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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. 
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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 7 Οκτωβρίου 2022. 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. 

A. Αλλαγές στο Invesco Pan European Structured 
Responsible Equity Fund 

Προτείνεται να προβούμε σε διάφορες αλλαγές στο αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Pan European Structured 
Responsible Equity Fund από τις 7 Νοεμβρίου 2022, όπως περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω. 

Α1. Αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του αμοιβαίου 
κεφαλαίου Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund 

Με ισχύ από τις 7 Νοεμβρίου 2022, τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν να επαναπροσδιορίσουν τον επενδυτικό 
στόχο και την πολιτική του Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund ως παγκόσμιου 
κεφαλαίου κοινωνικού αντίκτυπου.  

Τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν να αλλάξουν τον επενδυτικό στόχο και την πολιτική του Invesco Pan European 
Structured Responsible Equity Fund, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019, 
περίγνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR). Προκειμένου να 
συμμορφωθεί με αυτές τις απαιτήσεις, το Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund θα έχει 
ως στόχο τις βιώσιμες επενδύσεις, οι οποίες θα είναι η δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου, 
συμβάλλοντας θετικά σε επιλεγμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών που 
σχετίζονται με κοινωνικά ζητήματα. 

Από σήμερα, το Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund αποτελεί προϊόν του άρθρου 8 
στο πλαίσιο του SFDR και τα μέλη του ΔΣ πιστεύουν ότι ο επαναπροσδιορισμός του προϊόντος ως προϊόντος 
του άρθρου 9 στο πλαίσιο του SFDR με κοινωνική εστίαση θα επιτρέψει στο Invesco Pan European Structured 
Responsible Equity Fund να είναι πιο αποτελεσματικό όσον αφορά τον ανταγωνισμό σε ένα τμήμα της αγοράς 
με αυξανόμενη ζήτηση και πολλά υποσχόμενο.  

Ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund θα 
τροποποιηθούν όπως περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω: 
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Τρέχων επενδυτικός στόχος και πολιτική και 
χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 

Νέος επενδυτικός στόχος και πολιτική και 
χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 
από τις 7.11.2022 

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη 
μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, ενσωματώνοντας 
μια περιβαλλοντική, κοινωνική και σχετική με τη 
διακυβέρνηση (ΠΔΚ) προσέγγιση με ιδιαίτερη έμφαση στα 
περιβαλλοντικά κριτήρια.  

Το ΑΚ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο του επενδύοντας 
πρωτίστως σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με 
μετοχές εταιρειών που πληρούν τα κριτήρια ΠΚΔ του ΑΚ 
και έχουν την έδρα τους σε ευρωπαϊκή χώρα ή ασκούν τις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες κυρίως σε 
ευρωπαϊκές χώρες που είναι εισηγμένες σε 
αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 

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 αναθεωρούνται και θα 
εφαρμόζονται σε συνεχή βάση από τον Διαχειριστή 
Επενδύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα περιβαλλοντικά 
ζητήματα. Τα κριτήρια ΠΚΔ θα ενταχθούν στο πλαίσιο της 
ποσοτικής επενδυτικής διαδικασίας για την επιλογή 
μετοχών και τη σύνθεση χαρτοφυλακίου. Θα ασκείται 
ενδελεχής έλεγχος προκειμένου να αποκλείονται οι 
εταιρείες ή/και οι εκδότες που δεν πληρούν τα κριτήρια 
του ΑΚ συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του επιπέδου 
συμμετοχής σε ορισμένα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως ο 
άνθρακας, τα ορυκτά καύσιμα και η πυρηνική ενέργεια, 
καθώς και σε προϊόντα καπνού και όπλα. 

Επίσης, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα ασκεί ενδελεχή 
έλεγχο με σκοπό τον προσδιορισμό εκδοτών με επαρκείς 
πρακτικές και πρότυπα σε θέματα ενεργειακής μετάβασης 
για ένταξή τους στο φάσμα επενδύσεων του ΑΚ, όπως 
μετράται με βάση την αξιολόγησή τους έναντι 
ανάλογων εταιρειών.  

Αναμένεται ότι το μέγεθος του φάσματος των επενδύσεων 
του ΑΚ θα μειώνεται κατά περίπου 30% με 40% όσον 
αφορά τον αριθμό των εκδοτών μετά την εφαρμογή του 
προαναφερόμενου προληπτικού ελέγχου ΠΚΔ.  

