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Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Geachte Aandeelhouder,
Hierbij brengen wij u op de hoogte van een wijziging in het JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap Fund, een subfonds waarvan u aandelen bezit. Deze wijziging heeft geen invloed op de wijze waarop uw sub-fonds momenteel wordt
beheerd of op het risicoprofiel ervan. De bestaande benchmark zal worden vervangen door de MSCI Europe Small Cap
Index (Total Return Net).
Nadere informatie over de wijziging en het tijdschema daarvoor vindt u hieronder. Wij verzoeken u even de tijd te nemen
voor deze belangrijke informatie. Als u daarna nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de statutaire zetel of uw
gebruikelijke tussenpersoon. U beschikt over drie keuzemogelijkheden, die hieronder worden toegelicht.

Jacques Elvinger Voor en namens de Raad van bestuur

Wijziging in het prospectus – de mogelijkheid om actie te ondernemen loopt af op
28 februari 2020 om 14.30 uur
DE WIJZIGING

UW KEUZEM OGE LIJKH EDE N
1 Als u het met de wijziging eens bent, hoeft u niets te ondernemen.
2 Uw belegging onderbrengen bij een ander Sub-Fonds. Wij moeten uw
transactieverzoeken uiterlijk op de in de rechterkolom genoemde datum
ontvangen. Lees in elk geval het document met Essentiële
Beleggersinformatie (EBI) voor sub-fondsen waarnaar u overweegt over te
stappen, en lees voor nadere informatie het prospectus.
3 Uw belegging laten inkopen. Wij moeten uw transactieverzoeken uiterlijk
op de in de rechterkolom genoemde datum ontvangen.
Wellicht is het verstandig deze keuzemogelijkheden te bespreken met
uw belastingadviseur en uw
financieel adviseur.
Waar u ook voor kiest, er worden geen inkoop- of omwisselingskosten
in rekening gebracht mits wij uw transactieverzoeken vóór de uiterste
datum ontvangen.

Pagina 1 van 2

Ingangsdatum 2 maart 2020
Uiterste ontvangstdatum voor
omwisselings-/
inkoopverzoeken 28 februari 2020 om
14.30 uur

HET FONDS
Naam JPMorgan
Rechtsvorm SICAV
Soort fonds UCITS
Statutaire zetel
6 route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxemburg
Telefoon +352 3410-1
Fax +352 2452 9755
RCS Luxembourg
(handelsregisternummer) B 8478
Beheermaatschappij JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Bericht wordt vervolgd

JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap Fund
Reden voor de wijziging De voorgestelde benchmark wordt op grotere schaal gebruikt en biedt daarom een beter
referentiepunt voor beleggers. Deze wijziging heeft geen invloed op de wijze waarop uw sub-fonds momenteel wordt
beheerd of op het risicoprofiel ervan.
Na de ingangsdatum zal de voorgestelde benchmark gebruikt worden voor de berekening van de prestatievergoeding,
volgens de voorwaarden van het Prospectus. Tot de ingangsdatum van de wijziging zal voor het boekjaar dat begonnen is
op 1 juli 2019 de huidige benchmark, die hieronder wordt weergegeven, gebruikt worden voor de berekening van de
prestatievergoeding. Vanaf de ingangsdatum (2 maart 2020) zal voor de berekening van de prestatievergoeding de
voorgestelde benchmark gebruikt worden, en een eventuele prestatievergoeding zal, indien van toepassing, kristalliseren
aan het einde van het boekjaar dat op 30 juni 2020 afloopt.

Risico/rendementsniveau ongewijzigd

Prestatievergoeding ongewijzigd

Wijzigingen - vet en cursief weergegeven
V OO R

NA

Benchmark

Benchmark

EMIX Smaller Europe (Inc. UK) Index (Total Return Net)

MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)

Tijdschema
23 januari 2020 om 14.30 uur

28 februari 2020 om 14.30 uur

2 maart 2020

Begin kosteloze omwisselings- en
inkoopperiode.

Einde kosteloze omwisselings- en
inkoopperiode.

De wijzigingen worden van kracht.

De wijzigingen worden aangebracht in het desbetreffende prospectus of document met essentiële beleggersinformatie (EBI), waarvan de herziene
versies beschikbaar zullen zijn op jpmorganassetmanagement.lu. Zoals altijd bij fondsbeleggingen, is het van belang het/de desbetreffende EBIdocument(en) te begrijpen en ermee vertrouwd te blijven. Wij wijzen u erop dat buiten de vrijstellingstermijn voor omwisselings- en
inkoopvergoedingen alle overige in het prospectus opgenomen bepalingen betreffende omwisseling en inkoop van toepassing blijven.

De meest recente versie van het prospectus is, afhankelijk van het geval, op aanvraag gratis verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van
het fonds of bij de lokale contactpersoon van het fonds. Ook is de meest recente versie van het prospectus verkrijgbaar op de
website www.jpmorganassetmanagement.com.
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Kennisgeving betreffende wijzigingen in het Sub-Fonds

