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Bericht van de Raad van Bestuur van uw ICAV 
 

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 Bestuurders zijn van mening 
dat niets in deze kennisgeving en in de hierin opgenomen voorstellen strijdig is met de ICBE-regelgeving van de 
Centrale Bank of door de Centrale Bank uitgevaardigde aanvullende richtlijnen of met de beste praktijken uit de 
sector.  

Alle begrippen die in deze kennisgeving met een hoofdletter geschreven zijn, hebben de betekenis die eraan gegeven wordt 
in het actuele prospectus van de ICAV. 

Dit is een belangrijk document dat uw onmiddellijke aandacht vergt. Als u twijfelt over wat u moet doen, dient u onmiddellijk 
contact op te nemen met uw effectenmakelaar, advocaat of een andere professionele adviseur. Als u uw positie in de ICAV 
hebt verkocht of anderszins hebt overgedragen, vragen wij u om deze kennisgeving en alle andere relevante documenten te 
bezorgen aan de effectenmakelaar of andere tussenpersoon via wie de verkoop of overdracht is voltrokken, zodat zij kunnen 
worden doorgezonden aan de koper of de verkrijger. 

Geachte Aandeelhouder, 

Omdat u Aandeelhouder bent van een of meer sub-fondsen van de ICAV willen wij u op de hoogte brengen van enkele 
voorstellen tot wijziging van de Statuten.  

Er wordt voorgesteld om de bewoordingen van de Statuten aan te passen om de ICAV uitdrukkelijk de bevoegdheid te geven 
om aandelenklassen te reorganiseren door middel van een deling, samenvoeging of splitsing van aandelen. Als de 
voorgestelde wijzigingen door de Aandeelhouders worden goedgekeurd en de Bestuurders oordelen dat het in het belang van 
de Aandeelhouders is om aandelen te delen, samen te voegen of te splitsen, zullen Aandeelhouders vooraf van die 
reorganisatie in kennis worden gesteld. Aan de stemrechten van de Aandeelhouders zoals die in de Statuten zijn uiteengezet, 
wordt niets veranderd. 

Daarnaast worden enkele algemene, kleine aanpassingen aan de Statuten voorgesteld, waaronder: 

• een aanpassing van het doel van de ICAV, zodat dit beter aansluit bij de richtlijnen van de Centrale Bank in dit verband 
en gedetailleerder omschrijft welke bevoegdheden de ICAV heeft om dat doel te realiseren; 

• een aanpassing om te formaliseren dat de bestuurders bankrekeningen kunnen openen om gelden van inschrijvingen, 
terugkopen en uitkeringen aan te houden; 

• een aanpassing waarin de bestaande reglementaire verplichtingen die de ICAV toepast op terugbetalingen in natura staan 
beschreven; 

• aanpassingen om de omstandigheden uit te breiden waarin de bestuurders de handel in de ICAV kunnen opschorten; en  

• actualiseringen.  

De precieze inhoud van de voorgestelde wijzigingen vindt u aangeduid in het uittreksel uit de Statuten dat bij deze 
kennisgeving is gevoegd. 

De inwerkingtreding van deze wijzigingen vereist een gewoon besluit van een Buitengewone Algemene Vergadering ('BAV') 
van aandeelhouders. Het is belangrijk dat u uw stemrecht uitoefent door persoonlijk aan de vergadering deel te nemen of 
bijgevoegd volmachtformulier ('Volmachtformulier') te gebruiken. 

Merk op dat u de vergadering (of enige verdaging daarvan) enkel mag bijwonen en er mag stemmen indien u een 
geregistreerde aandeelhouder bent. Aangezien de ICAV voor de afwikkeling gebruikmaakt van het model met internationale 
centrale effectenbewaarinstellingen (International Central Securities Depositary – 'ICSD') en Citivic Nominees Limited op 
grond van het ICSD-afwikkelingsmodel de enige geregistreerde houder van aandelen in de ICAV is, moeten beleggers in het 
Fonds contact opnemen met de betreffende ICSD of de betreffende deelnemer aan het ICSD (zoals een lokale centrale 
effectenbewaarinstelling, effectenmakelaar of nominee) indien zij vragen hebben over wat zij naar aanleiding van dit document 
moeten ondernemen.  

Indien zij worden goedgekeurd, worden deze wijzigingen doorgevoerd zoals hierna uiteengezet. 

Nadere informatie over de wijzigingen 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.  

 
Lorcan Murphy 
Bestuurder  
voor en namens de Raad van bestuur 
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Kennisgeving van een Buitengewone Algemene Vergadering  
 
Breng uw stem uit vóór 20 maart 2023 om 12.00 uur (Ierse tijd) 

 
Deze vergadering vindt plaats op de locatie en het tijdstip zoals vermeld in de 
rechterkolom. 
 
Gewoon Besluit ter stemming door de Aandeelhouders: 
 
De wijzigingen in de Statuten die zijn aangeduid in het uittreksel uit de Statuten 
dat bij de kennisgeving van de BAV is gevoegd, zijn en worden hierbij 
goedgekeurd. 

 
Reden voor de wijzigingen Er wordt voorgesteld om de bewoordingen van de 
Statuten aan te passen om de ICAV uitdrukkelijk de bevoegdheid te geven om 
aandelenklassen te reorganiseren door middel van een deling, samenvoeging 
of splitsing van aandelen. Als de voorgestelde wijzigingen door de 
Aandeelhouders worden goedgekeurd en de Bestuurders oordelen dat het in 
het belang van de Aandeelhouders is om aandelen te delen, samen te voegen 
of te splitsen, zullen Aandeelhouders vooraf van die reorganisatie in kennis 
worden gesteld. Aan de stemrechten van de Aandeelhouders zoals die in de 
Statuten zijn uiteengezet, wordt niets veranderd. 

 
Daarnaast worden enkele algemene aanpassingen aan de Statuten 
voorgesteld, waaronder: 

• Een aanpassing van het doel van de ICAV, zodat dit beter aansluit bij de 

richtlijnen van de Centrale Bank in dit verband en gedetailleerder 

omschrijft welke bevoegdheden de ICAV heeft om dat doel te realiseren.  

• Een aanpassing om te formaliseren dat de bestuurders bankrekeningen 

kunnen openen om gelden van inschrijvingen, terugkopen en uitkeringen 

aan te houden. 

• Een aanpassing waarin de bestaande reglementaire verplichtingen die de 

ICAV toepast op terugbetalingen in natura staan beschreven. 

• Aanpassingen om de omstandigheden uit te breiden waarin de 

bestuurders de handel in de ICAV kunnen opschorten.  

• actualiseringen.  
 

De precieze inhoud van de voorgestelde wijzigingen vindt u aangeduid in het 

uittreksel uit de Statuten dat bij deze kennisgeving van de BAV is gevoegd. 

 

 

DE VERGADERING 

Plaats  200 Capital Dock, 79 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. 

Datum en tijdstip  22 maart 2023 om 
12.00 uur (Ierse tijd) 

Verdaagde BAV  Indien binnen 30 minuten na 
het tijdstip van de vergadering geen quorum is 
bereikt, wordt de BAV verdaagd naar 
29 maart 2023 om 12.00 uur (Ierse tijd) op 
dezelfde plaats. 

Meerderheidsvereiste  Er wordt over de 
agendapunten beslist met een meerderheid van 
minimaal 50% van de tijdens de vergadering 
uitgebrachte stemmen. Zie 'Aanvullende 
informatie' hieronder voor nadere inlichtingen. 

Aanbeveling  De Bestuurders zijn van mening 
dat het besluit dat zal worden voorgelegd aan 
de BAV in het belang is van de aandeelhouders 
van de ICAV in haar geheel en 
dienovereenkomstig raden de Bestuurders 
aandeelhouders aan om vóór het besluit 
stemmen. 

Resultaat van de stemming  Het resultaat 
wordt meegedeeld via de websites van de 
effectenbeurzen in elk rechtsgebied waar de 
Aandelen in de ICAV noteren en zal ook 
gepubliceerd worden op 
www.jpmorganassetmanagement.ie. 

DE ICAV 

Naam  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV 

Rechtsvorm ICAV 

Soort fonds  ICBE 

Registratienummer (Centrale Bank)  
C171821 

Statutaire zetel  200 Capital Dock, 79 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. 

Bestuurders Lorcan Murphy, Daniel J. 

Watkins, Bronwyn Wright, Samantha 

McConnell 

 
U kunt persoonlijk stemmen of een volmachthebber aanwijzen. Zorg echter wel dat u kennisneemt van de uitslag 

van de stemming.  Bij deze Kennisgeving van de BAV is een Volmachtformulier gevoegd dat de Aandeelhouders 

kunnen gebruiken.  Zoals hiervoor gezegd moeten beleggers in de ICAV die geen geregistreerd Aandeelhouder 

zijn, in plaats van het Volmachtformulier te gebruiken hun steminstructies geven via de betreffende ICSD of de 

betreffende deelnemer aan een ICSD (zoals een lokale centrale effectenbewaarinstelling, effectenmakelaar of 

nominee).   