Έως 30% της ΚΑΕ του ΑΚ μπορεί να επενδύεται συνολικά 
σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, μέσα της 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός 
θετικού κοινωνικού αντίκτυπου, όπως περιγράφεται 
αναλυτικότερα παρακάτω, καθώς και την επίτευξη 
μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου. 

Το ΑΚ ενσωματώνει μια περιβαλλοντική, κοινωνική και 
σχετική με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) προσέγγιση με ειδική 
θεματική έμφαση στους κοινωνικούς στόχους. 

Το ΑΚ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο του για βιώσιμες 
επενδύσεις, επενδύοντας πρωτίστως σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών παγκοσμίως, 
οι οποίες συμβάλλουν θετικά σε επιλεγμένους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι 
σχετίζονται με κοινωνικά ζητήματα (όπως περιγράφεται 
πληρέστερα στην πολιτική ΠΚΔ του ΑΚεφαλαίου). Το ΑΚ θα 
επικεντρωθεί σε μετοχές εταιρειών μεσαίας και μεγάλης 
κεφαλαιοποίησης. 
 
Το ΑΚ συνδυάζει ένα αυστηρό σύνολο φίλτρων με 
κοινωνική εστίαση με μια εξαιρετικά δομημένη και σαφώς 
καθορισμένη επενδυτική διαδικασία για τη μεγιστοποίηση 
της κατανομής του χαρτοφυλακίου σε κοινωνικούς 
στόχους για τη δημιουργία επιπτώσεων:  

- Χρησιμοποιείται αποκλειστικός έλεγχος και 
έλεγχος τρίτου μέρους για τον αποκλεισμό 
εταιρειών με σημαντική έκθεση σε 
αμφιλεγόμενες δραστηριότητες που είτε 
θεωρούνται μη κοινωνικές είτε δεν συμβάλλουν 
στη βιωσιμότητα. Επιπλέον, οι αλγόριθμοι της 
επεξεργασίας φυσικής γλώσσας [Natural 
Language Process (NLP)] (όπως 
περιγράφονται πληρέστερα στην πολιτική ΠΚΔ 
του Κεφαλαίου) χρησιμοποιούνται για την 
απομάκρυνση εταιρειών με σοβαρές κοινωνικές 
διενέξεις σε ευρεία ποικιλία τομέων από το 
επενδυτικό φάσμα. Εφαρμόζονται περαιτέρω 
φίλτρα ΠΚΔ για να εξασφαλιστεί ότι μια 
εταιρεία πληροί εσωτερικά καθορισμένα 
κριτήρια ΠΚΔ, αποκλείοντας έτσι τις εταιρείες 
μέσω του ελέγχου (όπως σημειώνεται 
παρακάτω και περιγράφεται πληρέστερα στην 
πολιτική ΠΚΔ του ΑΚ). Τα κριτήρια ΠΚΔ 
εφαρμόζονται και αναθεωρούνται 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.  

- Στο πλαίσιο του επενδυτικού φάσματος που 
προκύπτει, ο Διαχειριστής Επενδύσεων εκτελεί 
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χρηματαγοράς, καθώς και σε άλλες κινητές αξίες που 
επίσης πληρούν τα κριτήρια ΠΚΔ κριτήρια 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 να χρησιμοποιεί παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα για την αποτελεσματική 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και σκοπούς αντιστάθμισης 
των κινδύνων μόνο. 

Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διαχείριση 
χαρτοφυλακίου και για σκοπούς αντιστάθμισης των 
κινδύνων ενδέχεται να μην πληρούν τα κριτήρια ΠΚΔ 
του ΑΚ. 

 

μια διαδικασία βελτιστοποίησης για τη 
μεγιστοποίηση των εσόδων από κοινωνικά 
αγαθά και υπηρεσίες, επιλέγοντας τις εταιρείες 
με το υψηλότερο ποσοστό εσόδων που 
προέρχονται από δραστηριότητες οι οποίες 
έχουν θετικό αντίκτυπο στους κοινωνικούς ΣΒΑ, 
καθώς και εκείνες που έχουν υψηλές 
βαθμολογίες δραστηριότητας στα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά μέτρα που 
σχετίζονται με τον στόχο για τον βιομηχανικό 
τομέα τους.   

