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Εγκύκλιος προς τους Μεριδιούχους: 
Invesco Responsibility Japanese Equity Value Discovery Fund 

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. 

Προτεινόμενη Συγχώνευση  
του Invesco Japanese Equity Core Fund (υποκεφάλαιο της Invesco Funds) 
στο Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (υποκεφάλαιο της Invesco 
Funds) 
 
 

Σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα εγκύκλιο: 
Τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας αμοιβαίων κεφαλαίων Invesco Funds (τα «Μέλη του ΔΣ») και η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων 
Invesco Funds 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 Invesco Funds (έχοντας καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προς 
τον σκοπό αυτό), οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα επιστολή είναι, κατά την ημερομηνία της παρούσας, σύμφωνες με τα 
γεγονότα και δεν υπάρχει καμία σημαντική παράλειψη που θα μπορούσε να τις επηρεάσει. Τα Μέλη του ΔΣ αναλαμβάνουν, κατά συνέπεια, 
τη σχετική ευθύνη. 

Εκτός αν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα εγκύκλιο, οι όροι με κεφαλαίο αρχικό γράμμα θα έχουν την ίδια έννοια με τους όρους που 
χρησιμοποιούνται στο ενημερωτικό δελτίο της Invesco Funds («το Ενημερωτικό Δελτίο»). 

 

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
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Αγαπητέ Μεριδιούχε, 
Επικοινωνούμε μαζί σας γραπτώς επειδή είστε Μεριδιούχος στο Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (το 
«Απορροφόν Κεφάλαιο»), ένα υποκεφάλαιο της Invesco Funds (εφεξής αναφέρεται ως «Invesco Funds» ή η «Εταιρεία»). 
 
Στην παρούσα εγκύκλιο, θα βρείτε επεξηγήσεις σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση: 

- του Invesco Japanese Equity Core Fund (το «Απορροφώμενο Κεφάλαιο»),  

- στο Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (το «Απορροφόν Κεφάλαιο»), 
 

αμφότερα υποκεφάλαια της Εταιρείας έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την επιτροπή Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(η «CSSF»). 

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της προτεινόμενης συγχώνευσης είναι η 9 Ιουλίου 2021, ή μια μεταγενέστερη ημερομηνία που ενδέχεται να 
αποφασίσουν τα Μέλη του ΔΣ, η οποία μπορεί να είναι έως τέσσερις (4) εβδομάδες αργότερα, κατόπιν έγκρισης της εν λόγω 
μεταγενέστερης ημερομηνίας από τη CSSF και άμεσης κοινοποίησής της στους Μεριδιούχους γραπτώς (η «Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος»). Σε περίπτωση που τα Μέλη του ΔΣ εγκρίνουν μεταγενέστερη Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, ενδέχεται επίσης να προβούν σε 
επακόλουθες προσαρμογές που θα κρίνουν σκόπιμες στα υπόλοιπα στοιχεία του χρονοδιαγράμματος της συγχώνευσης. 

Α. Όροι της προτεινόμενης συγχώνευσης 

Α 1. Ιστορικό και σκεπτικό για την προτεινόμενη συγχώνευση 

Η Invesco Funds είναι εγγεγραμμένή στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών («Registre de Commerce et des Sociétés») του 
Λουξεμβούργου με αριθμό B34457 και πληροί τις προϋποθέσεις ως «εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου» (société 
d’investissement à capital variable) ανοικτού τύπου Η Invesco Funds είναι οργανωμένη ως κεφάλαιο ομπρέλα ΟΣΕΚΑ με 
διαχωρισμένη ευθύνη μεταξύ των υποκεφαλαίων σύμφωνα με τον Νόμο του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με 
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, όπως τροποποιείται κατά καιρούς (ο «Νόμος του 2010»). 

Αποφασίστηκε να συγχωνευθεί το Απορροφώμενο Κεφάλαιο με το Απορροφόν Κεφάλαιο, υπό τη διαχείριση της ομάδας Japanese 
Equity στο Τόκιο. Τα μέλη του ΔΣ κρίνουν ότι το Απορροφόν Κεφάλαιο σε σχέση με το Απορροφώμενο Κεφάλαιο αποτελεί ένα 
προϊόν που διαθέτει καλύτερους πόρους και τοποθέτηση για την επίτευξη των επενδυτικών αναγκών των Μεριδιούχων.  Αναμένεται 
ότι η μεγαλύτερη ομάδα στοιχείων ενεργητικού που θα διαθέτει το Απορροφόν Κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης 
συγχώνευσης αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση των ισχυουσών προμηθειών του Απορροφόντος Κεφαλαίου διαχρονικά. 
 
Το υπό διαχείριση ενεργητικό του Απορροφώμενου Κεφαλαίου ανερχόταν σε 5 δισεκατομμύρια γεν Ιαπωνίας στις 16 Απριλίου 2021 
και του Απορροφόντος Κεφαλαίου ανερχόταν σε 10,3 δισεκατομμύρια γεν Ιαπωνίας στις 16 Απριλίου 2021. 

