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Indien u vragen hebt over de doorgevoerde veranderingen of over andere aspecten van het fonds, neemt u dan contact op met de maatschappelijke zetel van 
de SICAV of met uw gebruikelijke adviseur. 

De meest recente versie van het Prospectus, het Essentiële Beleggersinformatie, alle documenten vertaald in één van de nationale talen, alsook het 
meest recente jaar- en/of halfjaarverslag en de vergoedingenkaders voor de SICAV genoemd in dit document, zijn gratis verkrijgbaar via onze website  
www.jpmorganassetmanagement.be.

De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de BEAMA website www.beama.be en op onze website www.jpmorganassetmanagement.be. De netto 
intrinsieke waarde van sommige aandelenklassen wordt gepubliceerd in de kranten L’ Echo en De Tijd.
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Verordening betreffende informatieverschaffing 
over duurzaamheid in de financiëledienstensector 
(‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’, SFDR)
Indeling van het JPMorgan Investment Funds – Global Income 
Fund (het “Sub-Fonds”) onder Artikel 8 van de SFDR

Het prospectus van JPMorgan Investment Funds is bijgewerkt om aan te geven dat het Sub-Fonds voortaan onder 
artikel 8 van de SFDR valt in plaats van artikel 6.

Het Sub-Fonds is ingedeeld als ‘fonds dat duurzaamheidskenmerken promoot’ en deze nieuwe categorisatie en de 
volgende bindende criteria is in de Sub-Fonds-beschrijving opgenomen:

• Minimaal 51% van de activa wordt belegd in bedrijven/emittenten met positieve milieu- en/of sociale kenmerken en 
goede governance-praktijken;

• Ten minste 10% van het vermogen, met uitzondering van contanten, cashequivalenten, geldmarktfondsen en 
derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer, worden belegd in duurzame beleggingen zoals gedefinieerd in de 
SFDR, die bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen;

• Specifieke uitsluitingen op basis van normen en waarden.

In deze updates wordt de manier waarop het Sub-Fonds momenteel worden beheerd verduidelijkt, zonder gevolgen 
voor het risicoprofiel. 

Indien u vragen hebt over deze update of over andere aspecten van JPMorgan Investment Funds, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de Statutaire Zetel of met uw gebruikelijke tussenpersoon.
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