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8 Μαρτίου 2021 

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 να 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 κατωτέρω, οι οποίες πρόκειται να συμπεριληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία 
10 Μαρτίου 2021. Εάν οποιαδήποτε από τις τροποποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω δεν ανταποκρίνεται στις 
επενδυτικές απαιτήσεις σας, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να εξαγοράσετε τα μερίδιά σας στα κεφάλαια χωρίς 
καμία προμήθεια εξαγοράς ανά πάσα στιγμή. Οι εξαγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους του 
Ενημερωτικού Δελτίου. 

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά παρακάτω, η Εταιρεία Διαχείρισης βαρύνεται με όλα τα έξοδα που σχετίζονται 
με τις παρακάτω προτεινόμενες αλλαγές. 

Α. Αλλαγή Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου και 
Πράκτορα Μεταβιβάσεων 

Μετά από μια περίοδο λεπτομερούς διαβούλευσης και αναλύσεων παρόχων, η εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας, 
με την έγκριση των μελών του ΔΣ, αποφάσισε να διορίσει την Bank of New York Mellon SA/NV, Υποκατάστημα 
Λουξεμβούργου («BNYM») ως αντικαταστάτη της International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. 
(«IFDS»), προκειμένου να εναρμονίσουμε το μοντέλο λειτουργίας μας με την BNYM, η οποία ενεργεί ήδη ως 
Θεματοφύλακας και Υπεύθυνος Διοίκησης της Εταιρείας. 

Για την αποφυγή αμφιβολιών, στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης, οι υπηρεσίες Υπεύθυνου Επεξεργασίας 
Δεδομένων θα μεταβιβαστούν επίσης από την International Financial Data Services (Ireland) Limited στην BNYM. 
Η αλλαγή του Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου και Πράκτορα Μεταβιβάσεων θα τεθεί σε ισχύ στις 3 Μαΐου 2021.  

Αυτή η αλλαγή δεν θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο διαχείρισης των κεφαλαίων ούτε τη δομή των αμοιβών 
τους. 

Προς το παρόν, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια. Θα σας αποστείλουμε νέα επιστολή με την πλήρη 
περιγραφή των αλλαγών στη διαχείριση του λογαριασμού σας, για παράδειγμα, τον νέο αριθμό λογαριασμού σας, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την BNYM. 

Εκτός από την προαναφερόμενη αλλαγή, από τις 3 Μαΐου 2021, η 3η παράγραφος του ορισμού της «Ημερομηνίας 
διακανονισμού» θα ενημερωθεί με την προσθήκη των λέξεων που υπογραμμίζονται παρακάτω ώστε να 
αποτυπώνεται η επιχειρησιακή πρακτική:  
«Εάν κατά την εν λόγω εργάσιμη ημέρα οι τράπεζες δεν είναι ανοικτές για συναλλαγές στη χώρα του νομίσματος 
διακανονισμού ή τη χώρα του νομίσματος της κατηγορίας μεριδίων, τότε η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η 
επόμενη εργάσιμη ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές στην εν λόγω χώρα.» 

Για παράδειγμα, αν ένας μεριδιούχος που επενδύει σε μια κατηγορία μεριδίων η οποία εκφράζεται σε δολάρια ΗΠΑ 
προβεί σε εξαγορά σε ευρώ και οι τράπεζες στις ΗΠΑ δεν είναι ανοικτές την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την 
παραλαβή της αίτησης για συναλλαγή, η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα κατά την 
οποία οι τράπεζες στις ΗΠΑ είναι ανοικτές (ακόμη κι αν οι τράπεζες στην ΕΕ είναι ανοικτές την τρίτη εργάσιμη 
ημέρα μετά την παραλαβή της αίτησης για συναλλαγή). 

Για την αποφυγή αμφιβολιών, μια παρόμοια αλλαγή θα προστεθεί στον ορισμό της «Ημερομηνίας διακανονισμού» 
για τα κεφάλαια Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund, Invesco China A-Share Quant Equity Fund και 
Invesco China Health Care Equity Fund, για τα οποία η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η δεύτερη εργάσιμη 
ημέρα μετά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. 
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Β. Ενημέρωση των μέσων κοινοποίησης σε σχέση 
με τις ανακοινώσεις προς τους μεριδιούχους 

Η ενότητα 10.4 (Ανακοινώσεις προς τους μεριδιούχους) θα ενημερωθεί προκειμένου να οριστεί ότι, όπου είναι 
δυνατόν και κατά περίπτωση, οι μεριδιούχοι θα ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα (όπως η διαδικτυακή 
τοποθεσία της Invesco, η διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης 
( https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/shareholder-notices.html) ή/και μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου). 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω αλλαγή των μέσων κοινοποίησης θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 8 Απριλίου 2021. 

Γ. Χρήση συναλλαγών δανεισμού τίτλων 

Από τις 8 Απριλίου 2021, τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιούν συναλλαγές δανεισμού τίτλων. Το προβλεπόμενο 
ποσοστό της ΚΑΕ των κεφαλαίων που χρησιμοποιείται για σκοπούς δανεισμού τίτλων ορίζεται σε 20%. Υπό κανονικές 
συνθήκες, το μέγιστο ποσοστό της ΚΑΕ των κεφαλαίων που χρησιμοποιείται για σκοπούς δανεισμού τίτλων ορίζεται σε 
29% ή 50% όπως αναφέρεται στο Προσάρτημα Α του ενημερωτικού δελτίου. 

Συνεπώς, από τις 8 Απριλίου 2021 ενδέχεται να ισχύει ο «Κίνδυνος δανεισμού τίτλων και συναλλαγών 
επαναγοράς/πώλησης και επαναγοράς» για τα κεφάλαια. 

Εκτός εάν ορίζεται άλλως στο Προσάρτημα Α του ενημερωτικού δελτίου, το 90% των εσόδων που προέρχονται 
από δανεισμό τίτλων θα επιστρέφεται στο κεφάλαιο και το υπόλοιπο (δηλαδή, το 10% των εσόδων που 
αντιπροσωπεύει τα συναφή άμεσα και έμμεσα λειτουργικά έξοδα και τις αμοιβές του αντιπροσώπου δανεισμού 
τίτλων) θα παρακρατείται από τον αντιπρόσωπο δανεισμού τίτλων. 

Δ. Αλλαγή των χαρακτηριστικών των μεριδίων 
μηνιαίας διανομής-1 (Monthly Distribution-1 
Shares) μόνο για τα κεφάλαια με καθορισμένη λήξη 

Από τις 8 Απριλίου 2021, ορισμένες τροποποιήσεις θα συμπεριληφθούν στην ενότητα 4.4.2.3 (Μερίδια μηνιαίας 
διανομής-1) προκειμένου να περιλαμβάνει πρόσθετα χαρακτηριστικά που ισχύουν μόνο για τα κεφάλαια με 
καθορισμένη λήξη.  

Κατά την έναρξη διάθεσης ενός κεφαλαίου με καθορισμένη λήξη θα καθοριστεί ένα σταθερό ποσοστό διανομής, το 
οποίο, πλην διαφορετικής απόφασης της Εταιρείας, θα συνεχίσει να καταβάλλεται έως τη λήξη του κεφαλαίου με 
καθορισμένη λήξη. Επιπλέον, αυτό το σταθερό ποσοστό διανομής μπορεί να αυξάνεται σε μηνιαία βάση όταν 
υπάρχουν εισπράξεις από τη λήξη ομολόγων ή από την πρόωρη εξαγορά ομολόγων. Αυτό το πρόσθετο 
χαρακτηριστικό διανομής θα έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή στους μεριδιούχους του αρχικού τους κεφαλαίου 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του κεφαλαίου με καθορισμένη λήξη και δεν θα λάβουν το πλήρες ποσό του αρχικού 
τους κεφαλαίου στη λήξη του κεφαλαίου με καθορισμένη λήξη. 

Όπου ισχύει αυτή η πρόσθετη διανομή, θα γνωστοποιείται ρητά στο σχετικό έγγραφο βασικών πληροφοριών για 
τους επενδυτές (KIID). 

Ε. Αλλαγές στο κεφάλαιο Invesco Energy Fund 

Προτείνεται να προβούμε σε διάφορες αλλαγές στο κεφάλαιο Invesco Energy Fund από τις 8 Απριλίου 2021, όπως 
περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω. 

https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/shareholder-notices.html
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E1. Αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής 

Τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν τον επαναπροσδιορισμό του Invesco Energy Fund από αμοιβαίο κεφάλαιο του τομέα 
της ενέργειας που υπόκειται σε διαχείριση βάσει θεμελιωδών μεγεθών σε αμοιβαίο κεφάλαιο του τομέα της 
ενεργειακής μετάβασης, το οποίο θα παρέχει έκθεση σε εταιρείες του τομέα της καθαρής ενέργειας, της 
ενεργειακής μετάβασης και απόδοσης, χρησιμοποιώντας μια ποσοτική προσέγγιση.  