Α 2. Ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική, το προφίλ κινδύνου του 
Απορροφόντος Κεφαλαίου  

Ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική θα παραμείνουν αμετάβλητα. Το ίδιο ισχύει για το προφίλ κινδύνου του Απορροφόντος 
Κεφαλαίου. 

Α 3. Αντίκτυπος στο χαρτοφυλάκιο και στην απόδοση του 
Απορροφόντος Κεφαλαίου 

Η προτεινόμενη συγχώνευση δεν θα έχει κανέναν σημαντικό αντίκτυπο στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου. Η σχετική 
αναπροσαρμογή των στοιχείων ενεργητικού του Απορροφώμενου Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί πριν από την προτεινόμενη 
συγχώνευση. Δεν θα είναι απαραίτητη η αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου του Απορροφόντος Κεφαλαίου πριν από ή μετά την 
προτεινόμενη συγχώνευση. 

Τα Μέλη του ΔΣ πιστεύουν επίσης ότι η εν λόγω προτεινόμενη συγχώνευση δεν θα συνεπάγεται μείωση της απόδοσης του 
Απορροφόντος Κεφαλαίου. 
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Α 4. Αναμενόμενος αντίκτυπος της προτεινόμενης συγχώνευσης στους 
Μεριδιούχους του Απορροφόντος Κεφαλαίου 

Μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συγχώνευσης, οι Μεριδιούχοι του Απορροφόντος Κεφαλαίου θα εξακολουθήσουν να 
κατέχουν στο Απορροφόν Κεφάλαιο τα ίδια Μερίδια που κατείχαν προηγουμένως. Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στα δικαιώματα 
που απορρέουν από τα εν λόγω Μερίδια. Η υλοποίηση της προτεινόμενης συγχώνευσης δεν θα επηρεάσει τη διάρθρωση των 
αμοιβών του Απορροφόντος Κεφαλαίου. Το κόστος της προτεινόμενης συγχώνευσης θα βαρύνει την Invesco Management 
S.A., την Εταιρεία Διαχείρισης. 

Αποφασίστηκε η υλοποίηση της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 1, στοιχείο 20, a) του Νόμου του 2010. Αυτό αφορά τη 
μεταβίβαση όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Απορροφώμενου Κεφαλαίου στο Απορροφόν Κεφάλαιο. Όσοι 
Μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Κεφαλαίου εξακολουθούν να κατέχουν Μερίδια στο Απορροφώμενο Κεφάλαιο κατά την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, θα λάβουν Μερίδια του Απορροφόντος Κεφαλαίου σε αντάλλαγμα για τα Μερίδιά τους στο 
Απορροφώμενο Κεφάλαιο. Το Απορροφώμενο Κεφάλαιο θα πάψει να υφίσταται μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.  

Α 5. Δικαιώματα των Μεριδιούχων 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας συγχώνευσης δεν απαιτείται καμία ψήφος των Μεριδιούχων του Απορροφόντος Κεφαλαίου. 

Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης συγχώνευσης δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας; Έχετε υπ' όψιν ότι μπορείτε να 
εξαγοράσετε ως συνήθως τα Μερίδιά σας στο Απορροφόν Κεφάλαιο χωρίς τυχόν προμήθειες εξαγοράς. Οι εξαγορές θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο. 

Επισημαίνεται ότι μια εξαγορά/αλλαγή θα ισοδυναμούσε με διάθεση της συμμετοχής σας στο Απορροφόν Κεφάλαιο και ενδέχεται να 
υφίστανται φορολογικές επιπτώσεις.  

Η συγχώνευση θα είναι δεσμευτική για όλους τους Μεριδιούχους που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για εξαγορά/αλλαγή. 

Έχετε τυχόν αμφιβολίες σε σχέση με την προσωπική σας φορολογική κατάσταση; Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να 
απευθυνθείτε στους επαγγελματίες συμβούλους σας. 

Τα δικαιώματα των Μεριδιούχων παραμένουν, κατά τα άλλα, αμετάβλητα.  

Προς αποφυγή αμφιβολιών, έχετε υπ’ όψιν ότι δεν θα υπάρξει αναστολή των συναλλαγών στο Απορροφόν Κεφάλαιο προκειμένου 
να ολοκληρωθεί η προτεινόμενη συγχώνευση. 

Α 6. Αμοιβές και έξοδα 

Η υλοποίηση της προτεινόμενης συγχώνευσης δεν θα επηρεάσει τη διάρθρωση των αμοιβών της υφιστάμενης κατηγορίας Μεριδίων 
του Απορροφόντος Κεφαλαίου, που θα παραμείνει η ίδια. Επιπλέον, εκφράζεται η προσδοκία ότι το αυξημένο μέγεθος του υπό 
διαχείριση ενεργητικού του Απορροφόντος Κεφαλαίου που θα προκύψει από την προτεινόμενη συγχώνευση, θα συμβάλλει στην 
περαιτέρω μείωση του κόστους διαχρονικά. 

