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In het JPMorgan Investment Funds – Global Macro Sustainable Fund komen veel van de waarden van onze cliënten op het gebied van milieu, 

maatschappij en governance tot uitdrukking doordat bepaalde sectoren en activiteiten worden uitgesloten. De uitsluitingen zijn van toepassing op 

zowel aandelen (fysieke aandelen en opties op specifieke aandelen) als obligaties van individuele bedrijven. Hieronder wordt nader toegelicht hoe 

we deze uitsluitingscriteria toepassen op onze long-posities in indexen die we met derivaten bewerkstelligen. Zoals blijkt uit onderstaande tabel 

worden sommige sectoren volledig uitgesloten en geldt voor andere een bepaald maximum inkomstenpercentage dat kan variëren naargelang het 

bedrijf een producent, distributeur of dienstverlener is.

*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.

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

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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UITSLUITING OP BASIS VAN INKOMSTEN VOLLEDIGE UITSLUITING

OP BASIS VAN 

WAARDEN
Alcohol Militair materieel Controversiële wapens

Cannabis Porno-industrie Onconventionele olie- en gaswinning

Fossiele brandstoffen Energiecentrales

Gokindustrie Tabak

GEBASEERD OP 

NORMEN

Bedrijven die het Global Compact van de VN* 

schenden

Binnen ons uitsluitingskader proberen we onderscheid te maken 

tussen bedrijven die hun minder duurzame activiteiten blijven 

uitvoeren en bedrijven die in transitie zijn naar meer 

duurzaamheid, vooral met betrekking tot klimaatverandering. We 

verwachten met name dat energiecentrales zich om strategische 

redenen in toenemende mate zullen focussen op 

klimaatverandering en de uitstootproblematiek. Om die reden 

hebben we een inclusiebeleid ontwikkeld om energiebedrijven te 

identificeren die actief op weg zijn naar duurzame 

energieopwekking en die emissiereductie vooropstellen in hun 

bedrijfsstrategie.

Naast onze kwalitatieve beoordeling, waarin de investeringen 

worden meegewogen die het bedrijf doet om de 

productiecapaciteit van hernieuwbare energie te verhogen, 

moeten bedrijven minimaal aan de volgende criteria voldoen om 

in aanmerking komen voor opname in het fonds:

▪ De geplande ontwikkeling van de activiteiten van het bedrijf 

moet verenigbaar zijn met een opwarming van de aarde van 

maximaal 2˚C

▪ De huidige activiteiten van het bedrijf mogen niet hoofdzakelijk 

bestaan uit energieopwekking uit fossiele brandstoffen.

Behandeling van indexderivaten

Bovenstaande uitsluitingen zijn ook van toepassing op al onze 

long-posities in indexen die we met derivaten bewerkstelligen 

indien meer dan 30% van de blootstelling van de onderliggende 

index binnen onze uitsluitingscriteria valt. Als we met behulp van 

toegestane derivaten (die voldoen aan de bovengenoemde 30%-

regel) long-posities in indexen openen, mag de aandelendelta van 

de totale long-positie van het fonds in de onderliggende uitgesloten 

bedrijven niet hoger zijn dan 5%. Dus als we bijvoorbeeld 

tegelijkertijd met call-opties een long-positie op de S&P en met 

futures een longpositie op de Eurostoxx innemen – twee indexen 

waarvan op dit moment minder dan 30% van de onderliggende 

blootstelling binnen de uitsluitingscriteria valt – dan mag de totale 

aandelendelta van de totale blootstelling van die indexen aan 

uitgesloten bedrijven niet hoger zijn dan 5%. Long-posities kunnen 

alleen worden gecompenseerd door short-posities als een optie 

voor afdekkingsdoeleinden wordt aangehouden en beide posities 

betrekking hebben op dezelfde index.