Ειδικότερα, η επαναπροσδιορισμένη στρατηγική θα επενδύει σε μετοχές εταιρειών που συμβάλλουν θετικά στη 
μετάβαση σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και πιο αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση ενέργειας σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας. 

Το επαναπροσδιορισμένο κεφάλαιο Invesco Energy Fund θα συνεχίσει να επιδιώκει μακροπρόθεσμη αύξηση 
κεφαλαίου, επωφελούμενο από μια νέα ποσοτική επενδυτική μεθοδολογία. Στο πλαίσιο των θεματικών 
επενδύσεων, πιστεύουμε ότι οι προτεινόμενες αλλαγές θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών όσον 
αφορά τις υπεύθυνες επενδύσεις και θα πρέπει να ενισχύσουν το μακροπρόθεσμο προφίλ κινδύνου-απόδοσης και 
τις ευκαιρίες ανάπτυξης του Invesco Energy Fund. 

Ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του Invesco Energy Fund θα τροποποιηθούν όπως περιγράφεται 
αναλυτικότερα παρακάτω: 

Τρέχων επενδυτικός στόχος και πολιτική και 
χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 

Νέος επενδυτικός στόχος και πολιτική και 
χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 
από τις 8 Απριλίου 2021 

Στόχος του Κεφαλαίου είναι η επίτευξη 
μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου επενδύοντας 
κατά κύριο λόγο σε ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο 
μετοχών του τομέα της ενέργειας που 
περιλαμβάνουν μεγάλες εταιρείες πετρελαίου, 
υπηρεσίες ενέργειας, εταιρείες υποδομών φυσικού 
αερίου, εταιρείες εξερεύνησης και παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εταιρείες 
ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών ενέργειας.  

Το Κεφάλαιο εστιάζει σε εταιρείες με εύλογες 
αποτιμήσεις με άνω του μέσου όρου ρυθμό αύξησης 
της παραγωγής και αύξηση της αξίας των κερδών, 
των ταμειακών ροών και των στοιχείων ενεργητικού. 

Έως 30% της ΚΑΕ του Κεφαλαίου μπορεί να 
επενδύεται συνολικά σε μετρητά και ισοδύναμα 
μετρητών, μέσα της χρηματαγοράς, μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές και εκδίδονται 
από εταιρείες ή άλλες οντότητες που δεν πληρούν 
την παραπάνω απαίτηση ή σε χρεωστικούς τίτλους 
(συμπεριλαμβανομένων μετατρέψιμων ομολόγων) 
εκδοτών σε όλο τον κόσμο. 

Το Κεφάλαιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί 
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για την 
αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και 
σκοπούς αντιστάθμισης των κινδύνων μόνο. 

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη 
μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου. 

Το ΑΚ ενσωματώνει μια θεματική και 
Περιβαλλοντική, Κοινωνική και σχετική με τη 
Διακυβέρνηση (ΠΔΚ) προσέγγιση με ιδιαίτερη 
έμφαση σε περιβαλλοντικά κριτήρια. 

Το ΑΚ επιδιώκει την επίτευξη του στόχου του 
επενδύοντας κατά κύριο λόγο σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές εταιρειών παγκοσμίως, οι 
οποίες συμβάλλουν θετικά στη μετάβαση σε 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας (ενεργειακή 
μετάβαση) και στην πιο αποτελεσματική και βιώσιμη 
χρήση ενέργειας σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας.  

Οι εταιρείες εντοπίζονται μέσω μιας σύνθετης 
τεχνικής επεξεργασίας φυσικής γλώσσας [Natural 
Language Process (NLP)], η οποία βασίζεται σε μια 
δική μας συγκεντρωτική θεματική βαθμολογία και 
αξιολογεί την έκθεση της εταιρείας σε βασικούς 
θεματικούς τομείς που σχετίζονται με την ενεργειακή 
μετάβαση βάσει μη δομημένων ειδησεογραφικών 
δεδομένων.  

Η επιλογή μετοχών πραγματοποιείται εφαρμόζοντας 
μια εξαιρετικά δομημένη και σαφώς καθορισμένη 
επενδυτική διαδικασία. Ένα φάσμα βασικών 
θεματικών τομέων και υποκείμενων λέξεων-κλειδιών 
που καλύπτουν θέματα καινοτομίας και μεταβολών 
και σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση, 
προσδιορίζεται με τη χρήση αλγόριθμων NLP σε 
διάφορες πηγές δεδομένων. Στο πλαίσιο κάθε 
θεματικού τομέα, εντοπίζονται και επιλέγονται 
εταιρείες με βάση τη συνάφειά τους με καθορισμένα 
φάσματα ειδησεογραφικών μέσων. Οι αλγόριθμοι 
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NLP (όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στην 
πολιτική ΠΚΔ του ΑΚ) θα χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση εταιρειών σε βασικούς τομείς και θα 
καλύπτουν: 

 Θέματα καθαρής ενέργειας: Εστίαση στην 
παραγωγή και την προμήθεια καθαρής 
ενέργειας συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως 
αιολική, ηλιακή, πράσινο υδρογόνο και 
παλιρροϊκή. Σε αυτές περιλαμβάνονται εταιρείες 
που παρέχουν την τεχνολογία και τον 
εφοδιασμό για την παραγωγή καθαρής 
ενέργειας, τη βιώσιμη αποθήκευση ενέργειας, 
καθώς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 
υπηρεσιών καθαρής ενέργειας και εταιρείες 
παραγωγής ενέργειας.  

 Θέματα ενεργειακής μετάβασης και απόδοσης: 
Επιπλέον, το ΑΚ εστιάζει στη διαχείριση της 
κατανάλωσης ενέργειας και της ενεργειακής 
απόδοσης. Περιλαμβάνει τομείς όπως 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
πράσινες υποδομές και πηγές πράσινης 
κινητικότητας. 

Μετά τη διαδικασία NLP, εφαρμόζονται περαιτέρω 
φίλτρα ΠΚΔ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια 
εταιρεία δεν έχει μόνο θετική προβολή σε σχέση με 
θέματα μετάβασης στις ειδήσεις αλλά πληροί επίσης 
εσωτερικά καθορισμένα κριτήρια ΠΚΔ, αποκλείοντας, 
συνεπώς, εταιρείες μέσω αξιολογήσεων (όπως 
παρουσιάζεται παρακάτω και περιγράφεται 
πληρέστερα στην πολιτική ΠΚΔ του ΑΚ). Τα κριτήρια 
ΠΚΔ εφαρμόζονται και επανεξετάζονται σε συνεχή 
βάση από τον Διαχειριστή Επενδύσεων. Αυτά τα 
δεσμευτικά κριτήρια εντάσσονται στο πλαίσιο της 
ποσοτικής επενδυτικής διαδικασίας για την επιλογή 
μετοχών και τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου.  

Οι αξιολογήσεις θα χρησιμοποιούνται για τον 
αποκλεισμό τίτλων που εκδίδονται από εκδότες οι 
οποίοι αντλούν ή παράγουν ένα προκαθορισμένο 
επίπεδο εσόδων ή κύκλου εργασιών από 
δραστηριότητες όπως (ενδεικτικά) βιομηχανίες 
ορυκτών καυσίμων, δραστηριότητες που σχετίζονται 
με την παραγωγή ενέργειας με την καύση άνθρακα ή 
την πυρηνική ενέργεια, την εξόρυξη ασφαλτούχου 
άμμου και πετρελαιοφόρου σχιστόλιθου, 
δραστηριότητες ρωγμάτωσης και γεωτρήσεων στην 
Αρκτική, δραστηριότητες που αφορούν την 
παραγωγή χημικών προϊόντων που υπόκεινται σε 
αυστηρούς περιορισμούς, δραστηριότητες που 
θέτουν σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα, 
δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση, 
δραστηριότητες που αφορούν την κατασκευή ή την 
πώληση συμβατικών όπλων ή την παραγωγή και 
διανομή προϊόντων καπνού, ή εμπλέκονται σε 
αντιπαραθέσεις που σχετίζονται με την πρόληψη και 
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τη διαχείριση της ρύπανσης ή αντιπαραθέσεις στον 
τομέα της προστασίας των υδάτινων πόρων ή 
αντιπαραθέσεις στον τομέα της συμμετοχής των 
κοινοτήτων. Όλοι οι εκδότες που εξετάζονται για 
επενδύσεις θα αξιολογούνται ως προς τη 
συμμόρφωση με τις αρχές του οικουμενικού 
συμφώνου των ΗΕ και θα αποκλείονται εάν δεν 
τηρούν τις εν λόγω αρχές. Τα τρέχοντα κριτήρια 
αποκλεισμού μπορούν να επικαιροποιούνται κατά 
διαστήματα. 