• Om bij volmacht te stemmen gebruikt u het bijgevoegde Volmachtformulier. Uw formulier dient uiterlijk 20 maart 2023 

om 12.00 uur (Ierse tijd) per post op de statutaire zetel te zijn ontvangen. 

• Om persoonlijk te stemmen moet u de vergadering persoonlijk bijwonen. Ook als u een Volmachtformulier hebt 

ingevuld, kunt u nog steeds de vergadering bijwonen en persoonlijk stemmen. 

Als de voorgestelde wijzigingen WORDEN goedgekeurd, zijn zij bindend voor alle aandeelhouders in de ICAV, ongeacht 
of zij hun stem uitbrachten en of zij voor of tegen het gewone besluit stemden. De voorgestelde wijzigingen treden in werking 

op 5 april 2023 en een bijgewerkte versie van de Statuten zal beschikbaar zijn op www.jpmorganassetmanagement.ie. 

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN 

1 Als u het met de wijzigingen eens bent, hoeft u niets te ondernemen. 

http://www.jpmorganassetmanagement.ie/
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BELANGRIJKSTE DATA EN PLAATS VAN DE VERGADERING 

 

2 Als u uw belegging wilt laten terugkopen, geeft u uw beleggingsorder op de gebruikelijke wijze door. 

Als u voor keuzemogelijkheid 2 kiest, is het wellicht verstandig dit te bespreken met uw belastingadviseur en uw 
financieel adviseur. Deze keuzemogelijkheid kan fiscale gevolgen hebben. 

Als de voorgestelde wijzigingen NIET worden goedgekeurd, blijft de ICAV ongewijzigd voortbestaan en kan de Raad 

van bestuur andere mogelijkheden overwegen. 

   
AANVULLENDE INFORMATIE  

• Beleggers in de ICAV moeten hun steminstructies geven via de betreffende ICSD of de betreffende deelnemer aan een 
ICSD (zoals een lokale centrale effectenbewaarinstelling, effectenmakelaar of nominee) in plaats van het 
Volmachtformulier te gebruiken.   

• Geregistreerde Aandeelhouders kunnen de BAV bijwonen en persoonlijk stemmen of het bijgevoegde 
Volmachtformulier invullen en terugsturen. Het moet op uiterlijk 20 maart 2023 om 12.00 uur (Ierse tijd) ontvangen 
zijn. 

• Het besluit wordt voorgelegd als een 'gewoon besluit' en vereist om te worden aangenomen een meerderheid van 
minimaal 50% van de rechtsgeldig tijdens de vergadering uitgebrachte stemmen. Na goedkeuring is een gewoon besluit 
bindend voor alle Aandeelhouders. 

• Aandeelhouders die het recht hebben om de BAV bij te wonen, het woord te nemen en hun stem uit te brengen, kunnen 
een andere persoon aanstellen om hun recht om aanwezig te zijn, het woord te nemen en hun stem uit te brengen op de 
BAV (of enige verdaging daarvan) uit te oefenen. Als u aandelen aanhoudt via een financiële tussenpersoon of 
afwikkelingsinstelling, dient u ruim voor de BAV met hen contact op te nemen om hen in staat te stellen u mee te delen 
hoe u uw recht om aanwezig te zijn, het woord te nemen en uw stem uit te brengen op de BAV (of enige verdaging 
daarvan) kunt uitoefenen. 

• In geval van gezamenlijke houders van een aandeel wordt de stem van de voorrang hebbende aandeelhouder die een 
stem uitbrengt, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, aanvaard en worden de stemmen van de andere gezamenlijke 
houders uitgesloten, en voor dit doel zal de voorrang worden bepaald door de volgorde waarin de namen zijn 
ingeschreven in het aandelenregister. 

• Indien binnen 30 minuten na het tijdstip van de BAV geen quorum is bereikt, wordt de BAV verdaagd naar 29 maart 2023 
om 12.00 uur (Ierse tijd) op dezelfde plaats. 

• Bijgevoegd Volmachtformulier blijft (indien nodig) geldig voor elke verdaging van de BAV, tenzij het uitdrukkelijk wordt 
herroepen. Wij brengen de aandeelhouders zo snel als praktisch haalbaar is van elke verdaging op de hoogte. 

• Als u nog vragen hebt of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de statutaire zetel of uw gebruikelijke 
tussenpersoon. We wijzen u erop dat we geen financieel of fiscaal advies geven. 

20 maart 2023 
om 12.00 uur 

(Ierse tijd) 
 

Uiterste datum 
voor ontvangst 

van uw 
Volmachtformulie

r 

 

22 maart 2023 
om 12.00 uur 

(Ierse tijd) 
 

BAAV 

 

29 maart 2023 
om 12.00 uur 

(Ierse tijd) 
 

Verdaagde BAV 
(indien nodig) 

 

 
 

5 april 2023 
 

De wijzigingen 
worden van 

kracht* 

* indien het beslui t  wordt aangenomen 
 

Opmerking:  Indien u de BAV wi l t  bi jwonen te 200 Capital  Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dubl in 2, 
Ier land op 22 maart  2023, kunt u deze routebeschri jv ing volgen:  
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Bijlage 

Voorgestelde wijzigingen in de Statuten 

 

 



Tenzij zulks strijdig is met het plaatselijke recht van het betrokken rechtsgebied, 
heeft in geval van afwijkende of dubbelzinnige betekenissen van woorden of 
formuleringen in een vertaling, de Engelse versie altijd voorrang. 

 Ierse WetWetten betreffende Instellingen voor Collectieve Belegging van 
2015 en 2020  

 

 

STATUTEN 

 
van 

 
JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV 

 
 

EEN BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR 
IERS RECHT 

(een dakfonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de sub-fondsen) 

 
 

(zoals gewijzigd bij Gewoon Besluit met ingang van 5 april 2023) 



Tenzij zulks strijdig is met het plaatselijke recht van het betrokken rechtsgebied, 
heeft in geval van afwijkende of dubbelzinnige betekenissen van woorden of 
formuleringen in een vertaling, de Engelse versie altijd voorrang. 

1 DEFINITIES 

 
1.1 Onderstaande begrippen hebben de betekenis die er hierna aan wordt gegeven, tenzij die niet 

verenigbaar is met het onderwerp of de context: 

 
'Boekjaar' betekent, tenzij anders bepaald door de Bestuurders, een financiële periode van de 

ICAV die, indien het de eerste periode van dien aard betreft, aanvangt op de datum van 

registratie bij de Centrale Bank en eindigt op 31 december 2017, en in elk ander geval aanvangt 

na afloop van de voorgaande financiële periode en eindigt op 31 december van elk jaar. Wanneer 

het boekjaar van een bepaald Fonds van die definitie afwijkt, wordt dat vermeld in het 

Supplement met betrekking tot dat Fondsdesbetreffende Supplement. 
 

'Wet' betekent de Ierse WetWetten betreffende Instellingen voor Collectieve Belegging van 2015 

en 2020, alle op grond daarvan uitgevaardigde regelgeving en elke wijziging of vernieuwing 

daarvan zoals die op een bepaald moment van kracht zijn. 

 
'Administratiekantoor' betekent iedere persoon, firma of onderneming die van tijd tot tijd door 

de Verantwoordelijke is aangesteld en op een bepaald moment is belast met het verstrekken van 

administratieve, boekhoudkundige en aanverwante diensten aan de ICAV. 

 
'Jaarverslag' betekent een verslag opgesteld in overeenstemming met Artikel 36 van deze 
Statuten. 

 
'Antiverwateringsheffing' betekent het bedrag dat de Verantwoordelijke of zijn afgevaardigde, 

gelet op de belangen van de Aandeelhouders in de betrokken Fondsen, passend acht om de 

transactiekosten te dekken die worden gemaakt wanneer beleggingen worden gekocht of 

verkocht louter en alleen met het oog op de uitvoering van orders van Aandeelhouders. 

 
'Accountants' betekent de accountants van de ICAV op een bepaald moment. 

 
'Basisvaluta' betekent de valuta waarin de Netto-inventariswaarde van elk Fonds wordt 

berekend of waarin een bepaalde Aandelenklasse luidt, zoals bepaald door de Bestuurders en 

vermeld in het Prospectus. 
 

'Werkdag' betekent de dag of dagen die de Bestuurders van tijd tot tijd voor een Fonds kunnen 

vaststellen en in het Prospectus laten vermelden. 

 
'Centrale Bank' betekent de centrale bank van Ierland (Central Bank of Ireland) of elke 
rechtsopvolger daarvan. 

 
'ICBE-regelgeving van de Centrale Bank' betekent de Central Bank (Supervision and 

Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable 

Securities) Regulations 20152019 zoals van tijd tot tijd gewijzigd en alle toepasselijke door de 

Centrale Bank op grond daarvan gepubliceerde richtlijnen of documenten met vragen en 

antwoorden, opgelegde voorwaarden of toegestane afwijkingen. 

