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Εγκύκλιος προς τους μεριδιούχους: 
Invesco Responsible 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 Dividend Growth Fund (υποκεφάλαιο της Invesco Funds) 
με το 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 Invesco Funds (τα «μέλη του ΔΣ») και η εταιρεία διαχείρισης της Invesco Funds είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα 
για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα επιστολή. Εξ όσων γνωρίζουν και πιστεύουν τα μέλη του ΔΣ και η εταιρεία 
διαχείρισης της 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 επηρεάσει τις εν λόγω πληροφορίες. Τα μέλη του ΔΣ αναλαμβάνουν, κατά συνέπεια, τη σχετική ευθύνη. 

Εκτός αν ορίζεται 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»).  
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Αγαπητέ μεριδιούχε, 
Επικοινωνούμε μαζί σας γραπτώς επειδή είστε μεριδιούχος στο αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery 
Fund (το «Απορροφόν Κεφάλαιο»), ένα υποκεφάλαιο της Invesco Funds (εφεξής «Invesco Funds» ή η «Εταιρεία»). 
 
Στην παρούσα εγκύκλιο, θα βρείτε εξηγήσεις σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση: 

- Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund (το «Απορροφώμενο Κεφάλαιο»),  

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

αμφότερα τα υποκεφάλαια της Εταιρείας έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα του 
Λουξεμβούργου (Commission de Surveillance du Secteur Financier, η «CSSF»). 

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της προτεινόμενης συγχώνευσης είναι η 27η Μαΐου 2022, ή οποιαδήποτε 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 την εν λόγω μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος, ενδέχεται επίσης να προβούν σε 
ανάλογες προσαρμογές που θα κρίνουν σκόπιμες στα υπόλοιπα στοιχεία του χρονοδιαγράμματος της συγχώνευσης. 

A. Όροι της προτεινόμενης συγχώνευσης 

Η απόφαση για τη συγχώνευση λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 1 παράγραφος 20 
στοιχείο a) του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, όπως 
εκάστοτε τροποποιείται (ο «Νόμος του 2010»). Περιλαμβάνει τη μεταβίβαση όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του 
Απορροφώμενου Κεφαλαίου στο Απορροφόν Κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Κεφαλαίου που εξακολουθούν 
να κατέχουν μερίδια στο Απορροφώμενο Κεφάλαιο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος (όπως ορίζεται στη συνέχεια) θα λάβουν μερίδια 
στο Απορροφόν Κεφάλαιο σε αντάλλαγμα για τα μερίδιά τους στο Απορροφώμενο Κεφάλαιο. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το 
Απορροφώμενο Κεφάλαιο θα κλείσει χωρίς εκκαθάριση κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος και, συνεπώς, το Απορροφώμενο Κεφάλαιο 
θα πάψει να υφίσταται και τα μερίδιά του θα ακυρωθούν με ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος. 

A 1. Ιστορικό και σκεπτικό για την προτεινόμενη συγχώνευση 

Η Invesco Funds είναι καταχωρισμένη 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. H Invesco Funds είναι οργανωμένη ως ΟΣΕΚΑ ομπρέλα με διαχωρισμένη 
ευθύνη μεταξύ υποκεφαλαίων σύμφωνα με τον Νόμο του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων, όπως εκάστοτε τροποποιείται (ο «Νόμος του 2010»). 

Το Απορροφώμενο Κεφάλαιο εγκρίθηκε από τη CSSF και τέθηκε σε κυκλοφορία στις 7 Δεκεμβρίου 2016 ως υποκεφάλαιο της 
Invesco Funds. Το Απορροφόν Κεφάλαιο εγκρίθηκε από τη CSSF και τέθηκε σε κυκλοφορία στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 ως 
υποκεφάλαιο της Invesco Funds.  