- Στο τελικό στάδιο της δημιουργίας του 
χαρτοφυλακίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
ολοκληρώνει την κατανομή, ελέγχοντας για 
κριτήρια συντελεστών όπως η ποιότητα, η 
τρέχουσα δυναμική και η αξία μιας εταιρείας, 
καθώς και αντιμετωπίζοντας τους περιορισμούς 
ρευστότητας και διαφοροποίησης για τον 
περιορισμό της έκθεσης σε έναν εκδότη μόνο 
και τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας 
του Κεφαλαίου.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις του ΑΚ δεν 
βλάπτουν σημαντικά άλλους περιβαλλοντικούς και 
κοινωνικούς στόχους, το ΑΚ θα πραγματοποιήσει 
προληπτικούς ελέγχους για να αποκλείσει εκδότες που δεν 
πληρούν τα κριτήρια του ΑΚ βάσει μιας σειράς άλλων 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεικτών, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κύριων αρνητικών 
επιπτώσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα 
με τον ισχύοντα κανονισμό της ΕΕ. Ως εκ τούτου, 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, η παραγωγή χημικών προϊόντων που υπόκεινται 
σε αυστηρούς περιορισμούς, δραστηριότητες που θέτουν 
σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα, δραστηριότητες που 
προκαλούν ρύπανση, ή εμπλέκονται σε αντιπαραθέσεις 
που σχετίζονται με την πρόληψη και 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 υπόκεινται σε προληπτικό 
έλεγχο ως προς τη συμμόρφωση με τις αρχές του 
Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και θα αποκλείονται αν 
δεν πληρούν τις εν λόγω αρχές.  

Θα εφαρμόζονται επίσης πρόσθετοι αποκλεισμοί, όπως, 
ενδεικτικά, τίτλοι που εκδίδονται από εκδότες οι οποίοι 
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αντλούν ή παράγουν προκαθορισμένο επίπεδο εσόδων ή 
κύκλου εργασιών από δραστηριότητες κατασκευής ή 
πώλησης συμβατικών όπλων, παραγωγής και διανομής 
προϊόντων καπνού.  

Τα παραπάνω κριτήρια αποκλεισμού ενδέχεται να 
επικαιροποιούνται κατά διαστήματα. 

Οι εκδότες αξιολογούνται βάσει μιας σειράς αρχών 
χρηστής διακυβέρνησης, οι οποίες ενδέχεται να 
διαφέρουν, για παράδειγμα, λόγω των διαφορετικών 
επιχειρηματικών προφίλ ή των περιοχών 
δραστηριοποίησης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί 
τους εκδότες για ορθές πρακτικές διακυβέρνησης, 
χρησιμοποιώντας τόσο ποιοτικούς όσο και ποσοτικούς 
δείκτες μέτρησης, με λήψη των κατάλληλων μέτρων, στις 
περιπτώσεις που υπάρχουν ουσιαστικές ανησυχίες όσον 
αφορά τη διακυβέρνηση. 

Έως 30% της ΚΑΕ του ΑΚ μπορεί να επενδύεται συνολικά 
σε μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και σε αμοιβαία 
κεφάλαια της χρηματαγοράς που ενδέχεται να μην είναι 
ευθυγραμμισμένα με τον στόχο βιώσιμων επενδύσεων 
του ΑΚ. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική 
ΠΚΔ του ΑΚ, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία της 
Εταιρείας Διαχείρισης: Βιβλιογραφία ή Literature - 
Invesco (invescomanagementcompany.lu). Ανατρέξτε 
επίσης στην ενότητα με τίτλο «Γενικές πληροφορίες 
σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια ή General information 
in relation to the Funds» και συγκεκριμένα στην 
«Κατηγοριοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τον 
SFDR ή Funds categorisation under SFDR»). 

