
JPMorgan Funds – Europe 

Sustainable Small Cap 

Equity Fund

Verklaring: Towards Sustainability Label

Augustus 2022

Om in overeenstemming te zijn met de Towards Sustainability-kwaliteitsnorm voor 'maatschappelijk verantwoorde' 

financiële producten bevat deze verklaring verplichte aanvullende informatie over JPMorgan Funds – Europe Sustainable

Small Cap Equity Fund [hierna "het Fonds" genoemd].

Klimaatverandering en afstemming op het Akkoord van Parijs

Klimaatverandering brengt nu al veranderingen teweeg in het beleggerslandschap. De fysieke risico's worden bewaarheid, 

de regeldruk neemt toe, oude technologieën worden vervangen door nieuwe en het consumentengedrag verandert. Door 

hun portefeuilles aan te passen aan deze transitie, zullen beleggers naar onze mening beter in staat zijn de risico's te 

beheren, kansen te benutten en een bijdrage te leveren aan de oplossing. Het klimaatrisico is dan ook impliciet verbonden 

aan het behalen van de doelstelling van het Fonds. Het klimaatrisico is een van onze vijf wereldwijde 

stewardshipprioriteiten. Door middel van onze stewardshipactiviteiten benutten we onze toegang tot en invloed op bedrijven 

over de hele wereld om echte veranderingen teweeg te brengen en bij te dragen aan betere resultaten voor onze cliënten. 

Meer informatie over onze benadering van stewardship vindt u hier.

Meer in het algemeen verbeteren we bij J.P. Morgan Asset Management voortdurend onze klimaatgerelateerde

beleggingsmogelijkheden en verhogen we onze inspanningen om cliënten te helpen in hun portefeuilles rekening te houden 

met de materiële implicaties van klimaatverandering. Meer informatie over onze benadering van klimaatverandering vindt u 

hier.

Andere belangrijke ESG-kwesties zoals geïdentificeerd door het Towards Sustainability Label

Het Fonds past een uitsluitingsbeleid toe op bepaalde sectoren en industrieën, waarover meer informatie te vinden is op de 

webpagina van het Fonds. Als een bedrijf niet is uitgesloten op basis van bedrijfsactiviteiten die verband houden met een 

specifieke sector, streven we ernaar om gedurende het hele beleggingsproces een systematische benadering te hanteren 

bij de evaluatie van ESG-risicofactoren wanneer dit van wezenlijk belang en relevant is om een voor risico gecorrigeerd 

beleggingsrendement op lange termijn te behalen. Dit omvat onder andere biodiversiteit, watergebruik, vervuiling en afval, 

gender en diversiteit, belasting, onderdrukkende regimes (op staats- en bedrijfsniveau), doodstraf en termijncontracten op 

landbouwgrondstoffen. 

Bovenstaande uitsluitings- en opnamecriteria zijn onderhevig aan periodieke wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Eventuele wijzigingen zullen in dit beleidsdocument worden opgenomen.

J.P. Morgan Asset Management is wereldwijd de merknaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en dochterondernemingen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke 

wetgeving, kunnen we telefoongesprekken opnemen en elektronische communicatie monitoren om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en de bepalingen van ons interne beleid. 

J.P. Morgan Asset Management slaat de informatie en gegevens uit communicatie met u op en verwerkt deze conform de privacyvoorschriften van EMEA www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Dit 

document is uitgegeven in Europa (uitgezonderd VK) door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, handelsregister (RCS) 

Luxemburg B 27900, maatschappelijk kapitaal 10.000.000 EUR. Dit document is uitgegeven in het VK door JPMorgan Asset Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder 

toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Geregistreerd in Engeland onder nr. 01161446. Statutair vestigingsadres: 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP.
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https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/about-us/investment-stewardship/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/investment-themes/sustainable-investing/climate-change/