 
'Klasse' betekent Aandelen van een bepaald Fonds die een belang in het Fonds 

vertegenwoordigen, maar voor het toerekenen van verschillende delen van de Netto-

inventariswaarde van het betreffende Fonds aan die Aandelen, worden aangeduid als een klasse 

van Aandelen binnen dat Fonds om te kunnen voorzien in verschillende inschrijvings-, 

omwisselings- en terugkoopkosten, dividendregelingen, basisvaluta's, afdekkingen van het 

valutarisico en/of vergoedingsregelingen die specifiek zijn voor die Aandelen. 

 
'Valuta van de Klasse' betekent de valuta waarin een Aandelenklasse van een Fonds luidt, 

zoals bepaald door de Bestuurders en vermeld in het Prospectus met betrekking tot dat Fonds. 
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'Kosten van de Klasse' betekent alle onkosten die aan een specifieke Klasse kunnen worden 

toegerekend, met inbegrip van eventuele afdekkingskosten, juridische kosten, marketingkosten 

en kosten voor de registratie van een Klasse in een rechtsgebied of bij een effectenbeurs, 

gereglementeerde markt of afwikkelingssysteem en alle andere onkosten die uit die registratie 

voortvloeien, en alle overige kosten die op enige wijze ontstaan, zoals mogelijk wordt vermeld in 

het Prospectus. 

 
'Gedigitaliseerd Effect' betekent een Aandeel waarvan het eigendomsrecht door een Exploitant 

mag worden overgedragen door middel van een Toepasselijk Systeem. 

 
'Bewaarder' betekent iedere persoon, firma of onderneming die is aangesteld en op een 

bepaald moment is belast met de bewaring van alle activa van de ICAV. 
 

'Bewaarovereenkomst' betekent elke overeenkomst die op een bepaald moment van kracht is 

tussen de ICAV en de Bewaarder met betrekking tot de aanstelling en verplichtingen van die 

Bewaarder. 
 

'Handelsdag' betekent de dag of dagen die de Bestuurders van tijd tot tijd voor een Fonds 

kunnen vaststellen en in het Prospectus laten vermelden, met dien verstande dat er altijd 

minimaal een om de twee weken een Handelsdag moet zijn. 

 
'Uiterste tijdstip voor orders' betekent het uiterste tijdstip voor ontvangst van inschrijvings- of 

terugkooporders met betrekking tot een Fonds, zoals vermeld in het desbetreffende Supplement. 

 
'Gedematerialiseerd' of 'gedematerialiseerde vorm' ten aanzien van een Aandeel verwijst 

naar een Aandeel waarvan in het Register is vermeld dat het eigendomsrecht erop in niet-

materiële vorm wordt aangehouden, en waarop het eigendomsrecht krachtens het toepasselijke 

recht door een Exploitant mag worden overgedragen door middel van een Toepasselijk Systeem. 

 
'Bewaarder' betekent iedere persoon, firma of onderneming die is aangesteld en op een 

bepaald moment is belast met de bewaring van alle activa van de ICAV. 
 

'Bewaarovereenkomst' betekent elke overeenkomst die op een bepaald moment van kracht is 

tussen de ICAV en de Bewaarder met betrekking tot de aanstelling en verplichtingen van die 

Bewaarder. 
 

'Bestuurder' betekent iedere bestuurder van de ICAV op een bepaald moment. 

 
'Rechten en Kosten' betekent alle zegel- en andere rechten, belastingen, overheidsheffingen, 

vergoedingen van agenten, makelaarslonen, bankkosten, transferkosten, 

registratievergoedingen en andere kosten die in het kader van de aankoop of verkoop van activa 

van een Fonds verschuldigd zijn. 

 
'Onderaandeel' betekent een onderaandeel in de ICAV uitgegeven in overeenstemming met 

Artikel 13.4. 

 
'Fonds' betekent elk sub-fonds van de ICAV dat te gelegener tijd wordt geïntroduceerd in 
overeenstemming met Artikel 

98.6 en een of meer klassen van Aandelen in de ICAV kan omvatten. 
 

'ICAV' betekent JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, een instelling voor collectieve belegging naar 

Iers recht geregistreerd op grond van de Wet, waarop deze Statuten betrekking hebben. 
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'Initiële Aanbiedingsperiode' betekent de door de Bestuurders vastgestelde periode waarin 

Aandelen van om het even welke klasse door de ICAV voor aankoop of inschrijving worden 

aangeboden tegen de Aanvangskoers. 



7 

Tenzij zulks strijdig is met het plaatselijke recht van het betrokken rechtsgebied, 
heeft in geval van afwijkende of dubbelzinnige betekenissen van woorden of 
formuleringen in een vertaling, de Engelse versie altijd voorrang. 

 

'Aanvangskoers' betekent de koers waartegen Aandelen van om het even welke klasse voor 

het eerst voor aankoop of inschrijving worden aangeboden. 

 
'Statuten' betekent deze statuten, met inbegrip van de Bijlagen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. 

 
'Belegging' betekent om het even welke van de beleggingen of activa van het Fonds. 

 
'Beleggingsbeheerder' betekent iedere persoon, firma of onderneming die te gelegener tijd 

door de Verantwoordelijke is aangesteld na goedkeuring door de Centrale Bank en op een 

bepaald moment is belast met het verlenen van beleggingsbeheer- en/of 

beleggingsadviesdiensten aan een Fonds en voor die doeleinden moeten alle verwijzingen naar 

de 'Beleggingsbeheerder' in dit document worden gelezen als verwijzingen naar de 

beleggingsbeheerder van het Fonds in kwestie. 

 
'schriftelijk' betekent handgeschreven, gedrukt, gelithografeerd, gefotografeerd, getelext, 

gefaxt of weergegeven op om het even welke alternatieve wijze voor handgeschreven, deels of 

geheel elektronisch of anderszins. 

 
'Beheermaatschappij' betekent JPMorgan Asset Management (Europe) S.ár.Là.r.l. of iedere 

andere persoon die de ICAV van tijd tot tijd in opvolging daarvan als beheerder aanstelt, in 

overeenstemming met de voorschriften van de Centrale Bank. 

 
'Minimumbelang' betekent een aandelenbelang in de ICAV dat in aantal of in waarde gemeten 

aan de hand van de Terugkoopkoers van die Aandelen niet kleiner is dan het van tijd tot tijd door 

de Verantwoordelijke vastgestelde minimum, met dien verstande dat de minimale inschrijving op 

Aandelen in de ICAV of een bepaalde Klasse overeen moet komen met het bedrag dat in het 

Prospectus is vastgesteld. 

 
'Minimale Inschrijving' betekent de van tijd tot tijd in het Prospectus vastgestelde minimale 

inschrijving. 

 
'maand' betekent kalendermaand. 

 
'Netto-inventariswaarde' betekent het voor een bepaalde Handelsdag vastgestelde bedrag op 

grond van Artikel 21 en Bijlage 1 van deze Statuten. 

 
'Netto-inventariswaarde per Aandeel' betekent de Netto-inventariswaarde gedeeld door het 

aantal Aandelen (in omloop) van het betreffende Fonds (en wanneer er meer dan één Klasse 

van Aandelen in een Fonds is, de Netto-inventariswaarde die aan elke Klasse toerekenbaar is 

(met inachtneming van alle eventuele vereiste aanpassingen), gedeeld door het aantal Aandelen 

(in omloop) van de betreffende Klasse). 

 
'Functionaris' betekent iedere Bestuurder of de Secretaris. 

 
'Gewoon Besluit' betekent een besluit van de ICAV of een klasse van Aandelen in de ICAV, 

waar van toepassing, dat tijdens een algemene vergadering met een gewone meerderheid van 

de uitgebrachte stemmen is genomen. 

 
'Prospectus' betekent het van tijd tot tijd door de ICAV gepubliceerde prospectus met betrekking 

tot de ICAV en, samen met elk supplementSupplement of alle supplementenSupplementen met 

betrekking tot een Fonds of Fondsen en alle addenda waarvan is aangegeven dat zij samen met 

het prospectus moeten worden gelezen en geïnterpreteerd en dat zij deel uitmaken van het 
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'Terugkoopkoers' betekent de koers waartegen een Aandeel door de ICAV wordt teruggekocht 

wanneer de Aandeelhouders daarom verzoeken in overeenstemming met Artikel 2121 en die 

wordt berekend in overeenstemming met Artikel 2222. 
 

'Erkende Markt' betekent elke effectenbeurs of markt vermeld in het Prospectus, met dien 

verstande dat, uitgezonderd toegelaten beleggingen in niet-beursgenoteerde effecten en 

onderhands verhandelde derivaten, beleggingen in effecten of financiële derivaten uitsluitend 

zullen gebeuren in effecten of financiële derivaten die noteren aan of worden verhandeld op een 

beurs of markt (met inbegrip van derivatenmarkten) die aan de criteria uit de regelgeving voldoet 

(gereglementeerd, regelmatig werkend, erkend en geopend voor het publiek) en in het 

Prospectus is vermeld. 