Β. Κόστος που σχετίζεται με την προτεινόμενη συγχώνευση 

Η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναλάβει όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που βαρύνουν το Απορροφόν Κεφάλαιο και τα οποία 
προκύπτουν ή απορρέουν από την υλοποίηση της προτεινόμενης συγχώνευσης.  

Η Εταιρεία Διαχείρισης θα καταβάλει τυχόν φόρους και δασμούς της αλλοδαπής που είναι πληρωτέοι κατά την απορρόφηση των 
περιουσιακών στοιχείων του Απορροφώμενου Κεφαλαίου από το Απορροφόν Κεφάλαιο, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης της 
προτεινόμενης συγχώνευσης. 
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Γ. Διαθεσιμότητα εγγράφων και πληροφοριών σχετικά με το 
Απορροφόν Κεφάλαιο 

Επισημαίνεται ότι ο Νόμος του 2010 απαιτεί το Αποθετήριο της Εταιρείας να επαληθεύσει ορισμένα θέματα που σχετίζονται με την 
προτεινόμενη συγχώνευση και ο ανεξάρτητος ελεγκτής της Εταιρείας να επικυρώσει θέματα που σχετίζονται με τη συγχώνευση. 
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν αντίτυπο της επιστολής συμμόρφωσης που εκδόθηκε από το Αποθετήριο και της 
αναφοράς της έκθεσης που ετοίμασε ο ανεξάρτητος ελεγκτής της Εταιρείας, κατόπιν αιτήματος , όπως περιγράφεται 
παρακάτω.  

Η αγγλική έκδοση όλων των KIIDs του Απορροφόντος Κεφαλαίου είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας 
Διαχείρισης (www.invescomanagementcompany.lu) και, εφόσον υφίστανται, οι μεταφράσεις των KIIDs είναι διαθέσιμες στις 
διαδικτυακές τοποθεσίες των τοπικών γραφείων της Invesco, στη διεύθυνση www.invesco.com, από την ημερομηνία της παρούσας 
εγκυκλίου. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε όλα τα σχετικά KIIDs ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε τεκμηριωμένα εάν θα 
επενδύσετε. 

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε όλα τα σχετικά KIIDs από την έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης των Κεφαλαίων Invesco ή από την 
Investor Services Team στον +353 1 439 8100 (επιλογή 2).  

Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Απορροφόν Κεφάλαιο. Είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή 
τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης: www.invescomanagementcompany.lu. Όπως απαιτείται από την τοπική νομοθεσία, θα τα 
βρείτε επίσης στις διαδικτυακές τοποθεσίες των τοπικών γραφείων της Invesco, στη διεύθυνση www.invesco.com. 

Αντίτυπα της επιστολής συμμόρφωσης που εκδόθηκε από το Αποθετήριο, της αναφοράς της έκθεσης που ετοίμασε ο ανεξάρτητος 
ελεγκτής της Εταιρείας, του Καταστατικού, των τελευταίων ετήσιων και εξαμηνιαίων Εκθέσεων, καθώς και του Ενημερωτικού Δελτίου 
της Εταιρείας διατίθενται δωρεάν κατόπιν αιτήματος:  

- από την έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης στη διεύθυνση 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg ή 

- από την έδρα της Εταιρείας στη διεύθυνση Vertigo Building – Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, κατά τις 
συνήθεις ώρες εργασίας. 

Τα έγγραφα είναι επίσης διαθέσιμα στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης (www.invescomanagementcompany.lu) 
και, όπως απαιτείται από την τοπική νομοθεσία, στις διαδικτυακές τοποθεσίες των τοπικών γραφείων της Invesco, στη διεύθυνση 
www.invesco.com. 

Θα θέλατε να λάβετε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση; Μην διστάσετε να στείλετε 
το αίτημά σας στην έδρα της Εταιρείας. 
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Πρόσθετες Πληροφορίες 

- Για τους Μεριδιούχους στη Γερμανία: Εάν ενεργείτε ως διανομέας για πελάτες στη Γερμανία, σας ενημερώνουμε ότι είστε 
υποχρεωμένοι να προωθήσετε την παρούσα επιστολή στους τελικούς πελάτες σας με κάποιο σταθερό μέσο. 

- Για τους Μεριδιούχους στην Ελβετία: Το Ενημερωτικό Δελτίο, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές, το 
Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, της Εταιρείας διατίθενται δωρεάν από τον 
αντιπρόσωπο στην Ελβετία. Η Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd., Talacker 34, 8001 Zurich, είναι ο αντιπρόσωπος 
στην Ελβετία και η BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, είναι ο 
πράκτορας πληρωμών στην Ελβετία. 

- Για τους Μεριδιούχους στην Ιταλία: Τα αιτήματα εξαγοράς θα διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού 
Δελτίου. Οι Μεριδιούχοι θα 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. 
 

 
Με εκτίμηση, 

 

 
______________________________ 
Μέλος του ΔΣ 
για λογαριασμό και εκ μέρους της 
Invesco Funds 

 

Αποδοχή εκ μέρους της  

Invesco Management SA 

 

 
______________________________ 

Μέλος του ΔΣ 
για λογαριασμό και εκ μέρους της 
Invesco Management SA 
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