Τέλος, το χαρτοφυλάκιο θα δημιουργηθεί με τη 
χρήση της δικής μας βαθμολογίας, μαζί με έναν 
δείκτη τρίτου μέρους που μετρά την ικανότητα μιας 
εταιρείας να μεταβεί σε χαμηλότερη οικονομία 
άνθρακα, έτσι ώστε η τελική κατανομή να 
αντικατοπτρίζει μεγαλύτερο ποσοστό επένδυσης σε 
εταιρείες με υψηλότερες βαθμολογίες και χαμηλότερο 
ποσοστό επένδυσης σε εταιρείες με χαμηλότερες 
βαθμολογίες. 

Έως 30% της ΚΑΕ του ΑΚ μπορεί να επενδύεται 
συνολικά σε μετρητά, ισοδύναμα μετρητών, μέσα 
της χρηματαγοράς, καθώς και σε άλλες κινητές αξίες 
που επίσης πληρούν τα κριτήρια ΠΚΔ του ΑΚ. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
πολιτική ΠΚΔ του ΑΚ, τα κριτήρια και τις πιθανές 
επενδύσεις σε βιώσιμες δραστηριότητες, ανατρέξτε 
στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας 
Διαχείρισης. 

Το ΑΚ μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα για την αποτελεσματική 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και σκοπούς 
αντιστάθμισης των κινδύνων μόνο. 

Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πλην της 
αντιστάθμισης των κινδύνων θα πληρούν επίσης τα 
κριτήρια ΠΚΔ του ΑΚ. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών, ο «Κίνδυνος συγκέντρωσης επενδύσεων» και ο «Κίνδυνος 
συγκέντρωσης σε τομείς» δεν θα θεωρούνται πλέον σχετικοί κίνδυνοι μετά τον επαναπροσδιορισμό του 
Invesco Energy Fund. Επιπλέον, ο «Κίνδυνος επενδύσεων με κριτήρια ΠΚΔ» θα θεωρείται σχετικός κίνδυνος 
μετά τον επαναπροσδιορισμό του Invesco Energy Fund. Ο πίνακας κινδύνων που παρατίθεται στην ενότητα 8 
(Προειδοποιήσεις Κινδύνων) του ενημερωτικού δελτίου θα επικαιροποιηθεί αναλόγως από τις 8 Απριλίου 2021. 

Τα έξοδα που συνδέονται με την αναπροσαρμογή των υποκείμενων επενδύσεων του χαρτοφυλακίου 
εκτιμώνται εύλογα σε 15 μονάδες βάσης (bps). Αυτά τα έξοδα θα βαρύνουν το κεφάλαιο Invesco Energy 
Fund, καθώς θεωρείται ότι ο επαναπροσδιορισμός θα προσφέρει στους επενδυτές ένα κεφάλαιο με βελτιωμένο 
ως προς τον κίνδυνο προφίλ, με σημαντικά βελτιωμένες τιμές και περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα και, ως εκ τούτου, ικανό να ωφεληθεί από οικονομίες κλίμακας. 

Εφιστάται η προσοχή των μεριδιούχων στο γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος της αναπροσαρμογής θα 
ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, καθώς και ότι λόγω του μεγέθους του ΑΚ ορισμένες 
συναλλαγές μπορεί να χρειαστούν αρκετές εργάσιμες ημέρες για να ολοκληρωθούν. Ολόκληρη η 
αναπροσαρμογή αναμένεται να διαρκέσει έως και 5 εργάσιμες ημέρες. Ως εκ τούτου, το επαναπροσδιορισμένο 
κεφάλαιο Invesco Energy Fund μπορεί να μην συμμορφώνεται πλήρως με τον νέο επενδυτικό στόχο και την 
πολιτική του έως τις 14 Απριλίου 2021. Αν και αναμένεται ότι ολόκληρη η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί 
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εντός 5 εργάσιμων ημερών, είναι πιθανό ορισμένα απρόβλεπτα γεγονότα, όπως η ρευστότητα της αγοράς, να 
μην το καταστήσουν αυτό εφικτό, αναμένεται ότι οποιοδήποτε ποσοστό που δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 5 
εργάσιμων ημερών δεν θα είναι σημαντικό. 

E2. Μετονομασία του Invesco Energy Fund 

Από τις 8 Απριλίου 2021, επισημαίνεται ότι το κεφάλαιο Invesco Energy Fund θα μετονομαστεί σε Invesco 
Energy Transition Fund προκειμένου να αντικατοπτρίζει τον επικαιροποιημένο επενδυτικό στόχο και την 
πολιτική. 

Ε3. Μείωση της αμοιβής διαχείρισης 

Από τις 8 Απριλίου 2021, η αμοιβή διαχείρισης του Invesco Energy Fund θα μειωθεί ως εξής: 

Κατηγορία μεριδίων Τρέχουσα αμοιβή διαχείρισης Νέα αμοιβή διαχείρισης 
A 1,50% 1,00% 
B 1,50% 1,00% 
C 1,00% 0,60% 
E 2,00% 1,50% 
J 1,50% 1,00% 
P/ PI 0,75% 0,50% 
R 1,50% 1,00% 
S 0,75% 0,50% 
Τ 0,75% 0,50% 
Z 0,75% 0,50% 

 

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

E4. Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της παγκόσμιας έκθεσης του Invesco Energy Fund 

Από τις 8 Απριλίου 2021, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παγκόσμιας έκθεσης θα 
μετατραπεί από προσέγγιση της σχετικής δυνητικής ζημίας (VaR) σε προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων. Μετά 
την αξιολόγηση της πολυπλοκότητας της επενδυτικής στρατηγικής και της πιθανής έκθεσης του Invesco 
Energy Fund σε παράγωγα μέσα, κρίνεται ότι η προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων ενδείκνυται για την επαρκή 
κάλυψη του κινδύνου αγοράς του Invesco Energy Fund. 

E5. Αλλαγή του Διαχειριστή Επενδύσεων 

Από τις 8 Απριλίου 2021, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα είναι η Invesco Asset Management Deutschland 
GmbH (σε αντικατάσταση της Invesco Advisers, Inc.). Η Invesco Asset Management Deutschland GmbH έχει 
μεγάλη εμπειρία στις ποσοτικές στρατηγικές.  

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 τη μετατροπή των μεριδίων που κατέχετε στο Invesco Energy Fund, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω αιτήματα θα παραληφθούν οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις 8 Απριλίου 2021, σε μερίδια άλλου κεφαλαίου 
της Εταιρείας (με την επιφύλαξη των ελάχιστων ποσών επένδυσης που καθορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο, 
καθώς και της έγκρισης του συγκεκριμένου 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 σχετική μετατροπή. Προτού αποφασίσετε να επενδύσετε σε κάποιο άλλο κεφάλαιο, πρέπει 
πρώτα να ανατρέξετε στο ενημερωτικό δελτίο και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτό. 

Προς αποφυγή αμφιβολιών, σε περίπτωση εξαγοράς μεριδίων «B», δεν θα χρεωθεί Ενδεχόμενη Προμήθεια 
Πώλησης («CDSC»), όποτε ισχύει. Αυτή η παραίτηση από χρέωση της προμήθειας CDSC ισχύει για την εξαγορά 
των μεριδίων «B». 
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ΣΤ. Αλλαγές στο κεφάλαιο Invesco Pan European 
Structured Equity Fund 

Προτείνεται να προβούμε σε διάφορες αλλαγές στο κεφάλαιο Invesco Pan European Structured Equity Fund από 
τις 8 Απριλίου 2021, όπως περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω. 

ΣΤ1. Αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής  

Τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν να προβούν σε αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του Invesco Pan 
European Structured Equity Fund προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί ως αμοιβαίο κεφάλαιο με εστίαση σε 
παράγοντες ΠΚΔ.  

Κρίνεται ότι ο επαναπροσδιορισμός του Invesco Pan European Structured Equity Fund θα πληροί τα πρότυπα της 
αγοράς όσον αφορά παράγοντες ΠΚΔ.  

Ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του Invesco Pan European Structured Equity Fund θα τροποποιηθούν όπως 
περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω: 

Τρέχων επενδυτικός στόχος και πολιτική και 
χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 

Νέος επενδυτικός στόχος και πολιτική και χρήση 
παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων από τις 
8 Απριλίου 2021 

Στόχος του Κεφαλαίου είναι η επίτευξη 
μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου επενδύοντας 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα της ΚΑΕ του Κεφαλαίου σε 
ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών 
εταιρειών που διατηρούν την έδρα τους σε χώρα της 
Ευρώπης ή που ασκούν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες κυρίως σε χώρες της Ευρώπης και 
είναι εισηγμένες σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια 
της Ευρώπης. 

Η επιλογή μετοχών πραγματοποιείται εφαρμόζοντας 
μια εξαιρετικά δομημένη και σαφώς καθορισμένη 
επενδυτική διαδικασία. Οι ποσοτικοί δείκτες που 
διατίθενται για κάθε μετοχή του επενδυτικού 
φάσματος αναλύονται και χρησιμοποιούνται από τον 
Διαχειριστή Επενδύσεων για την αξιολόγηση της 
σχετικής ελκυστικότητας κάθε μετοχής. Η σύνθεση 
του χαρτοφυλακίου ακολουθεί μια μέθοδο 
βελτιστοποίησης που λαμβάνει υπ’ όψιν τις 
υπολογιζόμενες αναμενόμενες αποδόσεις κάθε 
μετοχής, καθώς και τις παραμέτρους ελέγχου των 
κινδύνων. 

