
Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores
O presente documento fornece as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores. Não constitui
material promocional. Esta informação é obrigatória por lei para o ajudar a compreender a natureza e os riscos
associados ao investimento neste Fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa decidir de forma
informada se pretende investir.

Invesco Developing Markets Equity Fund (O "Fundo")
Um subfundo do Invesco Funds (o "Agrupamento de Fundos")
Ações de capitalização da Classe A (EUR hedged) - EUR (ISIN: LU2040199916) (a "Classe
de Acções")
O Fundo é gerido pela Invesco Management S.A., parte do Invesco Group.

- O objetivo do Fundo é proporcionar um crescimento do capital a longo prazo.
- O Fundo investe em ações de empresas cujas atividades principais ocorrem num, ou estão economicamente ligadas a um, mercado em desenvolvimento.
- O Fundo irá investir, no mínimo, em três mercados em desenvolvimento.
- O Fundo é gerido ativamente e não está limitado pelo seu valor de referência, MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return), que é utilizado para efeitos de

comparação. Contudo, a maioria das participações do Fundo são provavelmente componentes do valor de referência. Como fundo gerido ativamente, esta
sobreposição irá mudar e esta declaração poderá ser atualizada ocasionalmente.

- O Fundo tem ampla discricionariedade sobre a construção da carteira e, portanto, espera-se que, com o tempo, as caraterísticas de retorno de risco do Fundo
possam divergir substancialmente em relação ao valor de referência.

- Consulte a secção «Resultados anteriores» abaixo, onde será apresentado um valor de referência, se relevante.
- Pode comprar e vender ações do Fundo em qualquer Dia de Negociação, conforme definido no Prospeto.
- Qualquer rendimento do seu investimento será reinvestido.

Objetivos e Política de Investimento

n A Classe de Ações encontra-se na categoria de risco 6 devido às
subidas e descidas do respetivo preço ou aos dados simulados no
passado.

n Como a categoria de risco da Classe de Ações foi calculada utilizando
dados históricos, poderá não ser uma indicação fiável do perfil de risco
futuro da Classe de Ações.

n A categoria de risco do Fundo pode mudar no futuro e não é garantida.
n A categoria de risco mais baixa não significa que se trate de um

investimento isento de risco.

n O valor dos investimentos e o rendimento dos mesmos pode diminuir, assim como
aumentar, e poderá não recuperar o montante total que investiu.

n As ações das empresas são, geralmente, consideradas investimentos de alto risco, e
poderão resultar em flutuações no valor do Fundo devido a fatores externos.

n O retorno do seu investimento pode ser afetado negativamente por variações nas
taxas de câmbio.

n O Fundo poderá ter dificuldade em comprar ou vender determinados instrumentos
em condições de tensão no mercado. Consequentemente, o preço obtido aquando
da venda de tais instrumentos poderá ser inferior ao que seria obtido em condições
normais de mercado.

n O Fundo pode utilizar o programa Stock Connect para aceder a Ações A da China
negociadas na China continental. Tal poderá resultar num risco de liquidez adicional e
em riscos operacionais, incluindo riscos de liquidação e incumprimento, risco
regulamentar e risco de falha do sistema.

n O Fundo investe num número limitado de participações e é menos diversificado. Isto
poderá resultar em grandes flutuações no valor do Fundo.

n O Fundo poderá utilizar derivados (instrumentos complexos) para tentar reduzir o
risco global dos seus investimentos ou reduzir os custos de investimento, embora tal
possa não ser alcançado. A utilização de transações de derivados poderá expor o
Fundo a riscos de contrapartida que podem resultar em perdas para o Fundo
associadas à falência ou insolvência de uma contraparte.

n Uma vez que uma grande parte do Fundo é investida em países menos
desenvolvidos, deverá estar preparado para aceitar flutuações significativamente
grandes no valor do Fundo.

n Esta Classe de Ações é denominada numa divisa diferente da divisa base do Fundo e
pode ser coberta para mitigar o efeito das flutuações das taxas de câmbio entre as
duas divisas. No entanto, isso poderá não ser alcançado.

n A Secção 8 do Prospeto fornece uma descrição mais detalhada dos fatores de risco
aplicáveis a este Fundo.
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Perfil de Risco e de Remuneração



Os encargos que lhe são cobrados são utilizados para pagar os custos de funcionamento do Fundo, incluindo os custos de comercialização e distribuição do mesmo.
Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do seu investimento.

