Macro Allocation 
Strategy Fund θα τροποποιηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την τρέχουσα επενδυτική πρακτική 
όσον αφορά μια στρατηγική, η οποία θα συμβάλλει στην προστασία του χαρτοφυλακίου σε ένα περιβάλλον 
εκποίησης μετοχών.  

Ως εκ τούτου, θα αποσαφηνιστεί ότι το Invesco Macro Allocation Strategy Fund μπορεί να αποκτά έκθεση σε 
μετοχές είτε απευθείας είτε μέσω της χρήσης παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων και μπορεί να περιλαμβάνει 
μια στρατηγική συντελεστών κατανομής. Κάθε βραχυπρόθεσμη έκθεση θα αποκτάται μέσω της χρήσης παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων. 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις δεν θα μεταβάλλουν τον τρόπο διαχείρισης του Invesco Macro Allocation 
Strategy Fund ούτε θα επιφέρουν κάποια αλλαγή στο προφίλ κινδύνου του Invesco Macro Allocation 
Strategy Fund. 

Θ. Μείωση της αμοιβής διαχείρισης της κατηγορίας 
Μεριδίων E διαφόρων αμοιβαίων κεφαλαίων 

Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, η αμοιβή διαχείρισης των Μεριδίων Ε των αμοιβαίων κεφαλαίων που 
παρατίθενται παρακάτω θα μειωθεί προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα των επενδύσεων για τους 
πελάτες, καθώς και η ανταγωνιστικότητα, ως εξής: 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Τρέχουσα Αμοιβή 
Διαχείρισης Μεριδίων E 

Νέα Αμοιβή Διαχείρισης 
Μεριδίων E 

Invesco Global Real Estate Securities 
Fund 

2,25% 1,95% 

Invesco Continental European Equity 
Fund 

2,25% 2,00% 

Invesco Japanese Equity Core Fund 2,25% 2,00% 
Invesco UK Equity Fund 2,25% 2,00% 
Invesco US Value Equity Fund 2,25% 2,00% 
Invesco Energy Fund 2,25% 2,00% 
Invesco Global Equity Income Fund 2,25% 2,00% 
Invesco US Equity Fund 2,25% 2,00% 

Για τον κατάλογο των κατηγοριών μεριδίων που διατίθενται στα αμοιβαία κεφάλαια που παρατίθενται παραπάνω, 
ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης (http://invescomanagementcompany.lu). 
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Ι. Ενημέρωση των γνωστοποιήσεων αναφορικά με τον 
μηχανισμό καθορισμού τιμών διακύμανσης 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση να προβεί σε ενημέρωση των γνωστοποιήσεων αναφορικά με 
τον μηχανισμό καθορισμού τιμών διακύμανσης, όπως γνωστοποιούνται στην Ενότητα 6.2 (Υπολογισμός 
ενεργητικού και παθητικού) στο Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και να επιτρέπει την αναπροσαρμογή που 
πραγματοποιείται σε ένα συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο έτσι ώστε να υπερβαίνουν το 2% της αρχικής 
ΚΑΕ ανά Μερίδιο σε προσωρινή βάση σε έκτακτες συνθήκες της αγοράς (όπως υψηλή μεταβλητότητα της 
αγοράς) (i) όποτε κρίνεται ότι το όριο του 2% που αναφέρεται τώρα στο Ενημερωτικό Δελτίο για την 
αναπροσαρμογή των τιμών δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τον διαχωρισμό ανάμεσα στις τιμές που 
χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της ΚΑΕ και τα έξοδα συναλλαγών και λοιπά έξοδα και (ii) όπου αυτή 
δικαιολογείται με βάση το βέλτιστο συμφέρον των Μεριδιούχων. Όποτε συμβαίνει αυτό, οι επενδυτές θα 
ενημερώνονται εκ των προτέρων με ανακοίνωση στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης. 

ΙΑ.  Αλλαγή σχετικά με την Ενδεχόμενη Προμήθεια 
Πώλησης (CDSC) για τις κατηγορίες Μεριδίων B 

Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, η διατύπωση του κειμένου σε σχέση με την CDSC των κατηγοριών 
Μεριδίων B θα τροποποιηθεί ώστε να αναφέρεται ένα μέγιστο ποσοστό της CDSC, ενώ το πραγματικό 
ποσοστό για το σχετικό αμοιβαίο κεφάλαιο θα ορίζεται στην ετήσια έκθεση, καθώς και στη διαδικτυακή τοποθεσία 
της Εταιρείας Διαχείρισης όποτε αποκλίνει από το μέγιστο. 

Για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο επίπεδο της αμοιβής ή των εξόδων 
διαχείρισης των σχετικών αμοιβαίων κεφαλαίων. 

ΙΒ. Γενικές τροποποιήσεις 

Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, στην Ενότητα 1 του Ενημερωτικού Δελτίου θα προστεθεί μια παράγραφος 
«Σημαντικές Πληροφορίες για τους Ινδούς Κατοίκους Εσωτερικού / Ινδούς Κατοίκους Εξωτερικού / Πολίτες της 
Αλλοδαπής στην Ινδία» προκειμένου να καλύπτονται οι περιορισμοί στις πωλήσεις που ισχύουν για Ινδούς 
επενδυτές. 

ΙΓ. 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 τους Επενδυτές θα διατίθενται χωρίς επιβάρυνση στην έδρα της Εταιρείας. 
Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, θα είναι επίσης διαθέσιμα στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας 
Διαχείρισης της Εταιρείας (Invesco Management S.A.): http://www.invescomanagementcompany.lu. 

Έχετε απορίες σχετικά με τα παραπάνω; Ή θα θέλατε μήπως πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα της  
οικογένειας αμοιβαίων κεφαλαίων της Invesco που έχουν λάβει έγκριση για πώληση στη δικαιοδοσία σας; 
Επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Invesco.  
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Στοιχεία επικοινωνίας:  
- 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 Investment Management Limited στο (+353) 1 439 8000,  
- Χονγκ Κονγκ: Invesco Hong Kong Limited στο (+852) 3191 8282,  
- Ισπανία: Invesco Asset Management S.A. Sucursal en España στο (+34) 91 781 3020,  
- 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, στο (+39) 02 88074.1, 
- Ελβετία: Invesco Asset Management (Schweiz) AG στο (+41) 44 287 9000,  
- Ολλανδία: Invesco Asset Management SA Dutch Branch στο (+31) (0) 20 888 0216,  
- 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. 

ΙΔ. 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 ανακτήσουν ολόκληρο το 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 
χωρίς επιβάρυνση 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 μπορούν να προβαίνουν σε εξαγορές χωρίς καμία προμήθεια 
εξαγοράς εκτός από την αμοιβή διαμεσολάβησης που ισχύει για τους σχετικούς πράκτορες πληρωμών στην 
Ιταλία, όπως γνωστοποιείται στο Παράρτημα του τρέχοντος ιταλικού εντύπου αίτησης, το οποίο διατίθεται 
στη διαδικτυακή τοποθεσία www.invesco.it. 

Αντίγραφο της παρούσας επιστολής διατίθεται σε διάφορες γλώσσες. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με 
την Ομάδα Υπηρεσιών Επενδυτών, IFDS, στο Δουβλίνο στο (+353) 1 439 8100 (επιλογή 2) ή με το τοπικό γραφείο 
της Invesco. 
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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. 
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