Τα έξοδα που σχετίζονται με την αναπροσαρμογή των υποκείμενων επενδύσεων του χαρτοφυλακίου 
εκτιμώνται εύλογα στις 20 μονάδες βάσης («bps») όσον αφορά την ΚΑΕ του Invesco Pan European 
Structured Responsible Equity Fund, με βάση τη δυναμική της αγοράς και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στις 
19 Αυγούστου 2022. Η βάση αυτής της εκτίμησης είναι σύμφωνη με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η 
Εταιρεία για να μετριάσει τις επιπτώσεις της μείωσης, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην υποενότητα με τίτλο 
«Μηχανισμός καθορισμού τιμών διακύμανσης» στην ενότητα 6.2 του ενημερωτικού δελτίου. Τα έξοδα αυτά θα 
βαρύνουν το Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund, καθώς πιστεύεται ότι ο 
επαναπροσδιορισμός θα προσφέρει στους επενδυτές ένα κεφάλαιο με βελτιωμένη θέση προϊόντος και 
μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη των στοιχείων ενεργητικού υπό διαχείριση. 
 
Η αναπροσαρμογή θα ανέλθει περίπου στο 85% της ΚΑΕ του Invesco Pan European Structured Responsible 
Equity Fund. Εφιστάται η προσοχή των μεριδιούχων στο γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος της 
αναπροσαρμογής θα ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, καθώς και ότι 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 Invesco Pan 
European Structured Responsible Equity Fund μπορεί να μη συμμορφώνεται πλήρως με τον νέο επενδυτικό 
στόχο και την πολιτική του έως τις 14 Νοεμβρίου 2022. Αν και αναμένεται ότι ολόκληρη η διαδικασία μπορεί να 
ολοκληρωθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών, είναι πιθανό ορισμένα απρόβλεπτα γεγονότα, όπως η έλλειψη 
ρευστότητας της αγοράς, να επηρεάσουν το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, αναμένεται ότι κάθε 
ποσοστό που δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών δεν θα είναι σημαντικό. 

https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature?selectedFacets=718a80d8-e22d-4263-a912-827d5c6c8231
https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature?selectedFacets=718a80d8-e22d-4263-a912-827d5c6c8231
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Α2. Μετονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Pan European Structured 
Responsible Equity Fund 

Από τις 7 Νοεμβρίου 2022, επισημαίνεται ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Pan European Structured 
Responsible Equity Fund θα μετονομαστεί σε Invesco Social Progress Fund προκειμένου να αντικατοπτρίζει 
τον επικαιροποιημένο επενδυτικό στόχο και πολιτική.  

Α3. Μείωση των αμοιβών διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Pan European 
Structured Responsible Equity Fund 

 
Από τις 7 Νοεμβρίου 2022 , η αμοιβή διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Pan European 
Structured Responsible Equity Fund θα μειωθεί ως εξής, ώστε να εναρμονιστεί με τα άλλα «Θεματικά 
κεφάλαια» στο φάσμα της Εταιρείας: 
 
Κατηγορία μεριδίων Τρέχουσα αμοιβή διαχείρισης Νέα αμοιβή διαχείρισης 
A 1,30% 1,00% 
B 1,30% 1,00% 
C 0,80% 0,60% 
E 2,25% 1,50% 
J 1,30% 1,00% 
P/ PI  0,65% (μέγ.) 0,50% (μέγ.) 
R 1,30% 1,00% 
S 0,65% 0,50% 
Τ 0,65% (μέγ.) 0,50% (μέγ.) 
Z 0,65% 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.  
 
Α4. Αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού της συνολικής έκθεσης του αμοιβαίου 

κεφαλαίου Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund 

Από τις 7 Νοεμβρίου 2022, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παγκόσμιας έκθεσης 
του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund θα τροποποιηθεί από 
την προσέγγιση της σχετικής Δυνητικής Ζημίας (VaR) στην προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων. Μετά την 
αξιολόγηση της πολυπλοκότητας της επενδυτικής στρατηγικής και της πιθανής έκθεσης του Invesco Pan 
European Structured Responsible Equity Fund σε παράγωγα μέσα, κρίνεται ότι η προσέγγιση βάσει 
υποχρεώσεων ενδείκνυται για την επαρκή κάλυψη του κινδύνου αγοράς του Invesco Pan European Structured 
Responsible Equity Fund.   

Μήπως κάποια από τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις δεν ανταποκρίνεται στις επενδυτικές σας 
απαιτήσεις;  

Εκτός από τη δυνατότητα εξαγοράς χωρίς επιβάρυνση όπως γνωστοποιείται παραπάνω, μπορείτε επίσης να 
επιλέξετε τη μετατροπή των μεριδίων που κατέχετε στο Invesco Pan European Structured Responsible Equity 
Fund, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αιτήματα θα παραληφθούν οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις 7 
Νοεμβρίου 2022, 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. 

