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Η παρούσα Εγκύκλιος σάς αποστέλλεται λόγω της ιδιότητάς σας ως Μεριδιούχου ενός από τα Κεφάλαια
Invesco, που ανήκουν σε ΟΣΕΚΑ της Invesco με έδρα στην Ιρλανδία (το «Κεφάλαιο»). Είναι σημαντική και
απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Εάν έχετε τυχόν αμφιβολίες σχετικά με τις ενέργειες που πρόκειται να
αναληφθούν, πρέπει να συμβουλευτείτε άμεσα τον χρηματιστή, τον διευθυντή της τράπεζάς σας, τον δικηγόρο
ή τον επαγγελματικό σας σύμβουλο. Εάν έχετε πωλήσει ή μεταβιβάσει με διαφορετικό τρόπο τις επενδύσεις
σας στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο Invesco, Ιρλανδίας, παρακαλούμε να αποστείλετε την παρούσα Εγκύκλιο (ή,
εάν ισχύει, ένα αντίγραφο αυτής) και τα συνοδευτικά Δελτία Εξουσιοδότησης στον χρηματιστή, τον διευθυντή
της τράπεζάς σας ή σε οποιοδήποτε άλλο αντιπρόσωπο μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση,
προκειμένου να αποσταλεί στον αγοραστή ή στον εκδοχέα. Τα μέλη του ΔΣ της Invesco Global Asset
Management DAC (τα «Μέλη του ΔΣ») είναι υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην
παρούσα Εγκύκλιο. Εξ όσων γνωρίζουν και πιστεύουν τα Μέλη του Δ.Σ. (τα οποία έχουν λάβει όλα τα εύλογα
μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι κάτι τέτοιο ισχύει), οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην
παρούσα Εγκύκλιο, κατά την παρούσα ημερομηνία, συνάδουν με τα δεδομένα και δεν έχει παραληφθεί
οτιδήποτε είναι πιθανό να επηρεάσει τη σημασία των εν λόγω πληροφοριών. Τα Μέλη του Δ.Σ. αποδέχονται
την ανάλογη ευθύνη.
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ΘΕΜΑ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μεριδιούχων ενός Κεφαλαίου Invesco, που ανήκει σε ΟΣΕΚΑ της
Invesco με έδρα στην Ιρλανδία (το «Κεφάλαιο»)
Αξιότιμε Μεριδιούχε,
Ενόψει της σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης («ΕΓΣ») των μεριδιούχων του Κεφαλαίου, στο οποίο
έχετε επενδύσει ως Μεριδιούχος, λαμβάνετε την παρούσα επιστολή ως μέρος της σχετικής αλληλογραφίας της ΕΓΣ μαζί με
τη σχετική Ενημερωτική Εγκύκλιο, την Πρόσκληση προς τους Μεριδιούχους και το Δελτίο Εξουσιοδότησης (στην Ελληνική
γλώσσα).
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, σε συνέχεια της εφαρμογής από το 2007 του συστήματος καταχώρισης
μεριδιούχων των Κεφαλαίων Invesco, που ανήκουν σε ΟΣΕΚΑ της Invesco με έδρα στην Ιρλανδία (τα «Κεφάλαια»), στα
βιβλία των Κεφαλαίων εμφανίζεται, κατά περίπτωση, ως εγγεγραμμένος μεριδιούχος μόνο ο Διανομέας στην Ελλάδα (μέσω
του οποίου έχετε επενδύσει στα Κεφάλαια), ως ενεργών για λογαριασμό των πελατών του, που είναι οι Δικαιούχοι
Μεριδιούχοι. Παράλληλα, ο Διανομέας, για προστασία των πελατών του και για κάθε άλλο νόμιμο και συμβατικό σκοπό,
τηρεί, σε ειδικό υποσύστημα, αναλυτικό μητρώο των μεμονωμένων Δικαιούχων Μεριδιούχων των Κεφαλαίων.
Αν τα μερίδιά σας είναι ονομαστικά στο όνομά σας, τότε, εφόσον δεν επιθυμείτε να παραστείτε αυτοπροσώπως,
παρακαλείστε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το συνημμένο «Δελτίο Εξουσιοδότησης», σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναγράφονται σε αυτό.
Τα Κεφάλαια Invesco υπόκεινται στην εποπτεία
της επιτροπής Commission de Surveillance du
Secteur Financier
Μέλη του ΔΣ: Peter Carroll (Ιρλανδία), Douglas
Sharp (Καναδάς), Timothy Caverly (Η.Π.Α.),
Graeme Proudfoot (Ηνωμένο Βασίλειο) και
Bernhard Langer (Γερμανία)
Συστάθηκε στο Λουξεμβούργο, αρ. B-34457
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Αν είστε δικαιούχος επενδυτής στα Κεφάλαια (σύμφωνα με τα ανωτέρω), και επιθυμείτε να ασκήσετε το εκ του
νόμου και εκ του καταστατικού δικαίωμά σας ψήφου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Τοπικό Διανομέα («Διανομέα»),
μέσω του οποίου έχετε επενδύσει στα Κεφάλαια, προκειμένου να εξουσιοδοτήσει εσάς να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως
στην ΓΣ, συμπληρώνοντας χωρίς οδηγίες το «Δελτίο Εξουσιοδότησης» για τα μερίδια, των οποίων είστε δικαιούχος.
Σε διαφορετική περίπτωση, ο Τοπικός Διανομέας σας δύναται να συμπληρώσει το «Δελτίο Εξουσιοδότησης» για τα
μερίδια, των οποίων είστε δικαιούχος, εξουσιοδοτώντας τον πρόεδρο της ΓΣ ή όποιο άλλο πρόσωπο, κατά την απόλυτη
κρίση.
Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση των δικαιωμάτων αυτοπρόσωπης παράστασης, εκπροσώπησης και ψήφου στην
Γενική Συνέλευση, γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό και στο τρέχον Ενημερωτικό Δελτίο των
Κεφαλαίων, τα οποία, έχετε παραλάβει κατά την αρχική σας επένδυση, και σε κάθε περίπτωση μπορείτε να προμηθευθείτε
ανά πάσα στιγμή από τον Διανομέα σας στην Ελλάδα ή από την ιστοσελίδα www.invesco.com.
Με εκτίμηση,
Για λογαριασμό και κατ’ εντολήν του Διαχειριστή Invesco Global Asset Management DAC
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