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Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds 
 
Deze kennisgeving is niet gecontroleerd door de Ierse centrale bank (de "Centrale Bank") en het is mogelijk dat 
wijzigingen hierin nodig zijn om te voldoen aan de vereisten van de Centrale Bank. De Directie is van mening dat niets in 
deze kennisgeving en in de hierin opgenomen voorstellen strijdig is met de UCITS-regelgeving van de Centrale Bank. 
 
Als u twijfelt over wat u moet doen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw effectenmakelaar, advocaat, 
accountant of een andere professionele adviseur. Als u uw positie in het Fonds hebt verkocht of anderszins hebt 
overgedragen, stuur deze kennisgeving dan naar de effectenmakelaar of andere tussenpersoon via wie de verkoop of 
overdracht is voltrokken, zodat de kennisgeving kan worden doorgezonden aan de koper of de verkrijger. 
 
Tenzij anders aangegeven, hebben alle termen die in dit document met een hoofdletter zijn geschreven maar niet zijn 
gedefinieerd dezelfde betekenis als in het prospectus van 4 maart 2021 (het 'Prospectus'). 

 

Geachte aandeelhouder, 

Hierbij delen wij u mee dat de methodologie van de index die gerepliceerd wordt door JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 

Carbon Transition Global Equity UCITS ETF (het 'Sub-Fonds') is gewijzigd. Als gevolg daarvan moet de Bijlage bij het Sub-

Fonds worden bijgewerkt. 

In het document met de indexmethodologie staan de regels voor de samenstelling en het beheer van de JPMorgan Asset 

Management Carbon Transition Global Equity Index (de 'Index') beschreven. 

De herziene methodologie geeft aan dat de uitsluitingen voor controversiële wapens van de Index met ingang van 1 

september 2021 zijn uitgebreid. Aangezien het Sub-Fonds zich ten doel stelt de Index te repliceren door alle effecten van de 

Index aan te houden in dezelfde verhouding als hun weging in de Index, is het Sub-Fonds na het sluiten van de markt op 31 

augustus 2021 herwogen overeenkomstig de herziene methodologie. 

Raadpleeg de sectie Wijzigingen in de Bijlagen hieronder voor meer informatie over de vereiste updates als gevolg van de 

wijzigingen in de methodologie van de Index. 

Meer informatie over de Index, waaronder de methodiek, componenten en performance, is te vinden op 

https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SL0BE72 en meer informatie over het Beleggingsuniversum, 

waaronder de componenten en performance, is te vinden op http://www.msci.com. 

Er worden geen wezenlijke wijzigingen aangebracht in het beheer en het risicoprofiel van het Sub-Fonds. 

Op onderstaande pagina's staan de details en de timing van de wijzigingen vermeld. Wij verzoeken u even de tijd te nemen 
om deze informatie te lezen. Als u daarna nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de statutaire zetel of uw 
gebruikelijke tussenpersoon. 

 

Lorcan Murphy 
Voor en namens de Raad van bestuur 

Wijzigingen in de Bijlagen van het Sub-Fonds – met ingang van 22 oktober 2021 

Reden voor de wijzigingen 

De Indexprovider heeft een herziene methodologie van de Index 

gepubliceerd waarin naast de huidige uitsluitingen voor controversiële 

wapens aanvullende uitsluitingen zijn openomen, die op de Index zullen 

worden toegepast om te voldoen aan de toekomstige wettelijke 

verplichtingen voor klimaattransitiebenchmarks. Daarnaast zullen op normen 

gebaseerde uitsluitingen van toepassing zijn op de Index. Aan de hand 

daarvan worden emittenten beoordeeld op basis van internationaal 

aanvaarde principes zoals het Global Compact van de VN. De Bijlagen zullen 

worden bijgewerkt om de herziene indexmethodologie erin op te nemen en 

deze aanvullende uitsluitingen nader te omschrijven.  
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Wijzigingen in de Bijlagen  

 

 

JP 

Wijzigingen - vet en cursief weergegeven 

 
Huidige Bijlage Nieuwe Bijlage 

● Beleggingsbeleid 

De Index is ontwikkeld om het rendement weer te geven van 

bedrijven waarvan aan de hand van een op regels gebaseerd 

proces is vastgesteld dat ze in een gunstige positie verkeren 

om te profiteren van de transitie naar een koolstofarme 

economie, doordat ze hun uitstoot, grondstoffenverbruik en 

klimaatgerelateerde risico's effectief beheren. De Index past 

niet-financiële analyseproces, dat gebaseerd is op bepaalde 

regels, toe op alle Index-effecten, zoals hieronder nader 

wordt beschreven. 