Επισημαίνεται ότι το Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund έκλεισε στις νέες εγγραφές 
από τις 14 Σεπτεμβρίου 2022 και θα ανοίξει εκ νέου στις 7 Νοεμβρίου 2022, όταν τεθούν σε ισχύ οι ανωτέρω 
αλλαγές. Ως υφιστάμενος Μεριδιούχος του Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund, το 
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κλείσιμο αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν επηρεάζει την ικανότητά σας να προβείτε σε περαιτέρω εγγραφές 
στο αμοιβαίο κεφάλαιο ούτε τα δικαιώματα εξαγοράς σας. 

B. Αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής (ευελιξία 
επένδυσης σε τίτλους αναγκαστικής εκποίησης) 
για διάφορα αμοιβαία κεφάλαια  

Από τις 7 Νοεμβρίου 2022 και για μεγαλύτερη ευελιξία, τα αμοιβαία κεφάλαια που παρατίθενται κατωτέρω θα 
έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν έως και το 10% της ΚΑΕ τους σε τίτλους που τελούν υπό καθεστώς 
αθέτησης ή που θεωρείται ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αθέτησης, όπως καθορίζεται από την Εταιρεία 
(«Τίτλοι Αναγκαστικής Εκποίησης»):  

- Invesco Belt and Road Debt Fund 
- Invesco Sustainable China Bond Fund  
- Invesco Asia Asset Allocation Fund  
- Invesco Asian Investment Grade Bond Fund 

Οι προαναφερθείσες αλλαγές δεν πρόκειται να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των 
παραπάνω αμοιβαίων κεφαλαίων. Ωστόσο, ο «Κίνδυνος τίτλων αναγκαστικής εκποίησης» θα καταστεί 
σχετικός κίνδυνος για τα ανωτέρω αμοιβαία κεφάλαια από τις 7 Νοεμβρίου 2022. 

C. Μείωση της αμοιβής διαχείρισης για το αμοιβαίο 
κεφάλαιο Invesco Emerging Market Corporate 
Bond Fund 

Από την 1η δεκεμβρίου 2022, η αμοιβή διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Emerging Market 
Corporate Bond Fund θα μειωθεί ως εξής: 
 
Κατηγορία μεριδίων Τρέχουσα αμοιβή διαχείρισης Νέα αμοιβή διαχείρισης 
A 1,50% 1,25% 
B 1,50% 1,25% 
C 1,00% 0,75% 
E 2,00% 1,75% 
J 1,50% 1,25% 
P/ PI 0,75% (μέγ.) 0,62% (μέγ.) 
R 1,50% 1,25% 
S 0,75% 0,62% 
Τ 0,75% (μέγ.) 0,62% (μέγ.) 
Z 0,75% 0,62% 
 
Για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην αμοιβή διαχείρισης όσον αφορά τις 
κατηγορίες μεριδίων «Ι», καθώς δεν επιβαρύνονται με αμοιβή διαχείρισης.  
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D. Αλλαγή του δείκτη αναφοράς για τον υπολογισμό 
της συνολικής έκθεσης για το αμοιβαίο κεφάλαιο 
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund 

Από την 1η δεκεμβρίου 2022, ο δείκτης αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνολικής 
έκθεσης του Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund θα αλλάξει από Bloomberg Global High Yield 
Corporate 1-5 Year BA/B Index (Total Return) σε Bloomberg Global High Yield Corporate 1-5 Year Ba/B 
Index (Total Return) USD Hedged.  

Πιστεύεται ότι ο εν λόγω δείκτης αναφοράς θα αντικατοπτρίζει καλύτερα την πολιτική αντιστάθμισης 
συναλλάγματος που εφαρμόζει το Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund και θα παρέχει έναν 
καλύτερο δείκτη για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης του Invesco Global High Yield Short Term Bond 
Fund χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία σχετικής VaR. Η συναλλαγματική έκθεση του Invesco Global High 
Yield Short Term Bond Fund αντισταθμίζεται σε USD, επομένως η αντισταθμισμένη παραλλαγή του δείκτη 
αναφοράς θα ήταν καταλληλότερη. Ο νέος δείκτης αναφοράς θα χρησιμοποιείται επίσης ως συγκριτικός 
δείκτης για σκοπούς μάρκετινγκ. 