 
'Toepasselijk Systeem' betekent een op grond van het toepasselijke recht toegelaten 

computersysteem en procedures waarmee de eigendomsrechten op eenheden van een effect 

kunnen worden aangetoond en overgedragen zonder materieel eigendomsbewijs en waarmee 

aanvullende en gerelateerde zaken kunnen worden afgehandeld. 

 
'Register' betekent het register dat de namen van de Aandeelhouders bevat. 

 
'Regelgeving' betekent de European Communities (Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities) Regulations 2011 (No. 352 of 2011) zoals van tijd tot tijd gewijzigd en 

alle toepasselijke door de Centrale Bank op grond daarvan uitgevaardigde regelgeving, 

opgelegde voorwaarden of toegestane afwijkingen. 

 
'Verantwoordelijke' betekent de Beheermaatschappij of de Bestuurders van de ICAV zoals van 

toepassing in overeenstemming met de ICBE-regelgeving van de Centrale Bank 2015. 
 

'Regels' betekent alle regels of voorwaarden die de Centrale Bank van tijd tot tijd uitvaardigt op 

grond van de Wet en de Regelgeving, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, de ICBE-

regelgeving van de Centrale Bank. 

 
'Secretaris' betekent iedere persoon, firma of onderneming die door de Bestuurders is 

aangesteld voor het uitvoeren van om het even welke van de taken van de secretaris van de 

ICAV. 

 
'Aandeel' of 'Aandelen' betekent een aandeel of aandelen in de ICAV dat of die een 
eigendomsbelang in een Fonds vertegenwoordigt of vertegenwoordigen. 

 
'Aandeelhouder' of 'Aandeelhouders' betekent een persoon of personen die als houder van 

Aandelen is of zijn geregistreerd. 

 
'ondertekend' betekent van een handtekening of van een mechanisch of anderszins 

aangebrachte weergave van een handtekening voorzien. 

 
'Bijzonder Besluit' betekent een bijzonder besluit van de ICAV of een klasse van Aandelen in 

de ICAV, waar van toepassing, dat tijdens een algemene vergadering met een gewone 

meerderheid van 75% van de uitgebrachte stemmen is genomen. 

 
'Oprichtingsaandelen' betekent de Aandelen waarop de partijen die de Statuten van de ICAV 

ondertekenen zich bereid verklaren in te schrijven, zoals hierna nader uiteengezet achter hun 

namen. 

 
'Dochteronderneming' betekent elke dochteronderneming in de zin van artikel 7 van de Ierse 
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Companies Act 2014 die volledig in handen is van de ICAV en door een Fonds gebruikt wordt 

om activa aan te houden. 
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'Supplement' betekent een aanvullend document bij het Prospectus dat informatie over een 

Fonds bevat.  
 

'ICBE' betekent een instelling voor collectieve belegging in effecten in de zin van de Regelgeving. 

 
'Waarderingsmoment' betekent het door de Bestuurders bepaalde en in het Prospectus 

vermelde tijdstip waarop de waarde van de activa en passiva van een Fonds wordt berekend. 

 
1.2 Verwijzingen naar wetgeving en naar artikelen en delen van wetgeving verwijzen tevens naar 

elke wijziging of vernieuwing daarvan die op een bepaald moment van kracht is. 

 
1.3 Tenzij zulks niet verenigbaar is met de context: 

 
1.3.1 verwijzen begrippen in het enkelvoud ook naar het meervoud en omgekeerd; 

 
1.3.2 verwijzen begrippen in de mannelijke vorm ook naar de vrouwelijke vorm; 

 
1.3.3 verwijzen begrippen naar personen ook naar rechtspersonen of verenigingen of 

groepen van personen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid; 

 
1.3.4 moet elke vervoeging van het werkwoord 'kunnen' worden geïnterpreteerd als een 

toelating en elke vervoeging van het werkwoord 'moeten' als een verplichting. 

 
1.4 Niets in deze Statuten mag worden opgevat als zou het de ICAV, de Bestuurders, de 

Beheermaatschappij, de Beleggingsbeheerder, de Bewaarder, het Administratiekantoor of enige 

andere dienstverlener van de ICAV verhinderen om enige toepasselijke wetgeving, regel en/of 

regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Regelgeving en alle toepasselijke Regels, 

na te leven. Daarenboven moeten de voorwaarden van aanstelling van iedere 

Beleggingsbeheerder, iedere Bewaarder, ieder Administratiekantoor en iedere andere 

dienstverlener in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving, regels en 

/of regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Regelgeving en alle toepasselijke 

Regels. 

 

2 NAAM VAN DE ICAV 

 
2.1 De naam van de ICAV is JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV. 

 
2.2 Elke wijziging van de naam van de ICAV moet vooraf worden goedgekeurd door de Centrale 

Bank en in overeenstemming zijn met de Wet en de voorschriften van de Centrale Bank. 

 

3 OPRICHTING EN RECHTSVORM 

 
3.1 De ICAV is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal in overeenstemming met de 

Wet en de Regelgeving en is opgericht als een dakfonds met gescheiden aansprakelijkheid 

tussen Fondsen. 

 
3.2 Het hoofdkantoor van de ICAV is gevestigd in Ierland. 
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4 DOEL 

 
4.1 De ICAV heeft uitsluitend tot doel haar gelden collectief te beleggen in  

(i) effecten en/of (ii) andere liquide financiële activa vermeld in de Regelgeving, door middel van 

bij het publiek opgehaald kapitaal, het beginsel van risicospreiding toe te passen zoals door de 

Centrale Bank is toegelaten in overeenstemming met de Regelgeving, en de Aandeelhouders te 

laten profiteren van de resultaten van het beheer van haar gelden in overeenstemming met de 

Regelgeving en de Regels, zoals nader omschreven in het Prospectus.. De ICAV kan alle op 

grond van het toepasselijke recht toegelaten maatregelen nemen en transacties uitvoeren die zij 

nuttig of noodzakelijk acht met het oog op de verwezenlijking en ontwikkeling van haar doel. 

 
4,1 

 

4.2 Om haar doel te verwezenlijken, heeft de ICAV ook de bevoegdheid om: 

 
4.2.1 Activiteiten te ontplooien als een instelling voor collectieve belegging naar Iers recht 

en daartoe in naam van de ICAV of derden te beleggen in of belangen te kopen, te 

verkopen en als belegging aan te houden, in vastgoed (in pacht, in eigendom of 

anderszins) of aan vastgoed gerelateerde belangen en alle aandelen, warrants, 

deelnemingsrechten, participatiebewijzen, schuldbewijzen, obligatiekapitaal, 

obligaties, door onderpand gedekte obligaties, leningen, obligatieleningen, 

schuldpapier, kredietbrieven, promessen, gestructureerd schuldpapier, 

gestructureerde obligaties, gestructureerde schuldbewijzen, handelspapier, 

depositocertificaten, wissels, handelsvorderingen, schatkistcertificaten, futures, 

swaps, contracts for differences, grondstoffen van elke mogelijke aard (met inbegrip 

van edelmetalen en olie), effecten met variabele of vlottende rente, effecten waarvan 

het rendement en/of terugkoopbedrag wordt berekend op basis van een index, koers 

of rente, opties, rentetermijncontracten, waarborg- en verzekeringspolissen, valuta's, 

geldmarktinstrumenten en financiële instrumenten en effecten van om het even 

welke aard die zijn gecreëerd, uitgegeven of gewaarborgd door om het even welke 

vennootschap die is gevestigd of haar activiteiten uitoefent in om het even welk 

rechtsgebied of door om het even welke personenvennootschap, trust, 

beleggingsmaatschappij, gemeenschappelijk beleggingsfonds of andere instelling 

voor collectieve belegging van om het even welke aard, ongeacht waar die is 

opgericht, geregistreerd of haar activiteiten uitoefent, of die zijn uitgegeven of 

gewaarborgd door om het even welke overheid, overheidsinstantie, staatkundige 

entiteit, soevereine machthebber, regeringsvertegenwoordiger, publiek orgaan of 

hoogste, lagere, deelstaat-, gebieds-, staats-, gemeentelijke, lokale, supranationale 

of andere autoriteit in om het even welk deel van de wereld, deelnemingsrechten van 

of belangen in om het even welke beleggingsmaatschappij, gemeenschappelijk 

beleggingsfonds of andere instelling voor collectieve belegging in om het even welk 

deel van de wereld, al dan niet volgestort, en alle huidige of toekomstige rechten op 

en belangen in een van de voorgaande en van tijd tot tijd te beleggen in opties en 

opties te kopen, af te wisselen, om te ruilen, uit te schrijven, te verkopen en te 

vervreemden op een van de voorgaande en ten aanzien daarvan (in voorkomend 

geval) in te stemmen met alle voorwaarden die passend worden geacht en alle 

rechten en bevoegdheden uit te oefenen en af te dwingen die worden verleend door 

of zijn verbonden aan het eigendom of bezit van een van de voorgaande of van een 

wettelijk of billijk belang daarin en geld te deponeren (of geld op een zichtrekening te 

plaatsen) bij alle personen in alle valuta's en anderszins tegen alle voorwaarden die 

opportuun worden geacht; 
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4.2.2 Gelden, effecten en andere eigendommen van om het even welke aard te deponeren 

bij alle personen en onder alle voorwaarden die opportuun worden geacht en 

certificaten, schuldpapier, warrants, coupons en andere verhandelbare of 

overdraagbare instrumenten, effecten of documenten van om het even welke aard te 

verrekenen, te kopen en te verkopen; 
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4.2.3 Alle andere handelingen te stellen die noodzakelijk voor, samenhangend met of 

bevorderlijk voor het verwezenlijken van de doelen van de ICAV worden geacht; 
 