Έως το ένα τρίτο της ΚΑΕ του Κεφαλαίου μπορεί να 
επενδύεται συνολικά σε μετρητά και ισοδύναμα 
μετρητών, μέσα της χρηματαγοράς, μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές και εκδίδονται 
από εταιρείες ή άλλες οντότητες που δεν πληρούν 
την παραπάνω απαίτηση. 

Το Κεφάλαιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί 
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για την 
αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και 
σκοπούς αντιστάθμισης των κινδύνων μόνο. 

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη 
μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου. 

Το ΑΚ επιδιώκει την επίτευξη του στόχου του 
επενδύοντας κατά κύριο λόγο σε ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών ή τίτλων 
που συνδέονται με μετοχές εταιρειών: 

- που διατηρούν την έδρα τους σε χώρα της Ευρώπης 
ή που ασκούν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες κυρίως σε χώρες της Ευρώπης και 
είναι εισηγμένες σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια 
της Ευρώπης και 

- που πληρούν τα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και 
σχετικά με τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κριτήρια του ΑΚ 
με ιδιαίτερη έμφαση σε περιβαλλοντικά θέματα.  

Η επιλογή μετοχών πραγματοποιείται εφαρμόζοντας 
μια εξαιρετικά δομημένη και σαφώς καθορισμένη 
επενδυτική διαδικασία. Οι ποσοτικοί δείκτες που 
διατίθενται για κάθε μετοχή του επενδυτικού 
φάσματος αναλύονται και χρησιμοποιούνται από τον 
Διαχειριστή Επενδύσεων για την αξιολόγηση της 
σχετικής ελκυστικότητας κάθε μετοχής. Η σύνθεση 
του χαρτοφυλακίου ακολουθεί μια μέθοδο 
βελτιστοποίησης που λαμβάνει υπ’ όψιν τις 
υπολογιζόμενες αναμενόμενες αποδόσεις κάθε 
μετοχής, καθώς και τις παραμέτρους ελέγχου των 
κινδύνων.  

Τα κριτήρια ΠΚΔ του ΑΚ θα βασίζονται σε ένα σύνολο 
κατώτατων ορίων αξιολόγησης (όπως παρουσιάζεται 
παρακάτω και περιγράφεται περαιτέρω στην πολιτική 
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ΠΚΔ του ΑΚ) που καθορίζονται κατά διαστήματα από 
τον Διαχειριστή Επενδύσεων, τα οποία θα 
επανεξετάζονται και θα εφαρμόζονται σε συνεχή 
βάση και θα εντάσσονται στο πλαίσιο της ποσοτικής 
επενδυτικής διαδικασίας για την επιλογή μετοχών και 
τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα προβαίνει επίσης σε 
θετικές αξιολογήσεις βάσει μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης «ο καλύτερος στην κατηγορία» (best-in-
class) για τον εντοπισμό εκδοτών, οι οποίοι κατά την 
άποψη του Διαχειριστή Επενδύσεων, πληρούν 
επαρκείς πρακτικές και πρότυπα όσον αφορά τη 
μετάβαση σε χαμηλότερη οικονομία άνθρακα, προς 
ένταξη στο φάσμα επενδύσεων του ΑΚ, όπως 
μετράται με βάση την αξιολόγησή τους έναντι 
ανάλογων εταιρειών με τη χρήση βαθμολογίας τρίτου 
μέρους (όπως περιγράφεται πληρέστερα στην 
επενδυτική πολιτική ΠΚΔ του ΑΚ). 

Οι αξιολογήσεις θα χρησιμοποιούνται, επίσης, για τον 
αποκλεισμό τίτλων που εκδίδονται από εκδότες οι 
οποίοι αντλούν ή παράγουν ένα προκαθορισμένο 
επίπεδο εσόδων ή κύκλου εργασιών από 
δραστηριότητες όπως (ενδεικτικά) βιομηχανίες 
ορυκτών καυσίμων, δραστηριότητες που σχετίζονται 
με την παραγωγή ενέργειας με την καύση άνθρακα ή 
την πυρηνική ενέργεια, την εξόρυξη ασφαλτούχου 
άμμου και πετρελαιοφόρου σχιστόλιθου, 
δραστηριότητες ρωγμάτωσης και γεωτρήσεων στην 
Αρκτική, δραστηριότητες που αφορούν την 
παραγωγή χημικών προϊόντων που υπόκεινται σε 
αυστηρούς περιορισμούς, δραστηριότητες που θέτουν 
σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα, δραστηριότητες που 
προκαλούν ρύπανση, δραστηριότητες που αφορούν 
την κατασκευή ή πώληση συμβατικών όπλων ή την 
παραγωγή και διανομή προϊόντων καπνού. Όλοι οι 
εκδότες που εξετάζονται για επενδύσεις θα 
αξιολογούνται ως προς τη συμμόρφωση με τις αρχές 
του οικουμενικού συμφώνου των ΗΕ και θα 
αποκλείονται εάν δεν τηρούν τις εν λόγω αρχές. Τα 
τρέχοντα κριτήρια αποκλεισμού μπορούν να 
επικαιροποιούνται κατά διαστήματα. 

Ως αποτέλεσμα όλων των προαναφερόμενων 
κριτηρίων ΠΚΔ που χρησιμοποιούνται κατά την 
αξιολόγηση, αναμένεται ότι το μέγεθος του φάσματος 
των επενδύσεων του ΑΚ θα μειωθεί κατά περίπου 
30% έως 40% όσον αφορά τον αριθμό εκδοτών.  

Έως 30% της ΚΑΕ του ΑΚ μπορεί να επενδύεται 
συνολικά σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, μέσα 
της χρηματαγοράς, καθώς και σε άλλες κινητές αξίες 
που επίσης πληρούν τα κριτήρια ΠΚΔ του ΑΚ.  
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
πολιτική ΠΚΔ του ΑΚ, τα κριτήρια και τις πιθανές 
επενδύσεις σε βιώσιμες δραστηριότητες, ανατρέξτε 
στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης. 

Το ΑΚ μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα για την αποτελεσματική 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και σκοπούς 
αντιστάθμισης των κινδύνων μόνο. 

Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πλην της 
αντιστάθμισης των κινδύνων θα πληρούν επίσης τα 
κριτήρια ΠΚΔ του ΑΚ. 

Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων αλλαγών, ο «Κίνδυνος επενδύσεων με κριτήρια ΠΚΔ» θα θεωρείται 
σχετικός κίνδυνος μετά τον επαναπροσδιορισμό του Invesco Pan European Structured Equity Fund. Ο πίνακας 
κινδύνων που παρατίθεται στην ενότητα 8 (Προειδοποιήσεις Κινδύνων) του ενημερωτικού δελτίου θα 
επικαιροποιηθεί αναλόγως από τις 8 Απριλίου 2021. 

Τα έξοδα που συνδέονται με την αναπροσαρμογή των υποκείμενων επενδύσεων του χαρτοφυλακίου εκτιμώνται 
εύλογα σε 10 μονάδες βάσης (bps). Αυτά τα έξοδα θα βαρύνουν το κεφάλαιο Invesco Pan European Structured 
Equity Fund, καθώς θεωρείται ότι ο επαναπροσδιορισμός θα προσφέρει στους επενδυτές ένα κεφάλαιο με 
βελτιωμένο ως προς τον κίνδυνο προφίλ, με σημαντικά βελτιωμένες τιμές και περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης 
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και, ως εκ τούτου, ικανό να ωφεληθεί από οικονομίες κλίμακας. 

Εφιστάται η προσοχή των μεριδιούχων στο γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος της αναπροσαρμογής θα 
ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, καθώς και ότι λόγω του μεγέθους του ΑΚ ορισμένες 
συναλλαγές μπορεί να χρειαστούν αρκετές εργάσιμες ημέρες για να ολοκληρωθούν. Ολόκληρη η αναπροσαρμογή 
αναμένεται να διαρκέσει έως και 5 εργάσιμες ημέρες. Ως εκ τούτου, το επαναπροσδιορισμένο κεφάλαιο Invesco 
Pan European Structured Equity Fund μπορεί να μην συμμορφώνεται πλήρως με τον νέο επενδυτικό στόχο και 
την πολιτική του έως τις 14 Απριλίου 2021. Αν και αναμένεται ότι ολόκληρη η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί 
εντός 5 εργάσιμων ημερών, είναι πιθανό ορισμένα απρόβλεπτα γεγονότα, όπως η ρευστότητα της αγοράς, να μην 
το καταστήσουν αυτό εφικτό, αναμένεται ότι οποιοδήποτε ποσοστό που δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 5 εργάσιμων 
ημερών δεν θα είναι σημαντικό. 

