
Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen
marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer
inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze
informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds
wenst te beleggen.

Invesco Asia Infrastructure Fund (het “Fonds”) 
Een compartiment van Invesco Funds, SICAV (het “Paraplufonds”) 
Categorie A kapitalisatie - USD (ISIN:LU0243955886) (de 'Aandelen Categorie')

Het Fonds wordt beheerd door Invesco Management S.A., een onderdeel van de Invesco Group

- De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken.
- Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen van Aziatische bedrijven en in schuldinstrumenten die luiden in omwisselbare Aziatische

valuta's.
- Het Fonds belegt voornamelijk in bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn in de infrastructuursector.
- Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark.
- U kunt uw aandelen op iedere Werkdag in Luxemburg (zoals gedefinieerd in het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus'))

kopen en verkopen.
- Eventuele inkomsten uit uw belegging worden herbelegd.
- Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

n De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de
vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de
mate waarin de prijs van de Aandelen Categorie in het
verleden is gestegen en gedaald.

n Zo zal een aandelen categorie waarvan de prijs aanzienlijke
stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere
risicocategorie behoren, terwijl een aandelen categorie
waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en
gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort.

n De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een
risicoloze belegging gaat.

n Aangezien de risicocategorie van de Aandelen Categorie
berekend is op basis van historische gegevens, vormt het
niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het
toekomstige risicoprofiel van de Aandelen Categorie.

n De Aandelen Categorie is gesitueerd in risicocategorie 7
omdat haar prijs in het verleden extreme stijgingen en
dalingen heeft vertoond.

n Merk op dat de risicocategorie van de Aandelen Categorie
in de toekomst kan veranderen.

n De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel
dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag
terug.

n Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen
met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij
schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken.

n Aangezien een groot deel van het Fonds belegd is in minder
ontwikkelde landen, dient u bereid te zijn om aanzienlijke
schommelingen in de waarde van het Fonds te aanvaarden.  

n Het rendement van het Fonds kan negatief worden beïnvloed door
schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het
Fonds en de valuta's waarin de beleggingen plaatsvinden. 

n Aangezien dit Fonds in een specifieke sector belegt, dient u bereid te
zijn grotere schommelingen in de waarde van het Fonds te aanvaarden
dan voor een fonds met een breder beleggingsmandaat.

n Het Fonds kan gebruikmaken van financiële 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.

n In Deel 8 van het Prospectus wordt een gedetailleerdere beschrijving
gegeven van de risicofactoren die op dit Fonds van toepassing zijn.

Andere risico's
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Lager risico Hoger risico

Doorgaans lagere opbrengst Doorgaans hogere opbrengst

Risico- en opbrengstprofiel



De kosten die u betaalt, worden aangewend voor de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze
kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.

- De vermelde instapkosten zijn maximumbedragen. Waar er een
vergoeding vermeldt wordt, bestaat de mogelijkheid dat u minder
betaalt; u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur of
distributeur.

- Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de geannualiseerde
kosten voor de  periode die is afgesloten in augustus 2011. Dit cijfer
kan verschillen van jaar tot jaar. Het omvat niet de transactiekosten
van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapkosten
die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in
een ander fonds koopt of verkoopt.

- Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u een
conversievergoeding van maximaal 1% voor het nieuwe fonds.

- Voor nadere informatie over de specifieke kosten van het Fonds, kunt
u Deel 4, Deel 9 en Bijlage A van het Prospectus raadplegen.

Kosten

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding 5.25%
Uitstapvergoeding Geen
Deze kosten vormen het maximale bedrag dat van uw geld kan
worden afgehouden voor het belegd wordt.

Kosten die in de loop van één jaar aan de Aandelencategorie
worden onttrokken
Lopende kosten 2.03%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de
Aandelencategorie worden onttrokken
Prestatievergoeding Geen

- Introductiedatum van het Fonds: 31/03/2006.
- Introductiedatum van deze Aandelen Categorie: 31/03/2006.
- Basisvaluta van het Fonds: USD.
- De in het verleden behaalde resultaten van de Aandelen Categorie zijn

berekend in USD.
- De resultaten worden berekend na aftrek van de lopende kosten en

omvatten de herbelegde bruto-inkomsten. Weergegeven instap-
/uitstapkosten zijn niet opgenomen in de berekening.

- In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de
toekomstige resultaten.

In het verleden behaalde resultaten
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- Bewaarder: The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch.
- U kunt de recentste prijzen van het Fonds ook raadplegen op onze website en op Reuters, Bloomberg en Morningstar.
- U kunt steeds uit dit Fonds overstappen (converteren) naar een ander fonds, met inachtneming van de conversiekosten. Zie Deel 5 van

het Prospectus voor nadere informatie.
- Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit

Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend voor het voldoen van de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds.
- Het Luxemburgse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich

meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst.
- Invesco Management S.A. kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die

misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is.
- Er zijn nog andere aandelen categorieën beschikbaar voor dit Fonds. Voor nadere informatie over andere aandelen categorieën in uw

rechtsgebied kunt u terecht op onze website.
- Nadere informatie over dit Fonds kan worden verkregen uit het Prospectus en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het

Paraplufonds. Het Prospectus is verkrijgbaar in het Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Duits, Portugees en Nederlands, en de recentste
jaarverslagen of tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en het Duits. Zij zijn kosteloos verkrijgbaar bij Invesco Management
S.A., 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg, telefoon +353 1 439 8100, fax +353 1 439 8400, via e-mail naar
queries@dub.invesco.com, of via onze website: www.invesco.com.

Praktische informatie

Aan dit Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Aan Invesco Management S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du
Secteur Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 30/03/2012.


