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ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Γιατί να επιλέξει κανείς την Invesco; 

• διαχειρίζεται 888,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε ενεργητικό
• προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων με διαφορετικά επενδυτικά στυλ
• διαθέτει επαγγελματίες επενδύσεων σε 25 χώρες και πάνω από 7.400 εργαζόμενους

Γιατί να μην επιλέξει κανείς μια άλλη εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που δραστηριοποιείται στην αγορά;

Οι πελάτες εμπιστεύονται σε εμάς πάνω από 880 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε ενεργητικό, καθιστώντας την 
εταιρεία μας μια από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων. Είναι λογικό να ρωτήσει κανείς: 
Γιατί; Θα πρέπει να έχουν σοβαρούς λόγους. Είναι γνωστό ότι είμαστε ένας από τους ηγέτες στην αγορά, με υγιή 
οικονομικά στοιχεία, πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού και ισχυρό ισολογισμό. Όμως υπάρχουν και άλλες 
εταιρείες που μπορούν να παρουσιάσουν παρόμοιους ισχυρισμούς. Οπότε, γιατί να επιλέξει κανείς την Invesco;

Ένας λόγος επιλογής είναι πως οι πελάτες εκτιμούν το πάθος μας να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες – ένα πάθος που 
μοιράζεται ο κάθε ένας από τους 7.400 αφοσιωμένους εργαζόμενους στην ομάδα μας. Αυτή η νοοτροπία διαμορφώνει 
τον τρόπο που δουλεύουμε, σε ένα στενά συνεργαζόμενο παγκόσμιο δίκτυο, με υποκαταστήματα σε 25 χώρες και μια 
μακρά παρουσία στην Ευρώπη. Επίσης, διαμορφώνει την προσέγγισή μας στην κατανόηση των δραστηριοτήτων των 
πελατών μας και των ατομικών αναγκών τους.

Οι πελάτες μας λένε επίσης ότι εκτιμούν τον ξεκάθαρο προσανατολισμό μας σε δραστηριότητες επενδύσεων, χωρίς να 
διατηρούμε αντικρουόμενες δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τα αποτελέσματα και την ελευθερία που 
απολαμβάνει η κάθε μία από τις διαφορετικές επενδυτικές μας ομάδες να ακολουθήσει τις δικές της ιδέες. Οι πελάτες 
μας, όχι μόνο έχουν επιλογή από ένα πλήρες φάσμα αμοιβαίων κεφαλαίων και ETFs (κεφαλαίων διαπραγματεύσιμων 
σε χρηματιστήρια) που διαχειριζόμαστε ενεργητικά, αλλά μπορούν να διαλέξουν μεταξύ διαφορετικών επενδυτικών 
στρατηγικών και στιλ, είτε πρόκειται για μετοχές, επενδυτικά προϊόντα σταθερού εισοδήματος/χρηματαγορών, προϊόντα 
multi-asset είτε πρόκειται για άλλες εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. 

Συνεπώς, γιατί να επιλέξει κανείς την Invesco; Επειδή είμαστε διαφορετικοί. Στόχος μας να προσφέρουμε μια επενδυτική 
εμπειρία που να βοηθά τους επενδυτές να κερδίσουν περισσότερα στη ζωή. Γιατί δεν μας δοκιμάζετε και εσείς;

Πηγή: Invesco. Στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Κοντά στους πελάτες μας  
Κέντρα επενδύσεων παγκοσμίως
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