4.2.44.2.3 Kredieten te nemen en geld te lenen of op te halen in elke valuta op elke wijze en alle 

schulden of verplichtingen aan te gaan of te voldoen die op naam staan van of 

bindend zijn voor de ICAV, op elke wijze en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt 

te zijn, door schuldbewijzen uit te geven, en met of zonder tegenprestatie de 

terugbetaling van alle geleende, opgehaalde of op grond van hypotheken, lasten, 

schuldbewijzen, obligatiekapitaal, obligaties, waarborgen, pandrechten of 

zekerheden van om het even welke aard verschuldigde gelden zeker te stellen met 

het geheel of een deel van de (huidige of toekomstige) activiteiten, eigendommen of 

activa van de ICAV alsook door middel van soortgelijke hypotheken, lasten, 

schuldbewijzen, obligatiekapitaal, obligaties, waarborgen, pandrechten of 

zekerheden van om het even welke aard om de uitvoering zeker te stellen of te 

waarborgen van elke verbintenis of verplichting die de ICAV of enige andere 

vennootschap of persoon is aangegaan; 

 
4.2.54.2.4 Derivaten en technieken van alle aard te gebruiken voor beleggingsdoeleinden en met 

het oog op het efficiënte beheer van de activa van de ICAV en met name, maar 

zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande, cessie- en 

retrocessieovereenkomsten, futures, opties, effectenleningen, baissetransacties, 

overeenkomsten met levering bij uitgifte, met uitstel en op termijn, valutacontracten 

op contant- en termijnmarkten, rentetermijncontracten, swaps, warrants, contracts 

for difference, van boven- en/of ondergrenzen voorziene en andere valuta- of 

rentecontracten voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden aan te gaan, aan te 

nemen, uit te schrijven en anderszins te gebruiken; en 
 

4.2.5 Wanneer zulks rechtstreeks noodzakelijk is voor de activiteiten van de ICAV, door 

middel van aankoop, lease, ruil, huur of anderszins alle eigendomsrechten of 

belangen te verwerven (zowel onmiddellijk als op lijfrente en zowel definitief als 

voorwaardelijk) in alle gronden, eigendommen of onroerende goederen met om het 

even welke rechten en op om het even welke locatie en die gronden, eigendommen 

of onroerende goederen aan te houden, te beheren en te besturen en er alle 

werkzaamheden aan te verrichten en alle eigendomsrechten erop of belangen erin 

te verkopen, leasen, verhuren, in onderpand te geven of anderszins te vervreemden; 
 

4.2.6 Wanneer zulks rechtstreeks noodzakelijk is voor de activiteiten van de ICAV, door 

middel van aankoop, lease, ruil, huur of anderszins alle roerende goederen van om 

het even welke aard en op om het even welke locatie of om het even welk belang 

daarin te verwerven en die goederen aan te houden, te beheren en te besturen en 

die goederen te verkopen, leasen, verhuren, in onderpand te geven of anderszins te 

vervreemden; 
 

4.2.7 Alle activiteiten te verrichten van financieel dienstverlener, trust, agent, makelaar en 

andere, met inbegrip van het garanderen of op commissie of anderszins uitvoeren 

van de uitgifte van aandelen en effecten van alle aard; 
 

4.2.8 Kapitaal op te bouwen voor om het even welk van de doeleinden van de ICAV, en 

om het even welk van de activa van de ICAV te bestemmen voor specifieke 

doeleinden, al dan niet voorwaardelijk, en elke klasse of groep van personen die 

enige betrekkingen met de ICAV hebben aanspraak te geven op om het even welk 

deel in de winst daarvan of op om het even welke andere bijzondere rechten, 
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voorrechten, voordelen of gunsten; 
 

4.2.9 Borg te staan voor de betaling van gelden of de uitvoering van contracten, 

verplichtingen, verbintenissen of overeenkomsten door om het even welke 

onderneming, firma of persoon (met inbegrip van, 
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zonder daartoe beperkt te zijn, elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, 

personenvennootschap, commanditaire vennootschap, trust, 

beleggingsmaatschappij, gemeenschappelijk beleggingsfonds of andere instelling 

voor collectieve belegging waar ook ter wereld) en garanties en waarborgen te 

verstrekken van elke aard, en verplichtingen aan te gaan van elke aard; 
 

4.2.10 Alle voorzieningen of aflossingsfondsen op te richten, in stand te houden, te 

beleggen en te besturen voor de vervulling van verplichtingen van de ICAV of voor 

enig ander doeleinde van de ICAV; 
 

4.2.11 Regelingen aan te gaan met om het even welke overheid of hoogste, lagere, 

gemeentelijke, lokale of andere autoriteit waar ook ter wereld en van om het even 

welke van dergelijke overheden of autoriteiten alle rechten, concessies en 

voorrechten te verkrijgen die bevorderlijk kunnen lijken voor een of meer van de 

doelen van de ICAV; 
 

4.2.12 Alle personen in dienst te nemen voor de doeleinden van de activiteiten van de ICAV 

of een arbeids- of dienstenovereenkomst te sluiten met alle personen, firma's, 

ondernemingen of andere organen voor het nagaan en onderzoeken van de 

omstandigheden, vooruitzichten, waarden, reputatie en eigenschappen van alle 

zakelijke belangen of verbintenissen en meer in het algemeen van alle activa, 

concessies, eigendommen of rechten en om aan de ICAV diensten op het gebied 

van administratie, bewaring, beleggingsbeheer en advies en distributie te verlenen; 
 

4.2.13 Verzekeringspolissen aan te gaan, te verwerven, af te kopen en over te dragen bij 

om het even welke geschikt geachte verzekeringsmaatschappij of -maatschappijen, 

waarvan de prestatie uitkeerbaar is op vaste of onbekende data of na vervulling van 

om het even welke voorwaarde van om het even welke aard en de premies daarop 

te betalen; 
 

4.2.14 Vennootschappen, consortia of personenvennootschappen van om het even welke 

aard op te zetten en te helpen op te zetten, op te richten, te vormen of te organiseren 

met het doeleinde om het even welke eigendommen en verplichtingen van de ICAV 

te verwerven en aan te gaan; 
 

4.2.15 Om het even welke vennootschap of vennootschappen, verenigingen zonder 

rechtspersoonlijkheid, consortia, personenvennootschappen, commanditaire 

vennootschappen, trusts, beleggingsmaatschappijen, gemeenschappelijke 

beleggingsfondsen of instellingen voor collectieve belegging van om het even welke 

aard op te zetten, op te richten, te vormen of te organiseren, waar ook ter wereld, en 

in te tekenen op aandelen of deelnemingsrechten daarin of andere effecten daarvan 

met het oog op om het even welke activiteit waartoe de ICAV gemachtigd is en/of 

met het oog op de verwerving van alle eigendommen, rechten en verplichtingen van 

de ICAV en/of met het oog op het rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen van de 

doelen van de ICAV, en/of voor elk ander doeleinde dat rechtstreeks of 

onrechtstreeks de ICAV tot voordeel lijkt te strekken en alle daaraan verbonden 

kosten te betalen; 
 

4.2.16 Te fuseren of een partnerschap of om het even welke regeling voor winstdeling, 

gezamenlijk belang, joint venture, wederzijdse concessie of samenwerking aan te 

gaan met om het even welke persoon of vennootschap die activiteiten of transacties 

uitoefent of aangaat of op het punt staat uit te oefenen of aan te gaan die de 
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vennootschap mag uitoefenen of aangaan, of elke activiteit of transactie die op 

dergelijke wijze kan worden uitgeoefend of aangegaan dat zij rechtstreeks of 

onrechtstreeks de ICAV tot voordeel strekt, en belangen te nemen of anderszins 

aandelen, effecten of obligaties daarvan te verwerven en aan te houden, te verkopen, 

opnieuw uit te geven of anderszins te besturen, en om het even welke dergelijke 

effecten of obligaties of om het even welke dividenden op dergelijke belangen of 

aandelen te financieren of anderszins te ondersteunen; 



18 

Tenzij zulks strijdig is met het plaatselijke recht van het betrokken rechtsgebied, 
heeft in geval van afwijkende of dubbelzinnige betekenissen van woorden of 
formuleringen in een vertaling, de Engelse versie altijd voorrang. 