ΣΤ2. Μετονομασία του Invesco Pan European Structured Equity Fund 

Από τις 8 Απριλίου 2021, επισημαίνεται ότι το κεφάλαιο Invesco Pan European Structured Equity Fund θα 
μετονομαστεί σε Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund προκειμένου να 
αντικατοπτρίζει τον επικαιροποιημένο επενδυτικό στόχο και πολιτική.  

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 
τη μετατροπή των μεριδίων που κατέχετε στο Invesco Pan European Structured Equity Fund, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα εν λόγω αιτήματα θα παραληφθούν οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις 8 Απριλίου 2021, σε μερίδια άλλου 
κεφαλαίου της Εταιρείας (με την επιφύλαξη των ελάχιστων ποσών επένδυσης που καθορίζονται στο ενημερωτικό 
δελτίο, καθώς και της έγκρισης του συγκεκριμένου 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 σχετική μετατροπή. Προτού αποφασίσετε να επενδύσετε σε κάποιο άλλο κεφάλαιο, 
πρέπει πρώτα να ανατρέξετε στο ενημερωτικό δελτίο και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτό.  

Προς αποφυγή αμφιβολιών, σε περίπτωση εξαγοράς μεριδίων «B», δεν θα χρεωθεί Ενδεχόμενη Προμήθεια 
Πώλησης («CDSC»), όποτε ισχύει. Αυτή η παραίτηση από χρέωση της προμήθειας CDSC ισχύει για την εξαγορά 
των μεριδίων «B». 
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Ζ. Αλλαγές στο κεφάλαιο Invesco Global 
Structured Equity Fund 

Προτείνεται να προχωρήσουμε σε διάφορες αλλαγές στο κεφάλαιο Invesco Global Structured Equity Fund από τις 
8 Απριλίου 2021, όπως περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω. 

Ζ1. Αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής  

Τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν να προβούν σε αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του Invesco Global 
Structured Equity Fund προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί ως αμοιβαίο κεφάλαιο με εστίαση σε παράγοντες 
ΠΚΔ. Επιπλέον, στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού, η στρατηγική θα μετακινηθεί από μια στρατηγική 100% 
αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου σε δολάρια ΗΠΑ σε μια ανοικτή προσέγγιση νομισμάτων ώστε να εναρμονίζεται με 
τη συναλλαγματική έκθεση του φάσματος των επενδύσεων. 

Κρίνεται ότι ο επαναπροσδιορισμός του Invesco Global Structured Equity Fund θα πληροί τα πρότυπα της αγοράς 
όσον αφορά παράγοντες ΠΚΔ.  

Ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του Invesco Global Structured Equity Fund θα τροποποιηθούν όπως 
περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω: 

Τρέχων επενδυτικός στόχος και πολιτική και 
χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 

Νέος επενδυτικός στόχος και πολιτική και χρήση 
παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων από τις 
8 Απριλίου 2021 

Στόχος του Κεφαλαίου είναι η επίτευξη 
μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου επενδύοντας 
κατά κύριο λόγο σε ένα διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο μετοχών ή τίτλων που συνδέονται με 
μετοχές (πλην μετατρέψιμων ομολόγων ή ομολόγων 
που συνδέονται με δικαιώματα αγοράς) εταιρειών 
παγκοσμίως.  

Κατά την επιλογή επενδύσεων, ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων θα ακολουθεί μια ιδιαίτερα δομημένη και 
σαφώς καθορισμένη διαδικασία. Οι ποσοτικοί δείκτες 
που διατίθενται για κάθε μετοχή του επενδυτικού 
φάσματος αναλύονται και χρησιμοποιούνται από τον 
Διαχειριστή Επενδύσεων για την αξιολόγηση της 
σχετικής ελκυστικότητας κάθε μετοχής. Η σύνθεση του 
χαρτοφυλακίου ακολουθεί μια μέθοδο βελτιστοποίησης 
που λαμβάνει υπ’ όψιν τις υπολογιζόμενες 
αναμενόμενες αποδόσεις κάθε μετοχής, καθώς και τις 
παραμέτρους ελέγχου των κινδύνων. 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος του Κεφαλαίου από 
συναλλαγές σε άλλο νόμισμα πλην του νομίσματος 
βάσης μπορεί να αντισταθμίζεται κατά τη διακριτική 
ευχέρεια του Διαχειριστή Επενδύσεων. 

Το Κεφάλαιο μπορεί επίσης να κατέχει έως 30% της 
ΚΑΕ του σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, μέσα 
της χρηματαγοράς ή χρεωστικούς τίτλους 
(συμπεριλαμβανομένων μετατρέψιμων ομολόγων) 
εκδοτών παγκοσμίως που εκφράζονται σε 
οποιοδήποτε μετατρέψιμο νόμισμα. 

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη 
μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου. 

Το ΑΚ επιδιώκει την επίτευξη του στόχου του 
επενδύοντας κατά κύριο λόγο σε ένα διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο μετοχών ή τίτλων που συνδέονται με 
μετοχές εταιρειών παγκοσμίως οι οποίες πληρούν τα 
Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και σχετικά με τη 
Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κριτήρια του Κεφαλαίου με 
ιδιαίτερη έμφαση σε περιβαλλοντικά θέματα. 

Η επιλογή μετοχών πραγματοποιείται εφαρμόζοντας 
μια εξαιρετικά δομημένη και σαφώς καθορισμένη 
επενδυτική διαδικασία. Οι ποσοτικοί δείκτες που 
διατίθενται για κάθε μετοχή του επενδυτικού 
φάσματος αναλύονται και χρησιμοποιούνται από τον 
Διαχειριστή Επενδύσεων για την αξιολόγηση της 
σχετικής ελκυστικότητας κάθε μετοχής. Η σύνθεση 
του χαρτοφυλακίου ακολουθεί μια μέθοδο 
βελτιστοποίησης που λαμβάνει υπ’ όψιν τις 
υπολογιζόμενες αναμενόμενες αποδόσεις κάθε 
μετοχής, καθώς και τις παραμέτρους ελέγχου των 
κινδύνων.  

Τα κριτήρια ΠΚΔ του ΑΚ θα βασίζονται σε ένα σύνολο 
κατώτατων ορίων αξιολόγησης (όπως παρουσιάζεται 
παρακάτω και περιγράφεται πληρέστερα στην 
πολιτική ΠΚΔ του ΑΚ) που καθορίζονται κατά 
διαστήματα από τον Διαχειριστή Επενδύσεων. Αυτά 
τα κριτήρια θα επανεξετάζονται και θα εφαρμόζονται 
σε συνεχή βάση και θα εντάσσονται στο πλαίσιο της 
ποσοτικής επενδυτικής διαδικασίας για την επιλογή 
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Το Κεφάλαιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί 
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για την 
αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και 
σκοπούς αντιστάθμισης των κινδύνων μόνο. 

μετοχών και τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα προβαίνει επίσης σε 
θετικές αξιολογήσεις βάσει μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης «ο καλύτερος στην κατηγορία» (best-in-
class) για τον εντοπισμό εκδοτών, οι οποίοι κατά την 
άποψη του Διαχειριστή Επενδύσεων, πληρούν 
επαρκείς πρακτικές και πρότυπα όσον αφορά τη 
μετάβαση σε χαμηλότερη οικονομία άνθρακα, προς 
ένταξη στο φάσμα επενδύσεων του ΑΚ, όπως 
μετράται με βάση την αξιολόγησή τους έναντι 
ανάλογων εταιρειών με τη χρήση βαθμολογίας τρίτου 
μέρους (όπως περιγράφεται πληρέστερα στην 
επενδυτική πολιτική ΠΚΔ του ΑΚ). 

Οι αξιολογήσεις θα χρησιμοποιούνται, επίσης, για τον 
αποκλεισμό τίτλων που εκδίδονται από εκδότες οι 
οποίοι αντλούν ή παράγουν ένα προκαθορισμένο 
επίπεδο εσόδων ή κύκλου εργασιών από 
δραστηριότητες όπως (ενδεικτικά) βιομηχανίες 
ορυκτών καυσίμων, δραστηριότητες που σχετίζονται 
με την παραγωγή ενέργειας με την καύση άνθρακα ή 
την πυρηνική ενέργεια, την εξόρυξη ασφαλτούχου 
άμμου και πετρελαιοφόρου σχιστόλιθου, 
δραστηριότητες ρωγμάτωσης και γεωτρήσεων στην 
Αρκτική, δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή 
χημικών προϊόντων που υπόκεινται σε αυστηρούς 
περιορισμούς, δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο 
τη βιοποικιλότητα, δραστηριότητες που προκαλούν 
ρύπανση, δραστηριότητες που αφορούν την 
κατασκευή ή πώληση συμβατικών όπλων ή την 
παραγωγή και διανομή προϊόντων καπνού. Όλοι οι 
εκδότες που εξετάζονται για επενδύσεις θα 
αξιολογούνται ως προς τη συμμόρφωση με τις αρχές 
του οικουμενικού συμφώνου των ΗΕ και θα 
αποκλείονται εάν δεν τηρούν τις εν λόγω αρχές. Τα 
τρέχοντα κριτήρια αποκλεισμού μπορούν να 
επικαιροποιούνται κατά διαστήματα. 

