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BELANGRIJK: Dit document is belangrijk en vereist uw onmiddellijke aandacht. Als u
twijfelt over hoe u moet handelen, dient u advies in te winnen bij uw effectenmakelaar,
bankrelatiemanager, advocaat, accountant of andere financieel adviseur.
Als u al uw aandelen in het Fonds (zoals hieronder gedefinieerd) hebt verkocht of
overgedragen, verzoeken wij u dit document meteen te overhandigen aan de koper of
begunstigde, of aan de effectenmakelaar, bank of agent via wie de verkoop of overdracht
is uitgevoerd, zodat het document zo spoedig mogelijk kan worden doorgezonden naar
de koper of de begunstigde.
Uitdrukkingen met hoofdletters in dit document hebben dezelfde betekenis als
uitdrukkingen met hoofdletters in het Prospectus gedateerd 22 oktober 2021. Kopieën
van het Prospectus zijn tijdens normale kantooruren op verzoek verkrijgbaar bij het
hoofdkantoor van de Vennootschap of bij de lokale vertegenwoordiger in elk
rechtsgebied waar de subfondsen van de Vennootschap zijn ingeschreven voor
openbare distributie.
Dit document is, in overeenstemming met het huidige beleid van de Centrale Bank, niet
door de Centrale Bank gecontroleerd.
KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS
7 juni 2022
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(het "Fonds")
Geachte Aandeelhouder,
De raad van bestuur van de Vennootschap (de “Raad van Bestuur” of het “Bestuur”) stelt de
aandeelhouders van het Fonds (de “Aandeelhouders”) hierbij op de hoogte van het volgende:
Zoals vermeld in een kennisgeving aan u van 2 maart 2022 ten gevolge van de
marktomstandigheden die voortvloeien uit de Russische invasie van Oekraïne en de
bekendmaking door de indexaanbieder van het Fonds, Wiener Börse (de “Indexaanbieder”),
om de RDX USD-index, de referentie-index van het Fonds (de “Fondsindex”), op te schorten,
heeft het Bestuur besloten om de waardering van het Fonds en de uitgifte, aflossing en het
omwisselen van de aandelen van het Fonds met ingang van deze genoemde datum op te
schorten.
Het Bestuur heeft krachtens artikel 10.1 van bijlage II van de statuten van de Vennootschap het
recht om het Fonds uitsluitend naar zijn eigen oordeel op te heffen door de bewaarder van het
Fonds hiervan schriftelijk in kennis te stellen in een aantal omstandigheden, waaronder een
verandering in materiële aspecten van de bedrijfsuitoefening, de economische of politieke
situatie met betrekking tot het Fonds, die naar de overtuiging van het Bestuur materieel nadelige
gevolgen heeft voor de beleggingen van het Fonds, alsmede wanneer het Bestuur de mening
is toegedaan dat voortzetting van het Fonds, rekening houdend met de geldende
marktomstandigheden en het belang van de aandeelhouders, onuitvoerbaar of niet raadzaam
is. Het Bestuur is van mening dat dergelijke omstandigheden zich nu hebben voorgedaan.
Bestuurders: Gary Buxton, Barry McGrath, Feargal Dempsey,
Katy Walton Jones
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De Indexaanbieder van het Fonds heeft op 12 mei 2022 bevestigd dat de Fondsindex met
ingang van 17 mei 2022 wordt stopgezet (de “Bekendmaking van Stopzetting van de Index”).
Na de Bekendmaking van Stopzetting van de Index hebben de tegenpartijen van het Fonds
bevestigd dat als gevolg van het stopzetten van de Fondsindex de onderliggende
swapcontracten in het bezit van het Fonds moeten worden gesloten omdat niet langer sprake
is van een geldige referentie.
Het Bestuur is, na overleg met de beleggingsbeheerder van het Fonds, Assenagon Asset
Management S.A. (de “Beleggingsbeheerder”), van oordeel dat het voor het Fonds niet
haalbaar is om zijn activiteiten voort te zetten en dat het in het belang is van de Vennootschap,
het Fonds en/of de Aandeelhouders om het Fonds op te heffen in overeenstemming met de
relevante bepalingen die uiteengezet zijn in de statuten van het Fonds. De aandelen van de
Aandeelhouders zullen dientengevolge worden ingekocht.
Procedure en tijdschema voor opheffing
De opheffing van het Fonds vindt plaats op 21 juni 2022 (de “Opheffingsdatum van het
Fonds”).
Uw aandelenbezit in het Fonds eindigt op de Opheffingsdatum van het Fonds. Op dit moment
wordt verwacht dat er bij opheffing geen uitkering aan de aandeelhouders zal plaatsvinden,
aangezien er momenteel geen resterende waarde in het Fonds is.
De aandelen die u als Aandeelhouder in het Fonds op Opheffingsdatum van het Fonds bezit,
zullen automatisch worden ingekocht. Het Fonds blijft op zowel de primaire als de secundaire
markt opgeschort tot aan de Opheffingsdatum van het Fonds. Dit betekent dat Aandeelhouders
vóór die datum geen aandelen in het Fonds kunnen laten inkopen, noch aandelen in het Fonds
kunnen verkopen op de secundaire markt.
Omdat het Fonds is opgeschort kunnen Aandeelhouders niet vóór de Opheffingsdatum van het
Fonds uit het Fonds stappen.
Opheffingskosten
Alle kosten in verband met de opheffing van het Fonds worden gedragen door Invesco
Investment Management Limited als de Beheermaatschappij voor het Fonds.
Fiscale gevolgen
Als Aandeelhouder moet u er rekening mee houden dat de inkoop van uw aandelen zoals
hierboven beschreven in bepaalde rechtsgebieden voor belastingdoeleinden kan worden
aangemerkt als verkoop van aandelen. Dit zal afhangen van uw persoonlijke omstandigheden.
Als u twijfelt over de fiscale gevolgen van de opheffing van het Fonds, dient u contact op te
nemen met uw financieel adviseur of uw belastingadviseur.
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u Invesco bellen op +44 (0)20
3370 1113 of contact met ons opnemen op invest@invesco.com.
Hoogachtend,
________________
Voor en namens
Invesco Markets plc

