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Beleggingsdoelstelling
Het compartiment wordt actief beheerd. Het
compartiment streeft naar een brutorendement van
5% per jaar boven de 3 maandelijkse EURIBOR (of
een gelijkwaardige referentierente) en tracht dit te
bereiken met minder dan de helft van de volatiliteit
van aandelen wereldwijd, over dezelfde periode van
3 opeenvolgende jaren. Er is geen garantie dat het
compartiment een positief rendement zal genereren
of de volatiliteitsdoelstelling zal behalen. Voor de
volledige doelstellingen en het beleggingsbeleid,
raadpleeg de huidige prospectus.

Kenmerken van het

Georgina Taylor, Richard Batty, Sebastian
Mackay, Gwilym Satchell
Henley -on- Thames
Beheerder sinds december 2013
Lanceringsdatum aandelenklasse
18 december 2013
Oorspr. lanceringsdatum van het comp.  
18 december 2013
Juridische aard
Compartiment van Invesco Funds, SICAV naar
Luxemburgs recht met UCITS statuut
Valuta
EUR
Type
Kapitalisatie
Volume van het compartiment
EUR 368,01 Mln 
ISIN-Code
LU1004132566

Risico-indicator

1 2 3 4 5 6 73

Laag risico Hoog risico

Belangrijkste informatie over de risico’s
Raadpleeg de juridische documenten voor volledige informatie over risico's. De waarde van beleggingen
en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde
bedrag terug. Het compartiment kan gebruik maken van de Bond Connect om toegang te verwerven tot
instrumenten in renminbi die worden verhandeld op het Chinese vasteland. Dit kan leiden tot bijkomende
liquiditeitsrisico's en transactierisico's, met inbegrip van afwikkelings- en debiteurenrisico's, risico's met
betrekking tot de regelgeving en het risico van systeemstoringen. Aandelen van bedrijven worden
doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij
schommelingen in de waarde van het compartiment veroorzaken. Aangezien een deel van het
compartiment blootgesteld kan zijn aan minder ontwikkelde landen, dient u bereid te zijn om aanzienlijke
schommelingen in de waarde van het compartiment te aanvaarden. Wijzigingen in de rentevoeten zullen
leiden tot schommelingen in de waarde van het compartiment. Het compartiment kan beleggen in
noodlijdende effecten, die gepaard gaan met een aanzienlijk risico van vermogensverlies.
Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, namelijk het vermogen van de leningnemer
om de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum terug te betalen. Beleggingen in instrumenten die
blootstelling bieden aan grondstoffen worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico,
die grotere schommelingen in de waarde van het compartiment kunnen veroorzaken. Het rendement van
uw belegging kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Voor beleggingsdoeleinden
kan het compartiment gebruik maken van derivaten (complexe instrumenten), wat kan leiden tot een
groot hefboomeffect en tot grote schommelingen in de waarde van het compartiment. Het gebruik van
derivatentransacties kan het compartiment blootstellen aan tegenpartijrisico's die kunnen leiden tot
verliezen voor het compartiment die verband houden met het faillissement of insolvabiliteit van een
tegenpartij. Het compartiment kan gebruik maken van de Stock Connect om toegang te verwerven tot
Chinese A-aandelen die worden verhandeld op het Chinese vasteland. Dit kan leiden tot bijkomende
liquiditeitsrisico's en transactierisico's, met inbegrip van afwikkelings- en wanbetalingsrisico's, risico's met
betrekking tot de regelgeving en het risico van systeemstoringen. De beschreven risico’s zijn specifieke
materiële risico’s van het compartiment. Voor meer informatie, raadpleeg het document met de huidige
compartiment en andelenklasse specifieke Essentiële-informatiedocument (Eid) evenals het prospectus
voor een complete set van risico’s.

In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.
Jaarlijks rendement per kalenderjaar in EUR* 
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Retouren kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen. De investering betreft de
verwerving van participaties in een fonds en niet in een bepaalde onderliggende waarde.

Actuarieel Rendement*
in % 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds lancering

Compartiment 3,91 -2,13 -1,95 0,01

De getoonde prestatiegegevens houden geen rekening met de commissies en kosten die worden gemaakt
bij de uitgifte en inkoop van participaties. Retouren kunnen toenemen of afnemen als gevolg van
valutaschommelingen. De investering betreft de verwerving van participaties in een fonds en niet in een
bepaalde onderliggende waarde. De aanhoudingsdatum voor risicodoeleinden kan met één werkdag
worden verschoven naar de eerstvolgende dag waarop fondsstromen of handel geen storende invloed
hebben, en kan dus verschillen van de datum die wordt gebruikt voor het verstrekken van
performancecijfers of andere fondsgegevens.