 

Το Απορροφώμενο Κεφάλαιο έχει δυσκολευτεί να αυξήσει τις επενδυτικές ροές σε αυτό τα τελευταία έτη. Ως εκ τούτου, τα μέλη του 
ΔΣ αποφάσισαν τη συγχώνευση του Απορροφώμενου Κεφαλαίου με το Απορροφόν Κεφάλαιο για να συμβάλουν στη μείωση του 
αριθμού των αμοιβαίων κεφαλαίων σε έναν παρεμφερή τομέα και να εστιάσουν περισσότερο στις τρεις διαφοροποιημένες 
στρατηγικές επενδύσεων στην Ιαπωνία που διατίθενται στην περιοχή. Τα μέλη του ΔΣ πιστεύουν ότι η προτεινόμενη συγχώνευση 
θα παρέχει στους πελάτες μια σαφώς καθορισμένη πρόταση επενδύσεων σε Ιαπωνικές μετοχές, η οποία ενσωματώνει τις 
υπεύθυνες επενδύσεις. Επιπλέον, αναμένεται ότι η προτεινόμενη συγχώνευση θα διατηρεί μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού σε 
προϊόντα που είναι καλύτερα τοποθετημένα με μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και χαμηλότερο κόστος λόγω οικονομιών 
κλίμακας.  

Το υπό διαχείριση ενεργητικό του Απορροφώμενου Κεφαλαίου ανερχόταν σε 1.962.963.664,04 γεν στις 4 Φεβρουαρίου 2022 και του 
Απορροφόντος Κεφαλαίου ανερχόταν σε 13.704.987.819,05 γεν στις 4 Φεβρουαρίου 2022. 

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

Στόχος του Απορροφώμενου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου σε συνδυασμό με σταθερό επίπεδο 
εισοδήματος μέσω επενδύσεων σε εισηγμένες Ιαπωνικές εταιρείες που επιδεικνύουν βιώσιμη αύξηση των μερισμάτων. Συγκριτικά, ο 
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στόχος του Απορροφόντος Κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου κατά κύριο λόγο μέσω επενδύσεων σε 
τίτλους εισηγμένους στην Ιαπωνία που έχουν ελκυστική αξία, προσφέρουν βιώσιμη ανάπτυξη και πληρούν επίσης τα κριτήρια ΠΚΔ 
(ESG) του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αν και τόσο το Απορροφώμενο Κεφάλαιο όσο και το Απορροφόν Κεφάλαιο επενδύουν κατά κύριο 
λόγο σε μετοχές εισηγμένες στην Ιαπωνία και προωθούν περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά κατά την έννοια του 
άρθρου 8 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας (SFDR), το Απορροφόν Κεφάλαιο ενσωματώνει περισσότερα ουσιώδη 
κριτήρια ΠΚΔ (αρνητικούς και θετικούς προληπτικούς ελέγχους) στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας του, ενώ το 
Απορροφώμενο Κεφάλαιο περιλαμβάνει μόνο ένα πλαίσιο εξαιρέσεων.  
 
Ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του Απορροφόντος Κεφαλαίου θα παραμείνουν αμετάβλητα. Το ίδιο ισχύει για το προφίλ 
κινδύνου του Απορροφόντος Κεφαλαίου. 

A 3. Αντίκτυπος στο χαρτοφυλάκιο και τις επιδόσεις 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 απαιτείται η ευθυγράμμιση του χαρτοφυλακίου του Απορροφόντος Κεφαλαίου πριν ή μετά την προτεινόμενη 
συγχώνευση. 

Τα μέλη του ΔΣ πιστεύουν επίσης ότι η εν λόγω προτεινόμενη συγχώνευση δεν θα επιφέρει μείωση των επιδόσεων του 
Απορροφόντος Κεφαλαίου. 

A 4. Αναμενόμενος αντίκτυπος της προτεινόμενης συγχώνευσης στους 
μεριδιούχους του Απορροφόντος Κεφαλαίου 

Μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συγχώνευσης, οι μεριδιούχοι του Απορροφόντος Κεφαλαίου θα συνεχίσουν να κατέχουν 
τα ίδια μερίδια στο Απορροφόν Κεφάλαιο όπως και πριν. Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στα δικαιώματα που συνδέονται με 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. 

Η απόφαση για τη συγχώνευση λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 20, στοιχείο a) του Νόμου του 2010. Περιλαμβάνει 
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 παύσει να υφίσταται μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.  

A 5. Δικαιώματα των μεριδιούχων 

Για την πραγματοποίηση της εν λόγω συγχώνευσης δεν απαιτείται καμία ψηφοφορία των μεριδιούχων του Απορροφόντος 
Κεφαλαίου . 

Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης συγχώνευσης δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας; Έχετε υπόψη ότι μπορείτε να 
εξαγοράσετε ως συνήθως τα μερίδιά σας στο Απορροφόν Κεφάλαιο χωρίς προμήθειες εξαγοράς. Οι εξαγορές θα 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ενημερωτικό δελτίο. 

