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In het JPMorgan Funds – Europe Sustainable Equity Fund komen veel van de waarden van onze cliënten op het gebied 
van milieu, maatschappij en governance tot uitdrukking doordat sommige sectoren en bedrijven die betrokken zijn bij 
bepaalde activiteiten worden uitgesloten. Hieronder wordt nader toegelicht hoe deze uitsluitingscriteria op de portefeuille 
worden toegepast. Zoals hieronder te zien is, sluiten we sommige sectoren volledig uit en hanteren we voor andere 
voorwaardelijke uitsluitingscriteria. 

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 zal persoonsgegevens van u verzamelen, opslaan en verwerken conform ons EMEA-privacybeleid 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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1 Als de schending van de normen niet op korte termijn kan worden verholpen of als er geen signalen zijn die erop wijzen dat het bedrijf het probleem aanpakt, 
zullen we het bedrijf onmiddellijk uitsluiten. In geval van onduidelijkheid gaan we een dialoog aan met het bedrijf.
2 Mogelijke voorwaarden omvatten onder meer een percentage van de gerealiseerde omzet, een verandering in de absolute productie van of capaciteit voor 
gerelateerde producten of diensten en het gebrek aan transitiedoelstellingen zoals de SBTi. 
3 Waaronder civiele vuurwapens.
4 Opwekking van stroom uit niet-hernieuwbare energiebronnen, waaronder thermische kolen, vloeibare brandstoffen, kernenergie en aardgas.
5 Komt in aanmerking voor een 'uitsterfmarge', waarbij de blootstelling van de portefeuille aan bedrijven die niet aan specifieke voorwaarden voldoen, onder de 
5% moet liggen. We verlagen deze marge vanaf 1 januari 2023 met één procentpunt per jaar. Voor alle bedrijven die onder deze marge vallen, hanteren we 
bovendien een best-in-class-selectie waarbij we alleen bedrijven uit het bovenste kwartiel op ESG-gebied selecteren.
6 Waaronder clustermunitie, landmijnen, biologische en chemische wapens, wapens op basis van verarmd uranium, verblindende lasers, ontvlambare wapens, 
niet-waarneembare deeltjes en witte fosfor.
7 VN staat voor Verenigde Naties. Het Global Compact van de VN is een initiatief om bedrijven van over de hele wereld aan te sporen een duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord beleid te voeren en verslag uit te brengen over de invoering daarvan.
8 Bij de screening op basis van normen houden we ook rekening met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van 
de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

VOORWAARDELIJKE UITSLUITING2 VOLLEDIGE UITSLUITING

OP BASIS VAN 
WAARDEN Steenkool Onconventionele olie- en 

gaswinning Controversiële wapens6

Conventionele wapens3 Energiecentrales4,5 Tabaksproductie 

Tabak Conventionele olie- en 
gaswinning5 Kernwapens

Gokindustrie Porno-industrie 

OP BASIS VAN 
NORMEN1,8

Bedrijven die het Global Compact van de VN7

schenden


	Slide Number 1