Belangrijke Informatie
De gegevens in dit document verwijzen naar de valuta van het compartiment. (Bron: © 2023
Morningstar).
*Bron : Morningstar op 28 februari 2023. Exclusief instapkosten en beurstaks, geherinvesteerde bruto
inkomsten. Tevens worden de actuariële rendementen jaarlijks berekend volgens een formule rekening
houdend met de lopende en beheerskosten. 
Indien er een rating vermeld is, gelieve voor meer informatie
www.morningstar.be/be/help/methodology.aspx of een financiële dienstverlener te raadplegen.
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Bron: *Invesco. Kosten kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen. Raadpleeg de wettelijke documenten voor meer informatie
over kosten.

NIW en kosten

Huidige NIW
EUR 10,01 

Hoogste NIW
EUR 10,23 (19.01.23)

Laagste NIW
EUR 9,18 (17.06.22)
Initiële minimale investering 1

EUR 1.000

Instapkosten
0% tot max. 5,00%
Uitstapkosten
0%
Lopende kosten
1,62%

Jaarlijkse beheerkosten
1,4%
Swing pricing 2

Max. 2% van de NIW

Overheidsobligaties

Bedrijfsobligaties

Instellingen voor collectieve belegging

Volatiliteitsinstrumenten

Inflatie-geïndexeerde producten

Grondstoffen

Vastgoed

Valuta’s

Aandelen
Het compartiment belegt in investeringsideeën* die
vertegenwoordigd worden door deze
Vermogenscategorieën. 
Voor meer informatie neem contact op met uw
beleggingsadviseur of bezoek onze website :
www.invesco.be

*Investeringsidee :
In het kader van dit compartiment, komt een idee
overeen met een verwachte evolutie van de markt. Om
een goed gespreide portefeuille samen te stellen, belegt
het multi-asset-team tegelijkertijd in traditionele activa,
overige activaklassen en afgeleide instrumenten.
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Belangrijke Informatie

1De initiële minimale investeringsbedragen zijn : USD 1.500 /EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Voor meer informatie over de
minimale investering bedragen in andere valuta’s, neem contact met ons op of verwijs naar de meest actuele prospectus.
2Het compartiment mag een swing pricing mechanisme gebruiken (max. 2% van de NIW) om de transactie- en ondehandelingskosten te dekken bij
de verkoop van grote volumes.

Beurstaks: 1,32% bij uitstap (met een maximum van 4000 EUR). Fysieke beleggers in het compartiment zullen onderworpen worden aan een roerende
voorheffing van 30% op de distributie van dividenden (voor distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere
compartimenten (voor kapitalisatie en distributie aandelenklasse) die beleggen in meer dan 10% in schuldvorderingen. Not provided 

Raadpleeg voor meer informatie over onze compartiment en de relevante risico's de aandelenklassespecifieke documenten met Essentiële-informatiedocument
(Eid) (beschikbaar in de lokale taal), de jaarverslagen of tussentijdse verslagen, het prospectus en de samenstellende documenten, beschikbaar op
www.invesco.eu. Een samenvatting van de rechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.lu. De
beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen. De jaarverslagen of tussentijdse verslagen, het prospectus en de oprichtingsdocumenten zijn
beschikbaar in het Engels. Het bovenvermelde compartiment is zonder vervaldatum. Dit compartiment blijft onderhevig aan marktschommelingen: de
toekomstige opbrengst en het behalen van de doelstelling van de beheerders kan dus niet worden gegarandeerd. Indien investeerders er niet zeker van zijn dat
dit voor hen het geschikte product is, dienen zij een financieel adviseur te raadplegen. De lopende kosten en alle overige kosten, provisies en uitgaven, alsmede
de belastingen die via het compartiment worden betaald, worden vermeld in het document met de Essentiële-informatiedocument (Eid), het prospectus en het
tarievenoverzicht. Eventuele verdere kosten inclusief belastingen in verband met de transacties met betrekking tot het compartiment zijn rechtstreeks voor
rekening van de cliënt. De huidige grondslagen voor de fiscale aanslag en aftrek kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Afhankelijk van de individuele
omstandigheden kunnen deze wijzigingen van invloed zijn op de opbrengst van de belegging. De netto-inventariswaarden worden gepubliceerd in De Tijd,
L’Echo en op www.beama.be. Voor elke klacht kunt u contact opnemen met onze klantendienst (info@bru.invesco.be). Elke belegger die een klacht wil indienen
over enig aspect van het compartiment of de werking ervan, kan contact opnemen met zijn distributeur. Belgische beleggers kunnen ook elke klacht met
betrekking tot de werking van het fonds indienen bij de financiële dienst. Belgische investeerders kunnen ook onopgeloste klachten indienen bij de Belgische
Ombudsfin : https://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen. 

© 2023 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hier is weergegeven (1) is eigendom van Morningstar en/of haar content/dataleveranciers;
(2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel. Noch Morningstar noch zijn dataleveranciers
kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik van deze informatie. 

Verantwoordelijke uitgever : Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, gereguleerd door de Commission de
Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg. www.invesco.be.