Ως αποτέλεσμα όλων των προαναφερόμενων 
κριτηρίων ΠΚΔ που χρησιμοποιούνται κατά την 
αξιολόγηση, αναμένεται ότι το μέγεθος του φάσματος 
των επενδύσεων του ΑΚ θα μειωθεί κατά περίπου 
30% έως 50% όσον αφορά τον αριθμό εκδοτών.  

Έως 30% της ΚΑΕ του ΑΚ μπορεί να επενδύεται 
συνολικά σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, μέσα 
της χρηματαγοράς, καθώς και σε άλλες κινητές αξίες 
που επίσης πληρούν τα κριτήρια ΠΚΔ του ΑΚ.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
πολιτική ΠΚΔ του ΑΚ, τα κριτήρια και τις πιθανές 
επενδύσεις σε βιώσιμες δραστηριότητες, ανατρέξτε 
στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης. 
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Το ΑΚ μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα για την αποτελεσματική 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και σκοπούς 
αντιστάθμισης των κινδύνων μόνο. 

Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πλην της 
αντιστάθμισης των κινδύνων θα πληρούν επίσης τα 
κριτήρια ΠΚΔ του ΑΚ. 

Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων αλλαγών, ο «Κίνδυνος επενδύσεων με κριτήρια ΠΚΔ» θα θεωρείται 
σχετικός κίνδυνος μετά τον επαναπροσδιορισμό του Invesco Global Structured Equity Fund. Ο πίνακας κινδύνων 
που παρατίθεται στην ενότητα 8 (Προειδοποιήσεις Κινδύνων) του ενημερωτικού δελτίου θα επικαιροποιηθεί 
αναλόγως από τις 8 Απριλίου 2021. 

Τα έξοδα που συνδέονται με την αναπροσαρμογή των υποκείμενων επενδύσεων του χαρτοφυλακίου εκτιμώνται 
εύλογα σε 6 μονάδες βάσης (bps). Αυτά τα έξοδα θα βαρύνουν το κεφάλαιο Invesco Global Structured Equity 
Fund, καθώς θεωρείται ότι ο επαναπροσδιορισμός θα προσφέρει στους επενδυτές ένα κεφάλαιο με βελτιωμένο ως 
προς τον κίνδυνο προφίλ, με σημαντικά βελτιωμένες τιμές και περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα και, ως εκ τούτου, ικανό να ωφεληθεί από οικονομίες κλίμακας. 

Εφιστάται η προσοχή των μεριδιούχων στο γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος της αναπροσαρμογής θα 
ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, καθώς και ότι λόγω του μεγέθους του ΑΚ ορισμένες 
συναλλαγές μπορεί να χρειαστούν αρκετές εργάσιμες ημέρες για να ολοκληρωθούν. Ολόκληρη η αναπροσαρμογή 
αναμένεται να διαρκέσει έως και 5 εργάσιμες ημέρες. Ως εκ τούτου, το επαναπροσδιορισμένο κεφάλαιο Invesco 
Global Structured Equity Fund μπορεί να μην συμμορφώνεται πλήρως με τον νέο επενδυτικό στόχο και την 
πολιτική του έως τις 14 Απριλίου 2021. Αν και αναμένεται ότι ολόκληρη η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί 
εντός 5 εργάσιμων ημερών, είναι πιθανό ορισμένα απρόβλεπτα γεγονότα, όπως η ρευστότητα της αγοράς, να μην 
το καταστήσουν αυτό εφικτό, αναμένεται ότι οποιοδήποτε ποσοστό που δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 5 εργάσιμων 
ημερών δεν θα είναι σημαντικό. 

Ζ2. Μετονομασία του Invesco Global Structured Equity Fund 

Από τις 8 Απριλίου 2021, επισημαίνεται ότι το κεφάλαιο Invesco Global Structured Equity Fund θα μετονομαστεί 
σε Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund προκειμένου να αντικατοπτρίζει τον επικαιροποιημένο 
επενδυτικό στόχο και πολιτική.  

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 
τη μετατροπή των μεριδίων που κατέχετε στο Invesco Global Structured Equity Fund, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω αιτήματα θα παραληφθούν οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις 8 Απριλίου 2021, σε μερίδια άλλου κεφαλαίου της 
Εταιρείας (με την επιφύλαξη των ελάχιστων ποσών επένδυσης που καθορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο, καθώς και 
της έγκρισης του συγκεκριμένου 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 σχετική μετατροπή. Προτού αποφασίσετε να επενδύσετε σε κάποιο άλλο κεφάλαιο, πρέπει πρώτα 
να ανατρέξετε στο ενημερωτικό δελτίο και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτό. 
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Η. Αλλαγή του δείκτη αναφορά για τον υπολογισμό 
της παγκόσμιας έκθεσης του Invesco Asian 
Investment Grade Bond Fund  

Από τις 8 Απριλίου 2021, ο δείκτης αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παγκόσμιας έκθεσης του 
κεφαλαίου Invesco Asian Investment Grade Bond Fund θα αλλάξει από κατά 80% δείκτης JPM JACI Investment 
Grade και κατά 20% δείκτης Bloomberg Barclays China Treasury and Policy Bank Total Return (CNY) σε κατά 85% 
δείκτης JPM JACI Investment Grade και κατά 15% δείκτης Bloomberg Barclays China Treasury and 
Policy Bank Total Return (CNY). Με βάση τον επενδυτικό στόχο και την πολιτική του κεφαλαίου Invesco Asian 
Investment Grade Bond Fund, κρίνεται ότι η μείωση της έκθεσης στο τμήμα του δείκτη που αφορά τα εσωχώρια 
ομόλογα Κίνας θα αποτελεί καλύτερη ένδειξη για τον υπολογισμό της παγκόσμιας έκθεσης του κεφαλαίου Invesco 
Asian Investment Grade Bond Fund, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της σχετικής δυνητικής ζημίας (VaR) λόγω 
του γεγονότος ότι η μέγιστη έκθεση στην εσωχώρια αγορά χρέους της Κίνας είναι μόλις 20%. Ο νέος δείκτης 
αναφοράς θα χρησιμοποιείται επίσης ως μέσο σύγκρισης για σκοπούς μάρκετινγκ.  

Αυτή η αλλαγή δεν έχει καμία επίδραση στον τρόπο διαχείρισης του Invesco Asian Investment Grade Bond, ούτε 
θα επηρεάσει σημαντικά το προφίλ κινδύνου του. 

Θ. Αλλαγή στο κεφάλαιο Invesco Global Real 
Estate Securities Fund 

Προτείνεται να προβούμε σε διάφορες αλλαγές στο κεφάλαιο Invesco Global Real Estate Securities Fund από τις 
8 Απριλίου 2021, όπως περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω. 

Θ1. Αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής  

Τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν να προβούν στον επαναπροσδιορισμό του Invesco Global Real Estate Securities Fund 
καθιερώνοντας μια στρατηγική παγκόσμιων επενδύσεων σε ακίνητα σε συνδυασμό με μια προσέγγιση βάσει 
κριτηρίων ΠΚΔ. Το Invesco Global Real Estate Securities Fund θα εφαρμόζει ένα καθορισμένο πλαίσιο ΠΚΔ για 
την πραγματοποίηση ενεργητικών επενδύσεων κατά κύριο λόγο σε εισηγμένες εταιρείες ακινήτων και υποδομών 
αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει, σε επικουρική βάση, εταιρείες του τομέα των φυσικών πόρων και της 
ξυλείας παγκοσμίως. 

Κρίνεται ότι ο επαναπροσδιορισμός του Invesco Global Real Estate Securities Fund μπορεί να παρέχει 
μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης για το Invesco Global Real Estate Securities Fund και, κατά συνέπεια, 
χαμηλότερες αμοιβές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.  

Ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του Invesco Global Real Estate Securities Fund θα τροποποιηθούν όπως 
περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω: 

Τρέχων επενδυτικός στόχος και πολιτική και 
χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 

Νέος επενδυτικός στόχος και πολιτική και χρήση 
παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων από τις 8 
Απριλίου 2021 

Στόχος του Κεφαλαίου είναι η επίτευξη 
μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου καθώς και 
εισοδήματος. 

Το Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη του στόχου του 
επενδύοντας κατά κύριο λόγο σε ένα διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο παγκόσμιων μετοχών 
[συμπεριλαμβανομένων εταιρειών επενδύσεων σε 
ακίνητα («REIT»)], προνομιούχων μετοχών και 
χρεωστικών τίτλων που εκδίδονται από εταιρείες και 

Στόχος του Αμοιβαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης 
αύξησης κεφαλαίου. 