E. Αλλαγή του δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται για 
σκοπούς σύγκρισης μόνο για το αμοιβαίο κεφάλαιο 
Invesco Belt and Road Debt Fund και το αμοιβαίο 
κεφάλαιο Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund 

Από την 1η δεκεμβρίου 2022 και δεδομένης της παύσης του LIBOR των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2023, ο δείκτης 
αναφοράς που χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης θα αλλάξει μόνο ως εξής για το Invesco Belt and Road 
Debt Fund και το Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund:  

- Το Invesco Belt and Road Debt Fund: από USD LIBOR 3 μηνών σε μη συγκεκριμένο δείκτη 
αναφοράς. Ο αρχικός δείκτης αναφοράς επιλέχθηκε λόγω της μη διαθεσιμότητας κατάλληλου δείκτη 
αναφοράς στην αγορά που να αντιπροσωπεύει την επενδυτική στρατηγική. Αντί να αντικαταστήσει 
έναν δείκτη αναφοράς εξομοιωμένο με μετρητά με έναν άλλο, ο οποίος δεν είναι αντιπροσωπευτικός 
του ΑΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι είναι πιο ενδεδειγμένο να προχωρήσει χωρίς δείκτη 
αναφοράς προς το παρόν. Εάν στο μέλλον καταστεί διαθέσιμος ένας δείκτης αναφοράς της αγοράς 
που η Invesco θεωρεί κατάλληλο, τότε θα εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης του. 

- Το Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund: από USD LIBOR 3 μηνών σε US T-Bills 3 μηνών 
ως κατάλληλο δείκτη αναφοράς. 

F. Ενημέρωση του αναμενόμενου επιπέδου μόχλευσης 
για το αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Bond Fund και για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Global Flexible Bond Fund 

Σε συνέχεια της τρέχουσας επανεξέτασης του αναμενόμενου επιπέδου μόχλευσης των αμοιβαίων κεφαλαίων, 
επισημαίνονται οι ακόλουθες ενημερώσεις από τις 7 Νοεμβρίου 2022: 

- Invesco Bond Fund: το αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης θα αυξηθεί από 150% σε 600% 
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- Invesco Global Flexible Bond Fund: το αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης θα αυξηθεί από 300% σε 
900%.  

Η υψηλότερη μόχλευση, όπως περιγράφεται ανωτέρω, βασίζεται κυρίως σε συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης επί βραχυπρόθεσμων επιτοκίων σχετικής αξίας (λιγότερο από 2 έτη) και συμφωνίες ανταλλαγής 
(μέσα σταθερού εισοδήματος με μικρή διάρκεια και χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της διάρκειας). Η 
έκθεση μικρής διάρκειας σε συνδυασμό με τη χαμηλή μεταβλητότητα των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων οδηγεί 
σε εξαιρετικά χαμηλή μεταβλητότητα των μέσων αυτών και, ως εκ τούτου, απαιτεί μεγάλες θεωρητικές θέσεις 
προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική έκθεση στις εν λόγω αγορές. Κατά συνέπεια, η υψηλή θεωρητική 
μόχλευση δεν είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτική του οικονομικού κινδύνου στο Invesco Bond Fund και στο 
Invesco Global Flexible Bond Fund. 

G. Ενημέρωση της επενδυτικής πολιτικής του 
αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Japanese Equity 
Advantage Fund 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα ήθελε να επικαιροποιήσει το υφιστάμενο πλαίσιο εξαίρεσης των κριτηρίων 
ΠΚΔ που ισχύει για το Invesco Japanese Equity Advantage Fund, προσθέτοντας μια εξαίρεση σε εταιρείες που 
συμμετέχουν σε στρατιωτικές συμβάσεις.  

Η πολιτική ΠΚΔ θα επικαιροποιηθεί αναλόγως, ώστε να αντικατοπτρίζει την εν λόγω πρόσθετη εξαίρεση στο 
υφιστάμενο ισχύον πλαίσιο, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης: 
Βιβλιογραφία ή Literature - Invesco (invescomanagementcompany.lu).  

Αυτή η αλλαγή δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς το προφίλ κινδύνου του Invesco Japanese Equity 
Advantage Fund. 