Επισημαίνεται ότι μια εξαγορά/μετατροπή θα ισοδυναμούσε με διάθεση της συμμετοχής σας στο Απορροφόν Κεφάλαιο και ενδέχεται 
να έχει φορολογικές συνέπειες.  

Η συγχώνευση θα είναι δεσμευτική για όλους τους μεριδιούχους που δεν έχουν ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμά τους για 
εξαγορά/μετατροπή των μεριδίων τους. 

Έχετε τυχόν αμφιβολίες σε σχέση με το προσωπικό φορολογικό καθεστώς σας; Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε 
στους επαγγελματίες συμβούλους σας. 

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

Προς αποφυγή αμφιβολιών, επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρξει αναστολή των συναλλαγών στο Απορροφόν Κεφάλαιο για την 
ολοκλήρωση της προτεινόμενης συγχώνευσης. 
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A 6. Αμοιβές και έξοδα 

Η υλοποίηση της προτεινόμενης συγχώνευσης δεν θα επηρεάσει τη διάρθρωση των αμοιβών της υφιστάμενης κατηγορίας μεριδίων 
του Απορροφόντος Κεφαλαίου, η οποία θα παραμείνει 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. 

Γ. Διαθεσιμότητα εγγράφων και πληροφοριών για το 
Απορροφόν Κεφάλαιο 

Επισημαίνεται ότι ο Νόμος του 2010 απαιτεί από τον Θεματοφύλακα της Εταιρείας να επαληθεύσει ορισμένα θέματα που σχετίζονται 
με την προτεινόμενη συγχώνευση και από τους ανεξάρτητους ελεγκτές της Εταιρείας να επικυρώσουν θέματα που σχετίζονται με τη 
συγχώνευση.  Δικαιούστε να λάβετε αντίγραφο της επιστολής συμμόρφωσης που εκδίδεται από τον Θεματοφύλακα και της έκθεσης 
που καταρτίζεται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της Εταιρείας και διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση και κατόπιν αιτήματος, όπως 
περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω. 

Η αγγλική έκδοση όλων των KIIDs του Απορροφόντος Κεφαλαίου είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας 
Διαχείρισης (www.invescomanagementcompany.lu) και, κατά περίπτωση, οι μεταφράσεις των KIID 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 τα σχετικά KIIDs, ώστε να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα 
επενδύσετε. 

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε όλα τα σχετικά KIIDs από την έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης της Invesco Funds ή από την Ομάδα 
Υπηρεσιών Επενδυτών καλώντας στο +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. 

Αντίγραφα της επιστολής συμμόρφωσης που εκδίδεται από τον Θεματοφύλακα, της έκθεσης που καταρτίζεται από τον ανεξάρτητο 
ελεγκτή της Εταιρείας, του καταστατικού, των τελευταίων ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων 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; Μη διστάσετε να στείλετε το 
αίτημά σας στην έδρα της Εταιρείας. 

Πρόσθετες Πληροφορίες 

- Για τους μεριδιούχους στη Γερμανία: Αν ενεργείτε ως διανομέας/ίδρυμα που τηρεί τους λογαριασμούς καταθέσεων τίτλων 
για τους μεριδιούχους στη Γερμανία, σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να προωθήσετε αυτήν την επιστολή στους τελικούς πελάτες 
σας με κάποιο σταθερό μέσο. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να αποστείλετε το τιμολόγιο για την επιστροφή των 
εξόδων στα αγγλικά και να αναγράψετε τον ΑΦΜ LU24557524 στη διεύθυνση: Durable Media Department, Invesco 
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Management SA, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg. Χρησιμοποιήστε τη μορφή BVI. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση, αποστείλετε μήνυμα στη διεύθυνση durablemediainvoice@invesco.com ή καλέστε στο 
+352 27 17 40 84. 

- Για τους μεριδιούχους στην Ελβετία: το ενημερωτικό δελτίο, τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους 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 προβούν σε εξαγορά χωρίς καμία προμήθεια εξαγοράς εκτός από την προμήθεια 
διαμεσολάβησης που επιβάλλεται από τους σχετικούς πράκτορες πληρωμών στην Ιταλία, όπως γνωστοποιείται στο 
Προσάρτημα του ισχύοντος ιταλικού εντύπου αίτησης που διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.invesco.it. 

 

 
Με εκτίμηση, 

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

 

Με την έγκριση της  

Invesco Management SA 

 
 
______________________________ 

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