Το ΑΚ επιδιώκει την επίτευξη του στόχου του 
επενδύοντας κατά κύριο λόγο σε μετοχές εισηγμένων 
εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα («REIT»)] και 
εταιρειών υποδομών που πληρούν τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια του ΑΚ, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα 
παρακάτω.  
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άλλες οντότητες οι οποίες αποκομίζουν τα έσοδά τους 
από δραστηριότητες που σχετίζονται με ακίνητα. 

Η έκθεση του Κεφαλαίου σε REIT των ΗΠΑ θα είναι 
κατά κύριο λόγο σε εμπορικά ακίνητα των ΗΠΑ. 

Οι χρεωστικοί τίτλοι θα έχουν υποκείμενη έκθεση ή θα 
εξασφαλίζονται με υποθήκες ή παρόμοια μέσα και θα 
έχουν αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 
επενδυτικού βαθμού ή ανώτερη όπως αξιολογείται από 
τη Standard & Poor’s (S&P) ή αντίστοιχο οργανισμό. 

Έως 30% της ΚΑΕ του Κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται 
σε μετοχές ή χρεωστικούς τίτλους που δεν πληρούν τις 
παραπάνω απαιτήσεις αλλά εκδίδονται από εταιρείες και 
άλλες οντότητες με σημαντική έκθεση στην αγορά 
ακινήτων ή σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας AAA όπως 
αξιολογείται από την S&P ή αντίστοιχο οργανισμό. 

Ποσοστό μικρότερο του 30% της ΚΑΕ του Κεφαλαίου 
μπορεί να επενδύεται σε χρεωστικούς τίτλους και 10% 
κατ’ ανώτατο όριο της ΚΑΕ του Κεφαλαίου μπορεί να 
επενδύεται σε χρεωστικούς τίτλους χωρίς αξιολόγηση ή 
των οποίων η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 
είναι κατώτερη του επενδυτικού βαθμού. 

Έως 20% της ΚΑΕ του Κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται 
σε ισοδύναμα μετρητών και μέσα της χρηματαγοράς. 

Το Κεφάλαιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα για την αποτελεσματική 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και σκοπούς 
αντιστάθμισης των κινδύνων μόνο. 

 

Το ΑΚ θα χρησιμοποιεί μια προσέγγιση θεμελιωδών 
μεγεθών από τη βάση στην κορυφή (bottom-up) και θα 
επενδύει σε εταιρείες που, κατά τη γνώμη του 
Διαχειριστή Επενδύσεων, υποστηρίζονται από 
ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, των οποίων η αξία 
προέρχεται από υψηλούς περιορισμούς στην προσφορά 
και αυξανόμενο κόστος αντικατάστασης. Τα κριτήρια 
ΠΚΔ του ΑΚ θα επανεξετάζονται και θα εφαρμόζονται 
σε συνεχή βάση από τον Διαχειριστή Επενδύσεων. Αυτή 
η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Θα χρησιμοποιούνται αξιολογήσεις για τον 
αποκλεισμό τίτλων που εκδίδονται από εκδότες 
οι οποίοι αντλούν ή παράγουν ένα 
προκαθορισμένο επίπεδο εσόδων ή κύκλου 
εργασιών από δραστηριότητες όπως (ενδεικτικά) 
βιομηχανίες ορυκτών καυσίμων, δραστηριότητες 
που σχετίζονται με την εξόρυξη άνθρακα για την 
παραγωγή θερμότητας, την εξόρυξη 
ασφαλτούχου άμμου και πετρελαιοφόρου 
σχιστόλιθου, δραστηριότητες ρωγμάτωσης και 
γεωτρήσεων στην Αρκτική, δραστηριότητες που 
αφορούν την παραγωγή ή την πώληση 
συμβατικών όπλων, την παραγωγή και διανομή 
προϊόντων καπνού, ή εμπλέκονται σε 
αντιπαραθέσεις σε σχέση με διακινδύνευση της 
διατήρησης της βιοποικιλότητας, με την 
πρόληψη ακούσιας ρύπανσης και τη διαχείριση 
αποβλήτων, υδάτινων πόρων ή με 
αντιπαραθέσεις που αφορούν τη συμμετοχή 
τοπικών κοινοτήτων. Όλοι οι εκδότες που 
εξετάζονται για επενδύσεις θα αξιολογούνται ως 
προς τη συμμόρφωση με τις αρχές του 
οικουμενικού συμφώνου των ΗΕ και θα 
αποκλείονται εάν δεν τηρούν τις εν λόγω αρχές. 
Τα τρέχοντα κριτήρια αποκλεισμού μπορούν να 
επικαιροποιούνται κατά διαστήματα. 

2. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα προβαίνει επίσης 
σε θετικές αξιολογήσεις για τον εντοπισμό 
εκδοτών με υψηλότερη βαθμολογία, βάσει του 
συστήματος αξιολόγησης που έχει αναπτύξει ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων, που χρησιμοποιεί 
εσωτερικά δεδομένα και δεδομένα τρίτων 
μερών, οι οποίοι κατά την άποψη του 
Διαχειριστή Επενδύσεων, πληρούν επαρκείς 
πρακτικές και πρότυπα όσον αφορά παράγοντες 
ΠΚΔ και βιώσιμης ανάπτυξης προς ένταξη στο 
φάσμα επενδύσεων του ΑΚ (όπως 
περιγράφεται πληρέστερα στην επενδυτική 
πολιτική ΠΚΔ του ΑΚ). 

Οι εισηγμένες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα και οι 
εταιρείες υποδομών θα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, 
εταιρείες που εστιάζουν στους τομείς των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, των μεταφορών, των 
τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και των υδάτων. 
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Έως 30% της ΚΑΕ του ΑΚ μπορεί να κατανέμεται 
ευκαιριακά σε άλλα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που 
πληρούν τα κριτήρια ΠΚΔ του ΑΚ, όπως φυσικοί πόροι 
και ξυλεία, καθώς και σε χρεωστικούς τίτλους εκδοτών 
που συνδέονται με τον τομέα των ακινήτων.  

Η έκθεση του ΑΚ σε μετρητά, ισοδύναμα μετρητών και 
μέσα της χρηματαγοράς, τα οποία κατέχονται σε 
επικουρική βάση εντός του προαναφερόμενου ορίου 
του 30%, ενδέχεται να μην εναρμονίζονται πλήρως με 
τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης ΠΚΔ του ΑΚ. 

Ως αποτέλεσμα όλων των προαναφερόμενων κριτηρίων 
ΠΚΔ που χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση, 
αναμένεται ότι το μέγεθος του φάσματος των 
επενδύσεων του ΑΚ θα μειωθεί κατά περίπου 50% όσον 
αφορά τον αριθμό εκδοτών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική 
ΠΚΔ του ΑΚ, τα κριτήρια και τις πιθανές επενδύσεις σε 
βιώσιμες δραστηριότητες, ανατρέξτε στη διαδικτυακή 
τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης. 

Το ΑΚ μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα για την αποτελεσματική 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και σκοπούς 
αντιστάθμισης των κινδύνων μόνο. Τα εν λόγω 
παράγωγα ενδέχεται να μην εναρμονίζονται πλήρως με 
τα κριτήρια αξιολόγησης ΠΚΔ του ΑΚ. 

Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων αλλαγών, ο «Κίνδυνος επενδύσεων με κριτήρια ΠΚΔ» θα θεωρείται 
σχετικός κίνδυνος μετά τον επαναπροσδιορισμό του Invesco Global Real Estate Securities Fund. Ο πίνακας 
κινδύνων που παρατίθεται στην ενότητα 8 (Προειδοποιήσεις Κινδύνων) του ενημερωτικού δελτίου θα 
επικαιροποιηθεί αναλόγως από τις 8 Απριλίου 2021. 

Τα έξοδα που συνδέονται με την αναπροσαρμογή των υποκείμενων επενδύσεων του χαρτοφυλακίου εκτιμώνται 
εύλογα σε 15 μονάδες βάσης (bps). Αυτά τα έξοδα θα βαρύνουν το κεφάλαιο Invesco Global Real Estate 
Securities Fund, καθώς θεωρείται ότι ο επαναπροσδιορισμός θα προσφέρει στους επενδυτές ένα κεφάλαιο με 
βελτιωμένο ως προς τον κίνδυνο προφίλ, με σημαντικά βελτιωμένες τιμές και περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης 
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και, ως εκ τούτου, ικανό να ωφεληθεί από οικονομίες κλίμακας. 