H. Διευκρινίσεις σχετικά με τον επενδυτικό στόχο 
και την πολιτική των αμοιβαίων κεφαλαίων 
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund 
και Invesco Sustainable China Bond Fund 

Το Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund και το Invesco Sustainable China Bond Fund έχουν λάβει 
έγκριση στο Χονγκ Κονγκ και η σχετική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities & Futures Commission, SFC) 
ζήτησε ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με τον επενδυτικό στόχο και την πολιτική των εν λόγω αμοιβαίων 
κεφαλαίων, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην παρούσα επικαιροποίηση του Ενημερωτικού Δελτίου.  

Όσον αφορά το Invesco Sustainable China Bond Fund, οι κύριες διευκρινίσεις είναι οι εξής: 

- Ο στόχος έχει αποσαφηνιστεί προκειμένου να επισημανθεί ότι το ΑΚ ενσωματώνει και άλλα 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) χαρακτηριστικά (πέραν της 
διατήρησης χαμηλότερης έντασης άνθρακα από εκείνη του δείκτη αναφοράς του ΑΚ). 

- Έχει διευκρινιστεί ότι η επένδυση του ΑΚ σε δανειακούς τίτλους που εκδίδονται ή καλύπτονται από 
εγγύηση των κυβερνήσεων της Κίνας δεν θα υπερβαίνει το 10% της ΚΑΕ του ΑΚ. 

- Η πρόσβαση σε ομόλογα εσωτερικού της Κίνας αναδιατυπώθηκε ως εξής (καταργήθηκε η διακριτή 
διαγραφή από το κείμενο και προστέθηκε το υπογραμμισμένο κείμενο):  

«Το ΑΚ μπορεί να έχει πρόσβαση σε ομόλογα εσωτερικού της Κίνας στην CIBM μέσω του 
συστήματος Bond Connect ή/και του QFI για έως και 50% κατ’ ανώτατο όριο 100% της ΚΑΕ 

https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature?selectedFacets=718a80d8-e22d-4263-a912-827d5c6c8231
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του. Επιπλέον, το ΑΚ μπορεί να επενδύει έως και το 30%100% της ΚΑΕ του σε ομόλογα 
αστικών επενδύσεων.» 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και αυτό αντιπροσωπεύει αλλαγή στο όριο, δεν επηρεάζει τον τρόπο της 
παλαιότερης ή μελλοντικής διαχείρισης του ΑΚ. 

 

Όσον αφορά το Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund, η κύρια διευκρίνιση είναι η εξής: 
- Αποσαφηνίστηκε τι σημαίνει «Quality Core». 
- Η επενδυτική διαδικασία περιγράφεται αναλυτικότερα, ιδίως για να εξηγηθεί γιατί ο Διαχειριστής 

Επενδύσεων θα επενδύσει σε μετοχές που θεωρούνται «ελκυστικά αποτιμημένες». 
 
Οι εν λόγω ενημερώσεις δεν επηρεάζουν τον τρόπο διαχείρισης των εν λόγω αμοιβαίων κεφαλαίων. 

I. 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; 
 
Το ενημερωμένο Ενημερωτικό Δελτίο, το Προσάρτημα A του Ενημερωτικού Δελτίου και τα ενημερωμένα 
Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές θα διατίθενται χωρίς επιβάρυνση στην έδρα της 
Εταιρείας. Θα είναι επίσης διαθέσιμα από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης της Εταιρείας 
(Invesco Management S.A.) από τις 7 Οκτωβρίου 2022. 
 
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. 

 
Για τους άμεσους πελάτες, επικοινωνήστε με την Ομάδα Υπηρεσιών Επενδυτών, στο Δουβλίνο, καλώντας 
στο (+353) 1 4398100 (επιλογή 2). 

http://invescomanagementcompany.lu/
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J. 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 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 ο πράκτορας πληρωμών στην 
Ελβετία είναι: 

• BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich (έως 
τις 30 Σεπτεμβρίου 2022) 

• BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich (από την 1η Οκτωβρίου 2022) 
 

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 αμοιβή διαμεσολάβησης που επιβάλλουν οι σχετικοί πράκτορες πληρωμών στην Ιταλία, όπως 
γνωστοποιείται στο Προσάρτημα στο ισχύον ιταλικό έντυπο αίτησης, το οποίο διατίθεται 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 να διαβάσετε την παρούσα επιστολή.  

 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

 
 
Με έγκριση της Invesco Management S.A. 

http://www.invesco.it/
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