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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 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 (η «Εταιρεία 
Διαχείρισης») 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 
(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 Εταιρείας λόγω διαφόρων τροποποιήσεων, 
όπως περιγράφονται κατωτέρω, οι οποίες πρόκειται να συμπεριληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο με 
ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 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 Αμοιβαία 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. 

A. Μείωση της αμοιβής διαχείρισης για την κατηγορία μεριδίων «E» για το 
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund  

Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022, η αμοιβή διαχείρισης της κατηγορίας μεριδίων «E» του Invesco 
Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund θα μειωθεί από 2,00% σε 1,80%. 
 
Προς αποφυγή αμφιβολιών, η αμοιβή διαχείρισης των άλλων κατηγοριών μεριδίων θα παραμείνει αμετάβλητη. 

B. Μετονομασία του Invesco Developing Markets Select Equity Fund  

Με ισχύ από τις 16 Φεβρουαρίου 2022, επισημαίνεται ότι το Invesco Developing Markets Select Equity Fund 
θα μετονομαστεί σε Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund ώστε να αντικατοπτρίζει 
καλύτερα την επενδυτική στρατηγική, σύμφωνα με την οποία εφαρμόζεται ένα περιορισμένο επενδυτικό 
φάσμα, όπως περιγράφεται πληρέστερα στην επενδυτική στρατηγική.  
 
Αυτή η αλλαγή δεν θα έχει καμία επίδραση στον τρόπο διαχείρισης του Invesco Developing Markets Select 
Equity Fund και δεν μεταβάλλει το προφίλ κινδύνου του. 

C. Αλλαγή της επενδυτικής στρατηγικής του Invesco Belt and Road Debt Fund  

Από τις 16 Φεβρουαρίου 2022, ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του Invesco Belt and Road Debt Fund θα 
ενισχυθεί ώστε το Invesco Belt and Road Debt Fund 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.  
 
Ως αποτέλεσμα των αλλαγών, οι κίνδυνοι του συστήματος Bond Connect θα ισχύουν επίσης για το Invesco 
Belt and Road Debt Fund και θα επισημαίνονται στον πίνακα κινδύνων που παρατίθεται στην ενότητα 8 
(Προειδοποιήσεις Κινδύνου) στο Ενημερωτικό Δελτίο.  
Κατά τα λοιπά, οι αλλαγές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στον τρόπο διαχείρισης του Invesco Belt and Road 
Debt Fund και δεν μεταβάλλουν το προφίλ κινδύνου του. 
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D. Διάφορα  

Οι ακόλουθες ενημερώσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου στις 17 Δεκεμβρίου 2021:  
 

- Ο ορισμός της «Εργάσιμης Ημέρας» έχει ενημερωθεί ώστε να αποκτήσει και πάλι την έννοια της 
εργάσιμης ημέρας όπως είχε οριστεί στο παρελθόν, πριν από την αλλαγή του Υπεύθυνου Τήρησης 
Μητρώου και Πράκτορα Μεταβιβάσεων που τέθηκε σε ισχύ στις 03 Μαΐου 2021. Ο ορισμός της 
Εργάσιμης Ημέρας ενημερώθηκε ως εξής: «Κάθε εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, σε 
περίπτωση που η 25η ή/και η 26η Δεκεμβρίου ή/και η 1η Ιανουαρίου ορισμένου έτους πέφτει σε 
σαββατοκύριακο, τότε η μία ή οι δύο Εργάσιμες Ημέρες αμέσως μετά από ένα τέτοιο 
σαββατοκύριακο δεν θα θεωρούνται Εργάσιμες Ημέρες. Προς αποφυγή αμφιβολιών και εκτός εάν 
αποφασίσουν διαφορετικά τα Μέλη του ΔΣ, η Μεγάλη Παρασκευή και η 24η Δεκεμβρίου κάθε έτους, 
ή οποιεσδήποτε άλλες ημερομηνίες καθοριστούν από τα Μέλη του ΔΣ και κοινοποιηθούν στους 
Μεριδιούχους, δεν είναι Εργάσιμες Ημέρες». 

  
Η εν λόγω ενημέρωση δεν έχει καμία επίδραση στον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας τα τελευταία χρόνια.  

 
- Σε συνέχεια της τρέχουσας επανεξέτασης του αναμενόμενου επιπέδου μόχλευσης των Κεφαλαίων, 

επισημαίνονται οι ακόλουθες ενημερώσεις: 
• Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund: Το αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης 

αυξήθηκε από 200% σε 300% της ΚΑΕ του Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund. 
• Invesco Emerging Markets Local Debt Fund: Το αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης 

αυξήθηκε από 250% σε 300% της ΚΑΕ του Invesco Emerging Markets Local Debt Fund. 

