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TÄRKEÄÄ: Tämä asiakirja on tärkeä ja vaatii välitöntä huomiotasi.  Jos et ole varma, 
miten sinun pitäisi toimia, kehotamme sinua pyytämään neuvoa 
arvopaperinvälittäjältäsi, pankinjohtajaltasi, asianajajaltasi, kirjanpitäjältäsi tai muulta 
riippumattomalta taloudelliselta neuvonantajalta. 
 
Jos olet myynyt tai muuten luovuttanut (jäljempänä mainitun) Rahaston kaikki 
osuutesi, lähetä tämä tiedote viipymättä ostajalle, luovutuksensaajalle tai sille 
arvopaperinvälittäjälle, pankille tai muulle asiamiehelle, jonka kautta myynti tai 
luovutus toteutettiin, jotta tämä voi lähettää tiedotteen edelleen ostajalle tai 
luovutuksensaajalle.  
 
Tässä asiakirjassa isolla alkukirjaimella kirjoitettuja termejä käytetään samassa 
merkityksessä kuin isolla alkukirjaimella kirjoitettuja termejä on käytetty 22. lokakuuta 
2021 päivätyssä Rahastoesitteessä. Rahastoesitteen kopioita on saatavilla pyynnöstä 
tavanomaisina aukioloaikoina Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta tai Yhtiön 
paikalliselta edustajalta kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla Yhtiön alarahasto on 
rekisteröity julkiseen jakeluun. 
 
Keskuspankin tämänhetkisen käytännön mukaan Keskuspankki ei ole tarkastanut tätä 
asiakirjaa. 

 
ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE 

7. kesäkuuta 2022 
 
Invesco Markets plc (”Yhtiö”) 
 

Rahasto ISIN-koodit 

Invesco RDX UCITS ETF IE00B5NDLN01 
 
(”Rahasto”) 
 
Hyvä osuudenomistaja 
 
Yhtiön hallitus (”Hallitus”) tiedottaa Rahaston osuudenomistajille ("Osuudenomistajat”) 
seuraavasta: 
 
Kuten 2. maaliskuuta 2022 päivätyssä tiedotteessa tarkemmin kerroimme, Venäjän Ukrainaan 
tekemän hyökkäyksen aiheuttamien markkinaolosuhteiden sekä sen, että Rahaston 
indeksinhoitaja Wienin pörssi (”Indeksinhoitaja”) ilmoitti rahaston viiteindeksin, RDX USD -
indeksin (”Rahaston Indeksi”) laskennan keskeyttämisestä, seurauksena Hallitus päätti 
keskeyttää Rahaston arvonmäärityksen sekä Rahaston osuuksien merkinnät, lunastukset ja 
vaihdot tuosta päivästä alkaen kyseinen päivä mukaan lukien. 
 
Yhtiön yhtiöjärjestyksen liitteen II kohdan 10.1 mukaisesti Hallituksella on yksinomainen ja 
ehdoton harkintavalta purkaa rahasto ilmoittamalla siitä kirjallisesti Rahaston säilytysyhteisölle 



tietyissä mainituissa olosuhteissa, mukaan lukien silloin, jos jokin Rahastoon liittyvä 
liiketoiminnallinen, taloudellinen tai poliittinen tilanne muuttuu niin merkittävästi, että Hallitus 
katsoo sen aiheuttavan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Rahaston sijoituksille, ja jos Hallitus 
uskoo, että Rahaston on mahdotonta tai epäviisasta jatkaa toimintaansa vallitsevat 
markkinaolosuhteet ja osuudenomistajien edut huomioon ottaen.  Hallitus uskoo, että tällaiset 
olosuhteet ovat syntyneet. 
 
Rahaston Indeksinhoitaja vahvisti 12. toukokuuta 2022, että Rahaston Indeksi lopetetaan 
17. toukokuuta 2022 (”Indeksin Lopettamisilmoitus”). Indeksin Lopettamisilmoituksen 
jälkeen Rahaston vaihtosopimusten vastapuolet ovat vahvistaneet, että Rahaston Indeksin 
lopettamisen vuoksi Rahaston omistamat vaihtosopimukset on suljettava, koska niillä ei enää 
ole asianmukaista viitearvoa.  
 
Tämän vuoksi Hallitus on Rahaston rahastonhoitajaa Assenagon Asset Management S.A.:ta 
(”Rahastonhoitaja”) kuultuaan päätynyt siihen tulokseen, että Rahaston toiminnan 
jatkaminen on mahdotonta ja Yhtiön, Rahaston ja/tai Rahaston Osuudenomistajien etujen 
mukaista on purkaa Rahasto yhtiöjärjestyksessä kuvattujen sääntöjen mukaisesti. Tämän 
johdosta Osuudenomistajien osuudet lunastetaan vastaavasti. 
 
Purkamismenettely ja purkamisen ajankohta 
 
Rahaston purkaminen tapahtuu 21. kesäkuuta 2022 (”Rahaston Purkupäivä”).  
 
Rahaston Purkupäivänä osuudenomistajien omistus Rahaston osuuksissa päättyy. Tällä 
hetkellä on odotettavaa, että osuudenomistajille ei makseta varoja ulos Rahaston purkamisen 
yhteydessä, koska Rahastolla ei ole jäännösarvoa. 
  
Jos olet Rahaston Osuudenomistaja Rahaston Purkupäivänä, osuutesi lunastetaan 
automaattisesti. Rahaston toiminta pysyy keskeytettynä Rahaston Purkupäivään asti sekä 
ensi- että jälkimarkkinoilla. Tämä tarkoittaa, että Osuudenomistajat eivät pysty lunastamaan 
Rahaston osuuksia, eivätkä Osuudenomistajat voi myydä Rahaston osuuksia jälkimarkkinoilla 
ennen tätä päivämäärää.  
 
Koska Rahaston toiminta on keskeytetty, Osuudenomistajat eivät voi irtautua Rahastosta 
ennen Rahaston Purkupäivää. 
 
Sulkemiskustannukset 
 
Rahaston hallinnointiyhtiö Invesco Investment Management Limited vastaa kaikista Rahaston 
purkamiseen liittyvistä kustannuksista. 
 
Verovaikutukset 
 
Osuudenomistajien tulee huomata, että yllä kuvattu osuuksien lunastaminen saattaa joillakin 
lainkäyttöalueilla olla verotukseen kelpaava luovutustappio. Tämä riippuu sijoittajan 
henkilökohtaisista olosuhteista, ja mikäli sinulla on epäselvyyttä Rahaston sulkemisen 
verovaikutuksista, sinun tulee ottaa yhteyttää sijoitus- tai veroneuvojaasi. 
 
Jos sinulla on kysyttävää tästä tiedoksiannosta, voit soittaa Invescon numeroon 
+44 (0)20 3370 1113 tai ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen invest@invesco.com. 
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