 

4.2.17 Alle andere activiteiten op te zetten en/of uit te oefenen die naar het oordeel van de 

ICAV op een geschikte wijze kunnen worden uitgeoefend in verband met om het 

even welke activiteiten die de ICAV gemachtigd is uit te oefenen, of naar het oordeel 

van de ICAV rechtstreeks of onrechtstreeks de ICAV tot voordeel strekken of om het 

even welke eigendommen of rechten van de ICAV in waarde doen toenemen of 

winstgevend maken; 
 

4.2.18 Het geheel of om het even welk deel van de activiteiten, goodwill of eigendommen te 

verwerven en om het even welke verplichtingen over te nemen van om het even 

welke persoon, firma, vereniging, vennootschap, vereniging zonder 

rechtspersoonlijkheid, personenvennootschap, commanditaire vennootschap, trust, 

beleggingsmaatschappij of andere instelling voor collectieve belegging die 

eigendommen bezit die voor om het even welk van de doelen van de ICAV geschikt 

zijn, of activiteiten uitoefent of voorstelt om uit te oefenen die de ICAV gemachtigd is 

uit te oefenen, en als tegenprestatie daarvoor contanten te betalen of volledig of 

deels volgestorte aandelen, schuldbewijzen of obligaties van de ICAV uit te geven of 

het geheel of een deel van de verplichtingen van die persoon, firma, vereniging, 

vennootschap, vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, personenvennootschap, 

commanditaire vennootschap, trust, beleggingsmaatschappij of andere instelling 

voor collectieve belegging over te nemen; 
 

4.2.19 Terugbetaalbare schuldbewijzen of obligaties of andere verbintenissen, wissels, 

promessen, kredietbrieven of andere verhandelbare of commerciële instrumenten te 

scheppen, uit te geven, te maken, te trekken, aan te nemen, te onderschrijven, te 

verrekenen, te verhandelen en anderszins te gebruiken; 
 

4.2.20 Binnen de limieten van de wet, alleen of samen met om het even welke persoon of 

vennootschap, waar ook ter wereld, verzekeringsdekking te verkrijgen en aan te 

houden voor om het even welk risico van de ICAV, haar Bestuurders, functionarissen, 

werknemers en agenten; 
 

4.2.21 Om het even welke activa van de ICAV of opbrengsten van de verkoop of 

vervreemding van om het even welke activa van de ICAV in natura aan de leden van 

de ICAV uit te keren en in het bijzonder alle toeslagen of premies op alle aandelen 

van de ICAV terug te betalen; 
 

4.2.22 De activiteiten, eigendommen of activa van de ICAV of enig deel daarvan of het 

geheel of enig deel van de bezittingen, rechten of voorrechten van de ICAV te 

verkopen, te verhuren, uit te lenen, te ontwikkelen, te vervreemden of anderszins te 

gebruiken onder de voorwaarden die de ICAV geschikt acht, met het recht om als 

tegenprestatie om het even welke aandelen, deelnemingsrechten, schuldbewijzen, 

onderpanden, waarborgen, pandrechten, borgen, hypotheken, effecten of 

verbintenissen van om het even welke aard of belangen in om het even welke andere 

vennootschap, vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, personenvennootschap, 

commanditaire vennootschap, trust, beleggingsmaatschappij of andere instelling 

voor collectieve belegging of om het even welk onderpand, borg of hypotheek op 

dergelijke belangen aan te nemen; 
 

4.2.23 Door middel van aankoop, ruil, lease, erfpacht of anderszins, onbeperkte 

eigendomsrechten of om het even welke beperkte eigendomsrechten of andere 

eigendomsrechten of belangen te verwerven, zowel onmiddellijk als op lijfrente en 

zowel definitief als voorwaardelijk, in alle gronden, eigendommen of onroerende 
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goederen met om het even welke rechten, al dan niet voor vrij en onbelast en 

ongeacht of die verwerving gebeurt als belegging of anderszins met het oog op de 

activiteiten van de ICAV; 
 

4.2.24 Alle ondernemingen, firma's of personen te betalen voor aan de ICAV geleverde of 

te leveren diensten, in het bijzonder met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, 

verleende of te verlenen diensten voor de plaatsing of hulp bij de plaatsing of het 

garanderen van de plaatsing van aandelen in het kapitaal van de ICAV of 

schuldbewijzen of andere effecten van de ICAV of voor of bij de promotie van de 

ICAV of de uitoefening van haar activiteiten en zulks zowel in contanten als door 

toekenning van 
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aandelen, schuldbewijzen, obligaties of andere effecten van de ICAV, die op hun 

naam worden bijgeschreven als volledig of deels volgestort of anderszins; 
 

4.2.25 Uit de gelden van de ICAV alle kosten te betalen die worden gemaakt voor of verband 

houden met de vorming en oprichting van de ICAV en de promotie van de ICAV en 

het ophalen van gelden voor de ICAV en de uitgifte van haar aandelen of om het 

even welke klasse daarvan, met inbegrip van makelaarskosten en vergoedingen voor 

het verkrijgen van aanvragen voor of het aannemen, plaatsen of verkrijgen van de 

inschrijving op aandelen, schuldbewijzen, obligaties of andere effecten van de ICAV 

en alle andere kosten die de Bestuurders achten voorafgaande kosten te zijn; 
 

4.2.26 Voor alle eigendommen of rechten die de ICAV verwerft te betalen in contanten of 

door uitgifte van volledig of deels volgestorte aandelen van de ICAV; 
 

4.2.27 Stappen te ondernemen om de ICAV om het even waar ter wereld te registreren of te 
laten goedkeuren; 

 

 

4.2.28 Alle andere handelingen te stellen die noodzakelijk voor, samenhangend met of 

bevorderlijk voor het verwezenlijken van de doelen van de ICAV worden geacht; en 
 

4.2.64.2.29 Alle andere handelingen te stellen, om het even waar ter wereld, als principaal, 

agent, contractant, trustee of anderszins en door middel van of via derden of 

anderszins en alleen of in samenwerking of combinatie met om het even welke 

persoon, Fonds of onderneming en opdracht te geven tot de uitvoering van om het 

even welke verrichting in het kader van de activiteiten van de ICAV door om het even 

welke persoon, Fonds of onderneming. 

 
4.3 Alle bevoegdheden van de ICAV (zowel uitdrukkelijk vermeld als anders) moeten worden 

opgevat en uitgeoefend als aanvullend op het primaire doel, maar losstaand van en gelijk in rang 

aan elke andere bevoegdheid. 

 
4.4 Onder voorbehoud van de bepalingen van de Wet worden de activiteiten van de ICAV opgestart 

op elk ogenblik na de registratie van de ICAV dat de Bestuurders geschikt achten. 

 
4.5 De ICAV kan haar beleggingsdoelstellingen nastreven door gebruik te maken van een 

tussenliggend beleggingsvehikel, zoals een trust, een instelling voor collectieve belegging naar 

Iers recht of een vennootschap, en door gelden voor belegging te verstrekken aan een dergelijke 

trust, instelling voor collectieve belegging naar Iers recht of vennootschap in de vorm van een 

lening, inschrijving op aandelenkapitaal of anderszins, met dien verstande dat wanneer de ICAV 

als tussenliggend vehikel gebruikmaakt van een instelling voor collectieve belegging naar Iers 

recht of een vennootschap, de ICAV uiteindelijk belanghebbende moet blijven van het volledige 

uitgegeven Aandelenkapitaal van die instelling voor collectieve belegging naar Iers recht of 

vennootschap en de Aandelen in die instelling voor collectieve belegging naar Iers recht of 

vennootschap en de activa van die instelling voor collectieve belegging naar Iers recht of 

vennootschap moeten worden aangehouden bij de Bewaarder of zijn onderbewaarders. 

 

5 BASISVALUTA 

 
De boekhouding van de ICAV en de Fondsen wordt gevoerd in de desbetreffende Basisvaluta. 

De valuta waarin elk Fonds luidt (waarin de bezittingen van de instelling die eraan kunnen worden 

toegerekend worden gewaardeerd, de koersen van Aandelen worden berekend en de betalingen 

worden uitgevoerd) is de valuta die is vermeld in het Prospectus. 



15 

Tenzij zulks strijdig is met het plaatselijke recht van het betrokken rechtsgebied, 
heeft in geval van afwijkende of dubbelzinnige betekenissen van woorden of 
formuleringen in een vertaling, de Engelse versie altijd voorrang. 

 

8 AANDELENKAPITAAL 

 
8.1 De reële waarde van het volgestorte Aandelenkapitaal van de ICAV is op elk moment gelijk aan 

de Netto-inventariswaarde van de ICAV zoals bepaald in overeenstemming met Artikel 2121 en 

22 van deze Statuten. 
 

