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Beleggingsdoelstelling
Het compartiment wordt actief beheerd.
De doelstelling van het compartiment is het behalen
van vermogensgroei op lange termijn middels een
beleggingsportefeuille van aandelen of
aandelenverwante effecten van Europese
ondernemingen waarbij de nadruk wordt gelegd op
grote bedrijven. 

Kenmerken van het compartiment

John Surplice
Henley -on- Thames
Beheerder sinds
juli 2003

Tim Marshall
Henley -on- Thames
Beheerder sinds
juni 2020

Lanceringsdatum aandelenklasse
11 december 2006
Oorspr. lanceringsdatum van het comp.  
02 januari 1991
Juridische aard
Compartiment van Invesco Funds, SICAV naar
Luxemburgs recht met UCITS statuut
Valuta
EUR
Type
Distributie
Volume van het compartiment
EUR 1,37 Mld 
Bloomberg-code
INVPEAI LX
ISIN-Code
LU0267985231
Betaling
Transactiedatum + 3 dagen
Morningstar-RatingTM
AAA

Risico-indicator

1 2 3 4 5 6 75

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. 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. Het rendement van uw belegging kan negatief worden beïnvloed door
wisselkoersschommelingen. Het compartiment kan gebruikmaken van derivaten (complexe instrumenten)
in een poging om het algemene risico van zijn beleggingen te beperken of de beleggingskosten terug te
dringen, al kan niet worden gegarandeerd dat dit doel ook bereikt wordt. 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. 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 11,49 10,91 3,92 4,14

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. **Morningstar.

Geografische wegingen van het comp. in %*

g Frankrijk
g Verenigd Koninkrijk
g Duitsland
g Verenigde Staten
g Nederland
g Finland
g Spanje
g Italië
g Anderen
g Contant geld

Financiële kenmerken*1

Gemiddelde beurskapitalisatie EUR 56,53 Mld

Mediane beurskapitalisatie EUR 31,57 Mld

NIW en kosten

Huidige NIW
EUR 20,63 
Hoogste NIW
EUR 20,63 (28.02.23)
Laagste NIW
EUR 16,21 (29.09.22)
Initiële minimale investering 2

EUR 1.000
Instapkosten
0% tot max. 5,00%
Uitstapkosten
0%
Lopende kosten
1,97%
Jaarlijkse beheerkosten
1,5%
Swing pricing 3

Max. 2% van de NIW

Top 10 posities* (Aantal posities: 58)

Participatie %

Total 3,5

BP 3,4

AstraZeneca 3,0

Roche NES 3,0

UPM-Kymmene 2,7

Deutsche Telekom 2,6

Capgemini 2,4

Veolia Environnement 2,3

UniCredit 2,2

Infineon Technologies 2,1

Sectorverdeling*
in %

Industrie 17,0

Financiën 16,6

Materialen 10,9

Energie 10,8

Gezondheidszorg 9,7

Nutsbedrijven 8,8

Luxe-consumentengoederen 8,5

Informatie technologie 5,8

Anderen 8,8

Contant geld 3,2

Geografische*
in %

Frankrijk 22,9

Verenigd Koninkrijk 18,4

Duitsland 14,8

Verenigde Staten 7,1

Nederland 5,5

Finland 5,5

Spanje 5,1

Italië 4,0

Anderen 13,4

Contant geld 3,2

3 jaar kenmerken**

Volatiliteit in % 23,06
Volatiliteit: de volatiliteit is de geobserveerde mate van beweeglijkheid in de koers van een effect. De
standaarddeviatie is de meest gebruikte maatstaf om volatiliteit te meten.
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Belangrijke Informatie

1Mediane beurskapitalisatie: dit is de 'm'-waarde van de markt van alle aandelen in omloop van een vennootschap op aandelen, waarmee alle
marktwaarden in twee gelijke delen kunnen worden opgedeeld: met aan de ene kant een helft van de waarden die allemaal lager zijn dan of gelijk
aan 'm' en aan de andere kant de andere helft waarden, die allemaal hoger zijn dan of gelijk aan 'm'.
2De 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.
3Het 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: 0% bij uitstap. 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. 

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.
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SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Het compartiment voldoet aan artikel 8 met betrekking tot de EU-verordening inzake informatieverschaffing over duurzame financiering*. Als zodanig
bevordert het compartiment onder meer milieu- of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken. Bovendien volgen de bedrijven waarin het
compartiment belegt praktijken op het gebied van goed bestuur. *Verordening (EU) 2019/2088 betreffende duurzaamheid – gerelateerde toelichtingen in de
financiële dienstensector. 

