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VIKTIG: Dette dokumentet er viktig og krever din umiddelbare oppmerksomhet.  Hvis 
du er i tvil om hva du bør gjøre, bør du søke råd fra en aksjemegler, bankfunksjonær, 
advokat, regnskapsfører eller en annen uavhengig finansrådgiver. 
 
Hvis du har solgt eller overført alle andelene dine i fondet (som definert nedenfor), ber 
vi deg sende dette dokumentet umiddelbart til kjøperen eller erververen, eller til 
aksjemegleren, banken eller annen agent som salget eller overføringen ble utført 
gjennom, for overføring til kjøper eller erverver så snart som mulig.  
 
Begreper i fet skrift som brukes her, skal ha samme betydning som begrepene i fet 
skrift brukt i prospektet datert 22. oktober 2021. Kopier av prospektet er tilgjengelig på 
forespørsel i løpet av normal arbeidstid fra selskapets registrerte kontor eller fra den 
lokale representanten for selskapet i hver jurisdiksjon der selskapets underfond er 
registrert for offentlig distribusjon. 
 
I samsvar med sentralbankens gjeldende retningslinjer har ikke dette dokumentet blitt 
gjennomgått av sentralbanken. 
 

MELDING TIL ANDELSEIERE 
7 juni 2022 
 
Invesco Markets plc ("selskapet") 
 

Fond ISIN 

Invesco RDX UCITS ETF IE00B5NDLN01 
 
("fondet") 
 
Kjære andelseier, 
 
Styret i selskapet ("styret" eller "styremedlemmene") informerer herved andelseierne i fondet 
("andelseierne") om det følgende: 
 
Som beskrevet i en melding til deg datert 2. mars 2022, besluttet styret – som et resultat av 
markedsforholdene skapt av Russlands invasjon av Ukraina og kunngjøringen fra fondets 
indeksleverandør Wiener Börse ("indeksleverandøren") om å suspendere RDX USD-
indeksen, fondets referanseindeks ("fondsindeksen") – å suspendere verdsettelsen av 
fondet og utstedelse, innløsning og bytte av andelene i fondet, med virkning fra og med denne 
datoen. 
 
I henhold til punkt 10.1 i vedlegg II til selskapets vedtekter kan styret etter eget skjønn avslutte 
fondet ved skriftlig melding til fondets depotmottaker under en rekke omstendigheter, inkludert 
hvis det er endringer i vesentlige aspekter av den forretningsmessige, økonomiske eller 
politiske situasjonen knyttet til fondet som styret mener vil ha vesentlige uheldige 
konsekvenser for fondets investeringer, og dersom styret mener at det er upraktisk eller 
utilrådelig for et fond å fortsette driften med tanke på gjeldende markedsforhold og 
andelseiernes interesser.  Styret mener at slike omstendigheter nå har oppstått. 



 
Den 12. mai 2022 bekreftet fondets indeksleverandør at fondsindeksen vil bli avviklet med 
virkning fra 17. mai 2022 ("kunngjøringen om indeksavslutning"). Etter kunngjøringen om 
indeksavslutning har fondets swap-motparter, som et resultat av fondsindeksens avslutning, 
bekreftet at de underliggende swap-kontraktene som holdes av fondet, må avsluttes, fordi de 
ikke lenger har noen gyldig referanse.  
 
Det er derfor styrets syn, etter samråd med fondets investeringsforvalter, Assenagon Asset 
Management S.A. ("investeringsforvalteren"), at det er upraktisk for fondet å fortsette 
driften, og at det er i fondets, selskapets og/eller andelseiernes interesse at fondet sies opp i 
samsvar med de relevante bestemmelsene fastsatt i fondets vedtekter. Som et resultat vil 
andelseiernes andeler innløses. 
 
Avslutningsprosess og -tidspunkt 
 
Avslutningen av fondet vil tre i kraft 21 juni 2022 ("fondets avslutningsdato").  
 
På fondets avslutningsdato vil eierskapet ditt til andeler i fondet opphøre. På dette tidspunktet 
forventes ingen utbyttebetalinger til andelseierne, da det per nå ikke er noen gjenværende 
verdi i fondet. 
  
Som andelseier i fondet på fondets avslutningsdato vil andelene dine innløses automatisk. 
Fondet vil forbli suspendert frem til fondets avslutningsdato både i primær- og 
annenhåndsmarkedet. Dette betyr at andelseiere ikke vil kunne løse inn andeler i fondet eller 
selge andeler i fondet i annenhåndsmarkedet før denne datoen.  
 
Siden fondet er suspendert, vil ikke andelseiere kunne gå ut av fondet før fondets 
avslutningsdato. 
 
Kostnader ved avslutning 
 
Alle kostnader forbundet med avslutningen av fondet vil bli dekket av Invesco Investment 
Management Limited som fondets forvaltningsselskap. 
 
Skattemessige konsekvenser 
 
Andelseierne må være klar over at innløsningen av andeler som angitt ovenfor kan 
representere en avhendelse av andeler for skatteformål i visse jurisdiksjoner. Dette vil 
avhenge av din individuelle situasjon. Hvis du er i tvil om skattekonsekvensene av fondets 
avslutning, ber vi deg kontakte en finans- eller skatterådgiver. 
 
Hvis du har spørsmål som følge av denne kunngjøringen, ber vi deg ringe Invesco på 
+44 (0)20 3370 1113 eller kontakte oss på invest@invesco.com. 
 
Med vennlig hilsen, 

________________ 

For og på vegne av 

Invesco Markets plc  

mailto:invest@invesco.com