Om te beginnen zijn bij de samenstelling van de Index 

bedrijven die betrokken zijn bij de productie van en handel in 

controversiële wapens uit het Beleggingsuniversum 

uitgesloten. 
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bedrijven waarvan aan de hand van een op regels gebaseerd 
proces is vastgesteld dat ze in een gunstige positie verkeren 
om te profiteren van de transitie naar een koolstofarme 
economie, doordat ze hun uitstoot, grondstoffenverbruik en 
klimaatgerelateerde risico's effectief beheren. De Index past 
niet-financiële analyseproces, dat gebaseerd is op bepaalde 
regels, toe op alle Index-effecten, zoals hieronder nader 
wordt beschreven. 
 
De samenstelling van de Index 
 
In het kader van de methodologie van de Index wordt een 
op waarden en normen gebaseerde screening toegepast 
om bepaalde effecten uit te sluiten. Zo wordt 
bijvoorbeeld in kaart gebracht welke emittenten zijn 
betrokken bij omstreden activiteiten zoals de productie 
van controversiële wapens (zoals clustermunitie, 
verarmd uranium en antipersoonsmijnen), thermische 
kolen en tabak. Bij een op waarden gebaseerde 
screening worden emittenten beoordeeld op grond van 
belangrijke ESG-waarden, zoals milieuschade en de 
productie van controversiële wapens. Bij een op normen 
gebaseerde screening worden emittenten beoordeeld op 
grond van internationaal aanvaarde principes zoals het 
Global Compact van de VN. Daarvoor schakelt de 
provider van de Index de hulp in van een of meerdere 
externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent 
deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in 
strijd zijn met de normen- en waardescreening. 
 
Bedrijven die actief zijn in bepaalde sectoren (zoals 
controversiële wapens, witte fosfor en kernwapens) en 
emittenten die zich schuldig maken aan ernstige 
schendingen van het Global Compact van de VN, worden 
uitgesloten van opname in de Index. Voor een aantal 
andere sectoren past de Index maximumdrempels toe 
ten aanzien van het percentage aan inkomsten of 
productie dat afkomstig is uit bepaalde sectoren (zoals 
conventionele wapens, tabaksproductie, thermische 
kolen en inkomsten uit de kernwapenindustrie). 
Emittenten die dergelijke drempels overschrijden, 
worden ook uitgesloten. Nadere informatie over het 
screeningproces, inclusief de inkomstendrempels, is te 
vinden in de methodologie van de Index. 
 

● Beleggingsrisico's 

Aangezien de door het Sub-Fonds aangehouden 

instrumenten wellicht in andere valuta's dan de Basisvaluta 

luiden, kan het Sub-Fonds nadelig worden beïnvloed door 

deviezencontrole of wisselkoersschommelingen. Daarom 

kunnen veranderingen in de wisselkoersen de waarde van de 

portefeuille van het Sub-Fonds, en daardoor ook de waarde 

van de Aandelen, nadelig beïnvloeden. 
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instrumenten wellicht in andere valuta's dan de Basisvaluta 

luiden, kan het Sub-Fonds nadelig worden beïnvloed door 

deviezencontrole of wisselkoersschommelingen. Daarom 

kunnen veranderingen in de wisselkoersen de waarde van de 

portefeuille van het Sub-Fonds, en daardoor ook de waarde 

van de Aandelen, nadelig beïnvloeden. 

Doordat het beleggingsuniversum van het Sub-Fonds 

bedrijven die niet voldoen aan bepaalde ESG-criteria 

uitsluit, kan het zijn dat het Sub-Fonds anders presteert 

dan soortgelijke fondsen die geen ESG-beleid voeren. 
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● Beleggersprofiel 

De gemiddelde belegger in het Sub-Fonds wil naar 

verwachting blootstelling aan de markten die in de index 

voorkomen, en wil beleggen in bedrijven met de beste positie 

om te profiteren van de transitie naar een koolstofarme 

economie. 

● Beleggersprofiel 

De gemiddelde belegger in het Sub-Fonds wil naar 

verwachting blootstelling aan markten die op basis van een 

op waarden en normen gebaseerde screening van het 

beleggersuniversum in de Index zijn opgenomen, en wil 

beleggen in bedrijven met de beste positie om te profiteren 

van de transitie naar een koolstofarme economie. 

 

 

De wijzigingen worden aangebracht in het desbetreffende prospectus of document met essentiële beleggersinformatie (EBI), waarvan de herziene 

versies beschikbaar zullen zijn op www.jpmorganassetmanagement.ie. Zoals altijd bij fondsbeleggingen, is het van belang het/de desbetreffende 

EBI-document(en) te begrijpen en ermee vertrouwd te blijven. Alle in het prospectus opgenomen bepalingen betreffende inkoop blijven van 

toepassing. 