- Qualquer encargo de subscrição indicado corresponde a um valor máximo. Quando
são indicados encargos, em alguns casos poderá pagar menos; pode averiguar esta
situação junto do seu consultor financeiro ou distribuidor.

- O valor dos encargos correntes baseia-se nas despesas anualizadas para o período
findo em agosto de 2022. Este montante pode variar de ano para ano. Exclui custos
de negociação da carteira, exceto no caso de um encargo de subscrição ou de
resgate pago pelo Fundo aquando da compra ou venda de ações/unidades noutro
fundo.

- Existe atualmente um limite discricionário nos encargos correntes de 1.95%. Este
limite discricionário poderá influenciar de forma positiva o desempenho da Classe de
Ações.

- Se trocar de fundos, pagará um encargo de troca máximo de 1% relativamente ao
seu novo fundo.

- Para obter mais informações sobre encargos, consulte a Secção 4, a Secção 9 e o
Apêndice A do Prospeto do Fundo.

Encargos

Encargos únicos cobrados antes ou depois do seu
investimento
Encargo de subscrição 5.00%
Encargo de resgate Nenhuma
Quaisquer encargos apresentados acima correspondem ao valor
máximo que poderá ser retirado ao seu dinheiro antes de ser
investido.
Encargos retirados da Classe de Ações ao longo de um ano
Encargos correntes 1.95%

Encargos retirados da Classe de Ações em certas condições
especiais
Comissão de Desempenho Nenhuma

- Data de lançamento do Fundo: 26/08/2019.
- Data de lançamento da Classe de Ações: 18/09/2019.
- A divisa base do Fundo é USD.
- Os resultados anteriores da Classe de Ações são calculados em EUR.
- O desempenho é calculado após a dedução dos encargos correntes, custos de

negociação da carteira e inclui o rendimento bruto reinvestido. Quaisquer encargos
de subscrição/resgate apresentados são excluídos do cálculo.

- Os resultados anteriores não são um indicador de resultados futuros.
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- Entidade Depositária: The Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursal do Luxemburgo.
- O regime fiscal luxemburguês poderá ter um impacto na sua situação fiscal pessoal e poderão existir implicações fiscais no seu país de residência e/ou de origem.
- A Invesco Management S.A. pode ser responsabilizada exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento que sejam suscetíveis de

induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do Prospeto.
- O Agrupamento de Fundos está estruturado tendo diferentes subfundos. Os ativos e passivos de cada subfundo estão separados segundo a lei do Luxemburgo.

Como consequência os ativos do Fundo não estarão disponíveis para cobrir os passivos de um outro fundo do Agrupamento de Fundos.
- Pode trocar as ações deste Fundo por ações de um outro fundo, mediante pedido, sujeito ao pagamento de uma comissão de troca. Consulte a Secção 5 do

Prospeto para obter mais informações.
- Podem existir mais classes de ações disponíveis para este Fundo. Pode encontrar mais informações no nosso sítio da Internet.
- Pode verificar o preço mais recente da classe de ações no nosso sítio da Internet e na Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- As informações relativas à política de remuneração atualizada da Sociedade Gestora, a Invesco Management S.A., incluindo, entre outros, uma descrição de como a

remuneração e os benefícios são calculados e a identidade das pessoas responsáveis pela atribuição da remuneração e dos benefícios, incluindo a composição da
comissão de remunerações, estão disponíveis no sítio da Internet da Sociedade Gestora, em www.invescomanagementcompany.lu, podendo ser obtida uma cópia,
gratuitamente, junto da Sociedade Gestora.

- Podem ser encontrados mais detalhes no Prospeto e nos relatórios anual e semestral, que podem ser obtidos gratuitamente junto do Agente de Transferências e
Agente de Registo, o The Bank of New York SA/NV, Sucursal do Luxemburgo, BP 648, L-2016 Luxemburgo, Telefone: +353 1 439 8100, Fax: +352 24 52 4312;
ou junto da Sociedade Gestora, em 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburgo; ou através do envio de um e-mail para queries@invesco.com ou no nosso
website: www.invesco.com. O Prospeto encontra-se disponível em inglês, francês, espanhol, italiano e alemão, e os relatórios em inglês e alemão.

Informações Práticas

O presente Fundo está autorizado no Luxemburgo e encontra-se regulamentado pela «Comission de Surveillance du Secteur Financier».
A Invesco Management S.A. está autorizada no Luxemburgo e encontra-se regulamentada pela «Comission de Surveillance du Secteur Financier».
Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são corretas em 02/12/2022.