Εφιστάται η προσοχή των μεριδιούχων στο γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος της αναπροσαρμογής θα 
ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, καθώς και ότι λόγω του μεγέθους του ΑΚ ορισμένες 
συναλλαγές μπορεί να χρειαστούν αρκετές εργάσιμες ημέρες για να ολοκληρωθούν. Ολόκληρη η αναπροσαρμογή 
αναμένεται να διαρκέσει έως και 5 εργάσιμες ημέρες. Ως εκ τούτου, το επαναπροσδιορισμένο κεφάλαιο Invesco 
Global Real Estate Securities Fund μπορεί να μην συμμορφώνεται πλήρως με τον νέο επενδυτικό στόχο και την 
πολιτική του έως τις 14 Απριλίου 2021. Αν και αναμένεται ότι ολόκληρη η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί 
εντός 5 εργάσιμων ημερών, είναι πιθανό ορισμένα απρόβλεπτα γεγονότα, όπως η ρευστότητα της αγοράς, να μην 
το καταστήσουν αυτό εφικτό, αναμένεται ότι οποιοδήποτε ποσοστό που δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 5 εργάσιμων 
ημερών δεν θα είναι σημαντικό. 

Θ2. Μετονομασία του Invesco Global Real Estate Securities Fund 

Από τις 8 Απριλίου 2021, επισημαίνεται ότι το κεφάλαιο Invesco Global Real Estate Securities Fund θα 
μετονομαστεί σε Invesco Responsible Global Real Assets Fund προκειμένου να αντικατοπτρίζει τον 
επικαιροποιημένο επενδυτικό στόχο και πολιτική.  
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Θ3. Αλλαγή του δείκτη αναφοράς για τον υπολογισμό της παγκόσμιας έκθεσης  

Από τις 8 Απριλίου 2021, στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου επενδυτικού στόχου και της στρατηγικής, ο δείκτης 
αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παγκόσμιας έκθεσης του κεφαλαίου Invesco Global Real 
Estate Securities Fund που χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της σχετικής δυνητικής ζημίας (VaR) θα αλλάξει από τον 
δείκτη FTSE EPRA/NAREIT Developed και θα αντικατασταθεί από τον δείκτη S&P Real Assets Equity. 

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 
τη μετατροπή των μεριδίων που κατέχετε στο Invesco Global Real Estate Securities Fund, υπό την προϋπόθεση ότι 
τα εν λόγω αιτήματα θα παραληφθούν οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις 8 Απριλίου 2021, σε μερίδια άλλου 
κεφαλαίου της Εταιρείας (με την επιφύλαξη των ελάχιστων ποσών επένδυσης που καθορίζονται στο ενημερωτικό 
δελτίο, καθώς και της έγκρισης του συγκεκριμένου 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 σχετική μετατροπή. Προτού αποφασίσετε να επενδύσετε σε κάποιο άλλο κεφάλαιο, 
πρέπει πρώτα να ανατρέξετε στο ενημερωτικό δελτίο και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτό. 

Ι. Αλλαγές στο κεφάλαιο Invesco Japanese Equity 
Value Discovery Fund 

Προτείνεται να προβούμε σε διάφορες αλλαγές στις γνωστοποιήσεις του κεφαλαίου Invesco Japanese Equity 
Value Discovery Fund από τις 8 Απριλίου 2021 όπως περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω.  

Ι1. Αλλαγές του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής 

Τα μέλη του ΔΣ έχουν προτείνει τη βελτίωση του τρέχοντος επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του κεφαλαίου 
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund, ειδικότερα προκειμένου να καταστεί σαφέστερη η επενδυτική 
προσέγγιση και τα χαρακτηριστικά του Invesco Japanese Value Discovery Fund.  

Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων αλλαγών, ο «Κίνδυνος επενδύσεων με κριτήρια ΠΚΔ» θα θεωρείται 
σχετικός κίνδυνος μετά τον επαναπροσδιορισμό του Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund. Ο πίνακας 
κινδύνων που παρατίθεται στην ενότητα 8 (Προειδοποιήσεις Κινδύνων) του ενημερωτικού δελτίου θα 
επικαιροποιηθεί αναλόγως από τις 8 Απριλίου 2021. 

Οι προτεινόμενες διευκρινίσεις δεν θα έχουν καμία σημαντική αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης του κεφαλαίου 
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund.  

Ο επικαιροποιημένος επενδυτικός στόχος και η στρατηγική διατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο με ημερομηνία 
10 Μαρτίου 2021.  

Ι2. Μετονομασία του Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund 

Από τις 8 Απριλίου 2021, επισημαίνεται ότι το κεφάλαιο Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund θα 
μετονομαστεί σε Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund προκειμένου να 
αντικατοπτρίζει τον επικαιροποιημένο επενδυτικό στόχο και πολιτική. 
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ΙΑ. Μετονομασία του κεφαλαίου Invesco 
Developing Markets SRI Equity Fund  

Από τις 8 Απριλίου 2021, επισημαίνεται ότι το κεφάλαιο Invesco Developing Markets SRI Equity Fund θα 
μετονομαστεί σε Invesco Developing Markets Select Equity Fund προκειμένου να αντικατοπτρίζει καλύτερα 
τον τρέχοντα επενδυτικό στόχο και την πολιτική του.  

Αυτή η αλλαγή δεν έχει καμία επίδραση στον τρόπο διαχείρισης του Invesco Developing Markets SRI Equity Fund 
ούτε θα επηρεάσει σημαντικά το προφίλ κινδύνου του. 

ΙΒ. Αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της 
πολιτικής και των σχετικών κινδύνων που ισχύουν 
για τα κεφάλαια Invesco Global Targeted Returns 
Fund, Invesco Global Targeted Returns Select 
Fund, Invesco Global Targeted Returns Plus Fund 
και Invesco Global Unconstrained Bond Fund 
(τα «Κεφάλαια») 

Από τις 8 Απριλίου 2021, ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική των κεφαλαίων θα βελτιωθούν προκειμένου να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε εσωχώρια ομόλογα της Κίνας που διακινούνται στη Διατραπεζική Αγορά Ομολόγων της 
Κίνας (CIBM) μέσω του συστήματος Bond Connect σε ποσοστό μικρότερο του 10% της ΚΑΕ τους.  

Ως αποτέλεσμα των αλλαγών, οι κίνδυνοι του συστήματος Bond Connect θα ισχύουν επίσης για τα κεφάλαια και 
θα επισημαίνονται στον πίνακα κινδύνων που παρατίθεται στην ενότητα 8 (Προειδοποιήσεις Κινδύνου) στο 
ενημερωτικό δελτίο.  

Κατά τα λοιπά, οι αλλαγές δεν έχουν σημαντική επίδραση στον τρόπο διαχείρισης των κεφαλαίων ούτε στο προφίλ 
κινδύνου τους. 

ΙΓ. Ένταξη της χρήσης συμφωνιών ανταλλαγής 
συνολικής απόδοσης στα κεφάλαια Invesco Belt 
and Road Debt Fund και Invesco Asian Flexible 
Bond Fund (τα «Κεφάλαια») 

Από τις 8 Απριλίου 2021, επισημαίνεται ότι τα κεφάλαια θα μπορούν να χρησιμοποιούν συμφωνίες ανταλλαγής 
συνολικής απόδοσης καθώς κρίνεται ότι αυτή η δυνατότητα θα παρέχει στην ομάδα επενδύσεων πρόσθετα εργαλεία 
για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Το αναμενόμενο ποσοστό της ΚΑΕ των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιείται για 
συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είναι 10%. Υπό κανονικές συνθήκες, το μέγιστο ποσοστό της ΚΑΕ των 
κεφαλαίων που θα χρησιμοποιείται για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης θα είναι 30%.  

Η προαναφερόμενη αλλαγή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στο προφίλ κινδύνου των κεφαλαίων. 
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ΙΔ. Διαθεσιμότητα εγγράφων και πρόσθετων 
πληροφοριών 

Για τον κατάλογο των κατηγοριών Μεριδίων που διατίθενται σε κάθε κεφάλαιο, ανατρέξτε στη 
διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης (http://invescomanagementcompany.lu). 

Χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες; 
Το ενημερωμένο Ενημερωτικό Δελτίο, το Παράρτημα 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 κεφαλαίων Invesco που έχουν λάβει έγκριση για πώληση στη δικαιοδοσία σας; Επικοινωνήστε με το 
τοπικό γραφείο της Invesco.  

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. 

ΙΕ. Περαιτέρω πληροφορίες 

Η αξία των επενδύσεων και το εισόδημα από αυτές μπορεί να παρουσιάσουν διακυμάνσεις (εν μέρει 
λόγω 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., στη διεύθυνση 
Talacker 34, 8001 Zurich, είναι ο αντιπρόσωπος στην Ελβετία και η BNP Paribas Securities Services, Paris, 
Succursale de Zurich, στη διεύθυνση 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 αντιπροσώπους πληρωμών στην Ιταλία, 
όπως γνωστοποιείται στο Παράρτημα του τρέχοντος ιταλικού εντύπου αίτησης, το οποίο διατίθεται στη 
διαδικτυακή τοποθεσία www.invesco.it. 
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Αντίγραφο της παρούσας επιστολής διατίθεται σε διάφορες γλώσσες. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε 
με την Ομάδα Υπηρεσιών Επενδυτών, την IFDS, στο Δουβλίνο, στο (+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,  

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Με έγκριση της Invesco Management S.A. 
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