Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte
reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i
fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett
välgrundat investeringsbeslut.

Invesco Pan European Structured Equity Fund (”fonden”)
En delfond i Invesco Funds, SICAV (”paraplyfonden”)
Klass A ackumulerad - EUR (ISIN-kod: LU0119750205) (”andelsklassen”)
Fonden förvaltas av Invesco Management S.A., som ingår i Invesco-koncernen.

Mål och placeringsinriktning

-

Fondens mål är att ge långsiktig kapitaltillväxt.
Fonden avser att huvudsakligen investera i aktier i europeiska företag.
Fonden förvaltas med ”kvantitativa metoder”. Vi definierar ”kvantitativa metoder” som matematiska, logiska och statistiska tekniker som används vid
aktieurvalet.
Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.
Du kan köpa och sälja andelar i fonden på alla bankdagar i Luxemburg (enligt definitionen i prospektet).
Eventuella vinster från din investering kommer att återinvesteras.
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Andelsklassen är i riskkategori 5 baserat på kursens tidigare uppoch nedgångar eller simulerade uppgifter.
Eftersom andelsklassens riskkategori har beräknats baserat på
historiska data, kan det vara ett otillförlitligt mått på andelsklassens
framtida riskprofil.
Riskkategorin kan ändras i framtiden och är inte garanterad.
Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
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Investeringarnas värde och vinsten de genererar kan såväl minska som öka, och
du får kanske inte tillbaka hela ditt investerade belopp.
Aktier i företag anses allmänt vara en högriskinvestering och kan leda till att
fondvärdet fluktuerar på grund av yttre faktorer.
Fonden kan använda derivat (komplexa instrument) för att försöka minska
investeringarnas totala risk eller minska investeringskostnaderna, även om
detta kan komma att misslyckas.
Investeringens avkastning kan påverkas negativt av svängningar i
växelkurserna.
Det kan vara svårt för fonden att köpa eller sälja vissa instrument under
turbulenta marknadsförhållanden. Följaktligen kan priset som erhålls vid
försäljning av sådana instrument vara lägre än under normala
marknadsförhållanden.
En mer ingående beskrivning av de riskfaktorer som gäller för denna fond
anges i avsnitt 8 i informationsbroschyren.

Avgifter
Avgifterna du betalar används till att betala fondens rörelsekostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift
5.00%
Uttagsavgift
Ingen avgift
Avgifter som visas ovan är de maximibelopp som kan tas ut av
dina pengar innan de investeras.
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året
Årlig avgift
1.58%

-

Avgifter som tagits ur andelsklassen under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad avgift
Ingen avgift

-

Eventuell insättningsavgift som anges är ett maximibelopp. De avgifter som
anges kan i vissa fall vara lägre. Din ekonomiska rådgivare eller distributör kan
informera dig om detta.
Beloppet för den årliga avgiften baseras på årliga kostnader för perioden som
slutade i augusti 2017. Detta belopp kan variera från ett år till ett annat. Den
omfattar inte portföljens transaktionskostnader, utom när det gäller en
insättnings- eller uttagsavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av
andelar i en annan fond.
Vid byte av fonder får du betala en bytesavgift på högst 1 % av den nya
fonden.
Mer information om avgifter finns i avsnitt 4, avsnitt 9 samt bilaga A i fondens
prospekt.

Tidigare Resultat
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Fondens lanseringsdatum: 06/11/2000.
Andelsklassens lanseringsdatum: 06/11/2000.
Fondens basvaluta är EUR.
Tidigare resultat för andelsklassen beräknas i EUR.
Resultatet beräknas efter att årlig avgift har dragits av och inkluderar
återinvesterad bruttointäkt. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter som visas
ingår inte i beräkningarna.
Tidigare resultat ska inte ses som vägledning för framtida resultat.
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Praktisk information

-

Förvaringsinstitut: Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxemburgfilialen.
Luxemburgs skattesystem kan påverka din personliga skattesituation och leda till skattemässiga konsekvenser i ditt bosättnings- och/eller ursprungsland.
Invesco Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta
delarna i informationsbroschyren.
Paraplyfonden är strukturerad med olika delfonder. Tillgångar och skulder för varje delfond är separerade enligt luxemburgsk lag. Som en följd av detta
kommer fondens tillgångar inte att vara tillgängliga för att infria skyldigheter som åligger en annan delfond inom paraplyfonden.
Du har rätt att byta från denna fond till en annan fond på begäran, mot en bytesavgift. Mer information finns i avsnitt 5 i informationsbroschyren.
Det finns fler tillgängliga andelsklasser i denna fond. Ytterligare information finns på vår webbplats.
Den senaste kursen för andelsklassen hittar du på vår webbplats samt på Reuters, Bloomberg och Morningstar.
Information om förvaltningsbolagets, Invesco Management S.A., aktuella ersättningspolicy omfattar, men är inte begränsad till, en beskrivning av hur
ersättning och förmåner beräknas samt identiteten på de personer som ansvarar för tilldelning av ersättning och förmåner, inbegripet sammansättningen
av ersättningskommittén och finns tillgänglig på förvaltningsbolagets webbplats på www.invescomanagementcompany.lu. En kopia kan erhållas utan avgift
från förvaltningsbolaget.
Mer information finns i informationsbroschyren samt i års och halvårsrapporterna som kan erhållas kostnadsfritt från fondens databehandlare
International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublin 2, Irland, telefon +353 1 439 8100, fax +353 1 439 8400 eller
förvaltningsbolaget, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till queries@dub.invesco.com eller gå in på
vår webbplats: www.invesco.com. Informationsbroschyren finns på engelska, franska, spanska, italienska och tyska medan rapporterna finns på engelska
och tyska.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Luxemburgs finansinspektion (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Invesco Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Luxemburgs finansinspektion (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Dessa basfakta för investerare gäller per den 14/02/2018.