8.2 Het Aandelenkapitaal van de ICAV is gelijk aan de waarde van het Aandelenkapitaal van de 

ICAV dat op een bepaald moment in omloop is. De ICAV kan tot 500.000.000.002 Aandelen 

zonder nominale waarde uitgeven. Het maximale Aandelenkapitaal in omloop van de ICAV is 

500.000.000.002 Aandelen zonder nominale waarde en het minimale Aandelenkapitaal in 

omloop van de ICAV is € 2, vertegenwoordigd door 2 Oprichtingsaandelen zonder nominale 

waarde die zijn uitgegeven tegen € 1 per stuk. 

 
8.3 De Bestuurders worden hierbij algemeen en onvoorwaardelijk gemachtigd om alle 

bevoegdheden van de ICAV uit te oefenen om Aandelen in de ICAV uit te geven, voor zover het 

totale bedrag van het Aandelenkapitaal in omloop niet meer bedraagt dan het maximale 

Aandelenkapitaal in omloop vastgelegd in Artikel 8.2 hiervoor. 

 
8.4 De Oprichtingsaandelen bieden geen rechten op de dividenden of activa van enig Fonds. 

 
8.5 Aandelen kunnen worden uitgegeven met de stemrechten en rechten op de dividenden en activa 

van een Fonds of de ICAV die de Bestuurders van tijd tot tijd bepalen en vastleggen in het 

Prospectus. 

 
8.6 De verplichtingen van de Aandeelhouders zijn beperkt tot het eventuele onbetaalde bedrag op 

de Aandelen die zij aanhouden, onverminderd enige andere verplichting waaraan een 

Aandeelhouder op grond van de Wet onderworpen kan zijn. De Aandeelhouders kunnen niet 

verplicht worden de schulden van de ICAV te voldoen. 

 
8.7 fondsenDe ICAV kan, mits zij de betrokken Aandeelhouders daar vooraf kennis van geeft en de 

voorschriften van de Centrale Bank in acht neemt, van tijd tot tijd beslissen om een klasse van 

Aandelen te reorganiseren door deze op te delen in twee of meer klassen van Aandelen of door 

Aandelen samen te voegen of te splitsen.  
 

9 FONDSEN EN KLASSEN VAN AANDELEN 
 

9.1 De ICAV is een dakfonds met gescheiden verplichtingen tussen haar Fondsen en elk Fonds kan 

uit een of meer klassen van Aandelen bestaan. De ICAV bestaat uit de Fondsen vermeld in het 

Prospectus, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. 

 
9.2 Met de voorafgaande goedkeuring van de Centrale Bank kan de Verantwoordelijke van tijd tot 

tijd een Fonds oprichten door een of meer aparte klassen van Aandelen uit te geven onder de 

voorwaarden waartoe de Bestuurders besluiten. (met inbegrip van afgedekte of niet-afgedekte 

klassen). De oprichting van dergelijke bijkomende Fondsen en een of meer aparte klassen van 

Aandelen moet gebeuren in overeenstemming met deze Statuten, het Prospectus en de 

voorschriften van de Centrale Bank. 

 
9.3 De beleggingsdoelstellingen van (en eventuele specifieke beperkingen die gelden voor) elk 

Fonds worden in het Prospectus uiteengezet. Behoudens in het Prospectus uiteengezette 

bijzonder bepalingen met betrekking tot een specifiek Fonds, beschikt elk Fonds over alle 

beleggings- en ontleningsbevoegdheden die in de Regelgeving zijn vervat en op grond van de 

Wet zijn toegelaten. Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande, kan 
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het Fonds van tijd tot tijd Fondsen oprichten die tot doel hebben de samenstelling van een door 

de Centrale Bank erkende index van aandelen of schuldbewijzen te repliceren. 
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realistisch en billijk achten en de Bestuurders hebben de bevoegdheid om en kunnen 

te allen tijde en van tijd tot tijd besluiten om die basis aan te passen; 

 
9.8.5 Indien, doordat een schuldeiser een vordering instelt tegen bepaalde activa van de 

ICAV of om andere redenen, een verplichting, uitgave, kost, last of voorziening op 

een andere wijze wordt gedragen dan in artikel 9.8.49.8.4 hiervoor is uiteengezet, of 

in soortgelijke omstandigheden, kunnen de Bestuurders, met toestemming van de 

Bewaarder, in de boekhouding van de ICAV om het even welke activa overdragen 

van en naar om het even welk Fonds; en 

 
9.8.6 Behoudens afwijkende bepalingen in deze Statuten, worden de in elk Fonds 

aangehouden activa uitsluitend aangewend ten aanzien van de Aandelen van de 

uitgifte waarop dat Fonds betrekking heeft en behoren zij exclusief aan die uitgifte 

toe en mogen zij niet worden gebruikt om direct of indirect te voldoen aan de 

verplichtingen van, of vorderingen op, enig ander Fonds en zijn zij niet beschikbaar 

voor een dergelijk doel. 

 

10 TOEGELATEN BELEGGINGEN 

 
10.1 De ICAV belegt alleen in Beleggingen die zijn toegelaten op grond van de Regels en met 

inachtneming van de beperkingen en limieten uiteengezet in de Regels en het Prospectus. 

 
10.2 Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van Artikel 10.110.1, kunnen de Bestuurders 

besluiten om te beleggen in: 

 
10.2.1 effecten die noteren aan of worden verhandeld op een Erkende Markt; en 

 
10.2.2 recent uitgegeven effecten, op voorwaarde dat in de uitgiftevoorwaarden een 

verbintenis is opgenomen dat binnen één jaar na de uitgifte een aanvraag voor 

toelating tot de officiële notering aan of de handel op een Erkende Markt zal worden 

ingediend. 

 
10.3 Onder voorbehoud van de beperkingen en limieten uiteengezet in de regels en van de 

goedkeuring van de Centrale Bank kan een ICBE tot 100% van haar nettovermogen beleggen in 

verschillende effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd 

door een Lidstaat, een lokale overheid daarvan, een Niet-Lidstaat of een internationale 

publiekrechtelijke instelling waarvan een of meer Lidstaten lid zijn: OESO-overheden (op 

voorwaarde dat de betreffende uitgiften van beleggingskwaliteit zijn), de overheid van de 

Volksrepubliek China, de overheid van Brazilië (op voorwaarde dat de uitgiften van 

beleggingskwaliteit zijn), de overheid van India (op voorwaarde dat de uitgiften van 

beleggingskwaliteit zijn), de overheid van Singapore, de Europese Investeringsbank, de 

Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de Internationale 

Financieringsmaatschappij, het Internationaal Monetair Fonds, Euratom, de Aziatische 

Ontwikkelingsbank, de Europese Centrale Bank, de Raad van Europa, Eurofima, de Afrikaanse 

Ontwikkelingsbank, de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (de 

Wereldbank), de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Europese Unie, de Federal National 

Mortgage Association (Fannie Mae), de Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie 

Mac), de Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), de Student Loan Marketing 

Association (Sallie Mae), de Federal Home Loan Bank, de Federal Farm Credit Bank, de 

Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, de Export-Import Bank en alle andere 

overheden, lokale overheden en publiekrechtelijke instellingen die de Centrale Bank op grond 

van de Regels kan toelaten. Een Fonds moet effecten aanhouden van ten minste zes 
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verschillende uitgiften, waarbij effecten van één uitgifte niet meer dan 30% van de Netto-

inventariswaarde van dat Fonds mogen uitmaken. 
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13.9 Indien de Bestuurders op enig ogenblik vaststellen dat naar hun mening een onjuist aantal 

Aandelen aan een Aandeelhouder werd uitgegeven op grond van Artikel 1313 omdat de op de 

Handelsdag toegepaste Netto-inventariswaarde onjuist was, kunnen de Bestuurders alle 

regelingen treffen waarvan zij naar eigen goeddunken oordelen dat die noodzakelijk zijn voor 

een billijke behandeling van die Aandeelhouder, waaronder de mogelijkheid om een deel van het 

aandelenbelang van die Aandeelhouder terug te kopen zonder tegenprestatie of aan die 

Aandeelhouder nieuwe Aandelen uit te geven zonder tegenprestatie, al naargelang het geval, 

zodat het aantal Aandelen dat die Aandeelhouder bezit na die terugkoop of uitgifte, al naargelang 

het geval, gelijk is aan het aantal Aandelen dat tegen de juiste Netto-inventariswaarde zou zijn 

uitgegeven. 

 
13.10 Behoudens zoals hierna bepaald kan een houder van Aandelen van om het even welke klasse 

(de 'Oorspronkelijke Aandelen'), met de voorafgaande toestemming van de Bestuurders, van 

tijd tot tijd al die Aandelen of een deel daarvan dat op het ogenblik van Omzetting de minimale 

waarde heeft die de Bestuurders van tijd tot tijd kunnen bepalen, omzetten ('Omzetting') in 

Aandelen van een andere klasse (de 'Nieuwe Aandelen') die reeds bestaat of waarvan is 

overeengekomen die te introduceren in overeenstemming met de voorwaarden die zijn 

uiteengezet in het Prospectus. Onder de omstandigheden die in het Prospectus zijn uiteengezet, 

kunnen alle Oorspronkelijke Aandelen van een Fonds ook, naar goeddunken van de 

Bestuurders, worden omgezet in Nieuwe Aandelen van hetzelfde Fonds tegen de actuele Netto-

inventariswaarde per Aandeel van die Nieuwe Aandelen. 