Αυτές οι ενημερώσεις δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στον τρόπο διαχείρισης των παραπάνω 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων και δεν θα αλλάξουν το προφίλ κινδύνου τους. Και τα δύο Αμοιβαία Κεφάλαια 
χρησιμοποιούν παράγωγα τόσο για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου όσο και για επενδυτικούς σκοπούς 
και παρατηρήθηκε αύξηση της χρήσης παραγώγων κατά τους τελευταίους μήνες. Αυτή η αύξηση των 
παραγώγων επιτρέπει στους Διαχειριστές Επενδύσεων να εφαρμόσουν μια πιο ευέλικτη κατανομή μεταξύ 
των σκληρών και τοπικών αγορών (για το Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund) και την άποψή 
τους για την αναδυόμενη αγορά (για το Invesco Emerging Markets Local Debt Fund). 

-  Επισημαίνεται ότι η ενότητα 11 (Φορολογία) του Ενημερωτικού Δελτίου έχει ενημερωθεί ώστε να 
αντικατοπτρίζει την τελευταία κατάσταση των διαφόρων ισχυόντων κανονισμών. 

-  Επισημαίνεται ότι η ενότητα 8 (Προειδοποιήσεις Κινδύνου) του Ενημερωτικού Δελτίου έχει 
ενημερωθεί προκειμένου να επισημανθεί ο «Κίνδυνος επενδύσεων με κριτήρια ΠΚΔ» στον πίνακα 
κινδύνων για όλα τα προϊόντα του άρθρου 8 στο πλαίσιο του SFDR. Αυτή η ενημέρωση δεν έχει 
καμία επίδραση στον τρόπο διαχείρισης των επηρεαζόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

-  Η Bloomberg ανακοίνωσε τον Αύγουστο του 2021 ότι οι δείκτες σταθερού εισοδήματος Bloomberg 
Barclays θα μετονομαστούν σε “Bloomberg fixed income Indices”. Επομένως, το ενημερωτικό δελτίο 
επικαιροποιήθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει τη νέα ονομασία των σχετικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων που 
χρησιμοποιούν τους δείκτες σταθερού εισοδήματος Bloomberg για τον υπολογισμό της σχετικής VaR 
ή/και κατά τη χρήση μόνο για σκοπούς σύγκρισης απόδοσης. 

Η εν λόγω ενημέρωση δεν συνιστά αλλαγή στον ίδιο τον δείκτη. 

E. Διαθεσιμότητα εγγράφων και πρόσθετων πληροφοριών 

Για τον κατάλογο των κατηγοριών μεριδίων που διατίθενται σε κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ανατρέξτε 
στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης (http://invescomanagementcompany.lu). 
 
Χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες; 
 

http://invescomanagementcompany.lu/
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Το ενημερωμένο Ενημερωτικό Δελτίο, το Προσάρτημα A του Ενημερωτικού Δελτίου και τα ενημερωμένα Έγγραφα 
Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές διατίθενται χωρίς επιβάρυνση στην έδρα της Εταιρείας. Είναι επίσης 
διαθέσιμα από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης της Εταιρείας (Invesco Management S.A.). 
 
Έχετε απορίες σχετικά με τα παραπάνω; Ή θα θέλατε μήπως πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα της 
σειράς 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 20-0,  
- Ιρλανδία: Invesco Investment Management Limited στο (+353) 1 439 8000,  
- Χονγκ Κονγκ: Invesco Asset Management Asia Limited στο (+852) 3191 8282,  
- Ισπανία: Invesco Management S.A. Sucursal en España στο (+34) 91 781 3020,  
- Βέλγιο: Invesco Management S.A. (Luxembourg) Belgian Branch στο (+32) 2 641 01 70,  
- Γαλλία: Invesco Management S.A. Succursale en France στο (+33) 1 56 62 43 00,  
- Ιταλία: Invesco Management S.A. Succursale Italia, στο (+39) 02 88074.1, 
- Ελβετία: Invesco Asset Management (Schweiz) AG στο (+41) 44 287 9000,  
- Ολλανδία: Invesco Management S.A. Dutch Branch στο (+31) (0) 20 888 0216,  
- Σουηδία: Invesco Management S.A (Luxembourg) Swedish Filial στο (+46) 8 463 11 06, 
- Ηνωμένο Βασίλειο: Invesco Global Investment Funds Limited στο (+44) 0 1491 417 000. 

F. Περαιτέρω πληροφορίες 

Η αξία των επενδύσεων και το εισόδημα από αυτές μπορεί να παρουσιάζουν 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 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 είναι σε θέση να πραγματοποιούν εξαγορές χωρίς καμία 
προμήθεια εξαγοράς εκτός από την προμήθεια διαμεσολάβησης που ισχύει για τους σχετικούς πράκτορες 
πληρωμών στην Ιταλία, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα του ισχύοντος ιταλικού εντύπου αίτησης που είναι 
διαθέσιμο στη διαδικτυακή τοποθεσία www.invesco.it. 
 
Αντίγραφο της παρούσας επιστολής διατίθεται σε διάφορες γλώσσες. Για περαιτέρω πληροφορίες, 
επικοινωνήστε με την Investor Services Team, Dublin στον αριθμό (+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.  

 

http://www.invesco.it/
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Με εκτίμηση,  
 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Peter Carroll 

 
Με έγκριση της Invesco Management S.A. 
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