Uitsluitingskader

Het compartiment verankert een uitsluitingskader voor specifieke activiteiten op basis van UN Global Compact, strenge overheidssancties, inkomstendrempels
voor bepaalde activiteiten die verband houden met milieu- en/of sociale criteria, en zorgt ervoor dat bedrijven goede bestuurspraktijken volgen. De lijst met
activiteiten en hun drempels vindt u hieronder:

UN Global Compact - Niet-compliant 

Sancties landen - Gesanctioneerde investeringen zijn verboden* 

Controversiële wapens - 0% van de omzet, inclusief bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernkoppen of hele
kernraketten buiten het Non-proliferatieverdrag (NPV)

Steenkool - Winning van thermische kolen: >=5% van inkomsten
- Thermische kolenstroomopwekking: >=10% van inkomsten

Onconventioneel olie & gas 

- >= 5% van de inkomsten op elk van de volgende:
Olie- en gasexploratie op de Noordpool;
Winning van oliezanden;
Winning van schalie-energie;

Tabak - Productie van tabaksproducten: >=5% van inkomsten
- Aan tabak gerelateerde producten en diensten: >=5% van inkomsten

Anderen - Recreatieve cannabis: >=5% van de inkomsten 

Goede structuur - Ervoor zorgen dat bedrijven goede bestuurspraktijken volgen op het gebied van gezonde
bestuursstructuren, werknemersrelaties, beloning en naleving van belastingwetgeving

Militair contracteren - Militair contracteren Totaal >=10%
- Handvuurwapens in het algemeen >=0%

*Bij Invesco houden we continu toezicht op eventuele sancties, inclusief die opgelegd door de VN/VS/EU en het VK. Deze sancties kunnen investeringen in de
effecten van verschillende overheden/regimes/entiteiten uitsluiten en zullen als zodanig worden opgenomen in onze nalevingsrichtlijnen en workflows
(ontworpen om naleving van dergelijke sancties te garanderen). De formulering van internationale sancties is iets waar we bijzondere aandacht aan besteden,
aangezien er gelegenheden zijn waar sancties in beperkte vorm kunnen bestaan, bijvoorbeeld door investeringen in de secundaire markt toe te staan. Naast
sancties tegen hele landen, zijn er andere thematische regimes, die zich bijvoorbeeld kunnen richten op mensenrechten, cyberaanvallen, terrorismefinanciering
en corruptie, die van toepassing kunnen zijn op zowel individuen als/of entiteiten/bedrijven. 

Bij elke investeringsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van het compartiment zoals beschreven in de juridische documenten.
Raadpleeg voor duurzaamheidsgerelateerde aspecten: https://www.invescomanagementcompany.lu.
�
Bij Invesco hebben we geprobeerd minimale waarborgen in te voeren voor meerdere subfondsen van Invesco Funds (zoals hierboven vermeld) zodat ze vanaf 2
november 2021 kunnen voldoen aan de vereisten van artikel 8 van de SFDR-verordening. Artikel 8-product, moeten de compartimenten onder meer de
ecologische en/of sociale kenmerken bevorderen en er tegelijkertijd voor zorgen dat de ondernemingen waarin wordt belegd, praktijken van goed bestuur
naleven. Om aan dergelijke vereisten te voldoen, werd besloten dat we bepaalde activiteiten zouden willen uitsluiten op basis van bepaalde drempels, die van
tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie de website van de beheermaatschappij op
https://www.invescomanagementcompany.lu.
�
Zoals hierboven vermeld, is dit een eigen raamwerk dat door Invesco is ontwikkeld in overeenstemming met de vereisten van artikel 8 van Verordening (EU)
2019/2088 inzake duurzaamheid. Het framework wordt ontwikkeld, onderhouden en gecontroleerd door Invesco. Om bedrijven te beoordelen op de
genoemde criteria, gebruikt Invesco een combinatie van Sustainalytics en ISS (Institutional Shareholder Services) om de naleving te beoordelen, maar dit kan
waar nodig worden aangevuld met andere dienstverleners. Hoewel er een brede dekking is over de verschillende systemen, is er geen enkel systeem dat
volledige dekking biedt voor het hele beleggingsuniversum. Als gevolg hiervan zullen beleggingsteams verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een
beoordeling van bedrijven waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn, onder het juiste toezicht en toezicht van onze beleggingscompliance en ESG-teams. 

Invesco's inzet voor ESG

Invesco heeft een door beleggingen geleide ESG-aanpak. We bieden een uitgebreide reeks ESG-gerichte mogelijkheden waarmee klanten hun waarden kunnen
uiten door middel van beleggen. We integreren ook financieel materiële ESG-overwegingen in ons beleggingsplatform, waarbij we rekening houden met
kritische factoren die ons helpen sterke resultaten te leveren aan klanten.