 
13.11 De Bestuurders van de Beheermaatschappij (handelend uit naam van de ICAV) kunnen 

bankrekeningen openen voor het aanhouden van de gelden van inschrijvingen en terugkopen 

die worden ontvangen van of zijn verschuldigd aan beleggers en de gelden van dividenden die 

zijn verschuldigd aan beleggers. Dergelijke rekeningen kunnen worden geopend op 

dakfondsniveau en worden beheerd in overeenstemming met de Regels en de procedures die 

de Bestuurders en/of de Beheermaatschappij zijn overeengekomen. 
 

14 RECHTEN OP DE BEZITTINGEN VAN DE INSTELLING 

 
14.1 De activa van de ICAV behoren uitsluitend toe aan de ICAV en geen enkele Aandeelhouder heeft 

enig belang in de onderliggende activa van de ICAV. 

 
14.2 Aan elk Aandeel van elke Klasse zijn de volgende rechten verbonden: 

 
14.2.1 het recht, in overeenstemming met deze Statuten, om te delen in of een aandeel te 

krijgen van de winsten of inkomsten die voortvloeien uit de verwerving, het bezit, het 

beheer of de verkoop van de eigendommen van het Fonds; 

 
14.2.2 het recht, in overeenstemming met deze Statuten, om te stemmen op elke algemene 

vergadering van Aandeelhouders van de ICAV of op elke vergadering van de 

Aandeelhouders van een Klasse van Aandelen; en 

 
14.2.3 alle andere rechten die in deze Statuten worden verleend ten aanzien van Aandelen 

van die Klasse, onder voorbehoud van de regels en voorwaarden die de Centrale 

Bank oplegt. 

 

15 PRIJS PER AANDEEL 

 
15.1 De Initiële Prijs per Aandeel waartegen de Aandelen van een Klasse worden toegekend of 

uitgegeven, de op de Initiële Prijs verschuldigde commissie en de Initiële Aanbiedingsperiode 
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voor elk Fonds worden door de Bestuurders bepaald. 

 
15.2 De prijs per Aandeel voor om het even welke Klasse van Aandelen op om het even welke 

Handelsdag na de Initiële Aanbiedingsperiode is de Netto-inventariswaarde per Aandeel in die 

Klasse die van toepassing is op uitgiften 
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de belangen van de Aandeelhouders van het betreffende Fonds als geheel wezenlijk schaden 

en de Bewaarder oordeelt dat de uitgekeerde activa gelijkwaardig zijn aan het bedrag van de 

uitkering waartoe is besloten. De Aandeelhouders dragen alle risico's van de uitgekeerde 

effecten en kunnen verplicht zijn een makelaarsloon of andere kosten te betalen om die effecten 

te kunnen verkopen. Wanneer een Aandeelhouder heeft verzocht om de terugkoop van 

Aandelen die meer dan 5% van de Netto-inventariswaarde van het betreffende Fonds uitmaken, 

of wanneer de oorspronkelijke inschrijving ten aanzien van de Aandelen waarvoor een 

Aandeelhouder om terugkoop verzoekt is gebeurd door inbreng in natura, beslist alleen de 

Verantwoordelijke naar eigen goeddunken over terugkoop in natura. Als een Aandeelhouder 

daarom verzoekt, verkoopt de ICAV de aan die Aandeelhouder uit te keren activa en verstrekt 

het de Aandeelhouder de opbrengst daarvan in contanten. De kosten van een dergelijke verkoop 

kunnen aan de betrokken Aandeelhouder in rekening worden gebracht. 

 
19.11   Terugkopen in natura worden door de ICAV alleen aanvaard indien de Bewaarder oordeelt dat 

de voorwaarden van de uitwisseling niet van dien aard zijn dat zij zullen resulteren in een 

wezenlijk nadeel voor de Aandeelhouders van het betreffende Fonds. 
 

19.1119.12 Op elk moment na de uitgifte van Aandelen heeft de ICAV het recht om de Oprichtingsaandelen 

terug te kopen of te laten overdragen aan om het even welke persoon die een gekwalificeerd 

houder van Aandelen kan zijn in overeenstemming met Artikel 1717 van deze Statuten. 
 

19.1219.13  Indien de ICAV verplicht is om belasting te betalen, af te trekken of in te houden op een 

vervreemding van Aandelen door een Aandeelhouder (als gevolg van een terugkoop van 

Aandelen, een overdracht van Aandelen of anderszins) of bij de betaling van een uitkering aan 

een Aandeelhouder (in contanten of anderszins), hebben de Bestuurders het recht om de 

gedwongen terugkoop en annulering te eisen van het geheel of een deel van de Aandelen van 

die Aandeelhouder met het doel voldoende geld te verkrijgen om aan alle belastingverplichtingen 

te voldoen. De Bestuurders dragen in dat geval de Bewaarder op de opbrengst van een dergelijke 

terugkoop van Aandelen op een afzonderlijke rekening te plaatsen, zodat die gelden afzonderlijk 

kunnen worden geïdentificeerd om zoals hiervoor gezegd aan alle toepasselijke 

belastingverplichtingen te voldoen. 

 
19.1319.14  De ICAV kan ook Aandelen gedwongen terugkopen met het oog op de betaling van 

prestatievergoedingen die aan de Beheermaatschappij en/of de Beleggingsbeheerder 

verschuldigd en betaalbaar zijn, in de omstandigheden die van tijd tot tijd in het Prospectus 

worden uiteengezet. 

 
19.1419.15  Wanneer de ICAV een verzoek tot terugkoop van Aandelen ontvangt van een Aandeelhouder 

voor wie de ICAV verplicht is belasting te betalen, af te trekken of in te houden, heeft de ICAV 

het recht om van de opbrengst van die terugkoop elk belastingbedrag af te houden dat de ICAV 

moet doorstorten, aftrekken of inhouden en doet zij het nodige om het bedrag van de 

verschuldigde belasting te betalen. 

 

20 VOLLEDIGE TERUGKOOP 

 
20.1 De ICAV kan al haar Aandelen of de Aandelen in omloop van een Fonds of Klasse terugkopen 

indien: 

 
20.1.1 de Aandeelhouders van het Fonds of de Klasse in kwestie op een algemene 

vergadering van de Aandeelhouders van dat Fonds of die Klasse of schriftelijk een 

Bijzonder Besluit goedkeuren dat in een dergelijke terugkoop voorziet; 
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20.1.2 de Bestuurders dat passend achten als gevolg van nadelige politieke, economische, 

fiscale of regelgevende veranderingen die het betrokken Fonds op enige wijze 

beïnvloeden; 
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passend, en wordt bepaald in overeenstemming met Artikel 2222 en Bijlage 1 van deze Statuten. 

 
21.2 De Verantwoordelijke kan te allen tijde, in samenspraak met de Bewaarder, de bepaling van de 

Netto-inventariswaarde of de verkoop, uitgifte, waardering, aankoop, terugkoop of omzetting van 

Aandelen van een Fonds, of de betaling van de opbrengst van terugkopen, opschorten wanneer: 

 
21.2.1 de gelden voor de uitvoering, verwerving of vervreemding van beleggingen of 

verschuldigde betalingen op de verkoop van die beleggingen door de ICAV naar het 

oordeel van de Verantwoordelijke niet kunnen worden overgedragen tegen normale 

prijzen of wisselkoersen of zonder de belangen van de Aandeelhouders van de ICAV 

ernstig te schaden; of 

 
21.2.2 een georganiseerde effectenbeurs waarop een aanzienlijk deel van de beleggingen 

van het betreffende Fonds op een bepaald moment noteert of verhandeld wordt, 

gesloten is om andere redenen dan gewone vakantiedagen, of wanneer de handel 

op een dergelijke georganiseerde effectenbeurs beperkt of opgeschort is; of 
 

21.2.221.2.3 de communicatiecommunicatiemiddelen buiten gebruik zijn die normaliter gebruikt 

worden bij de waardering van enige activa van de ICAV of wanneer om enige reden 

de koers of het bepalen van de waarde van enige activa van de ICAVbeleggingen 

die op een bepaald moment in het betreffende Fonds zijn opgenomen of gedurende 

elke periode waarin om enige andere reden de waarde van de beleggingen die op 

een bepaald moment in het Fonds zijn opgenomen, naar het oordeel van de 

Bestuurders niet onverwijld enof nauwkeurig kan worden vastgesteld; of 
 

21.2.4 indien de ICAV of het betreffende Fonds wordt of als gevolg van ongunstige 

marktomstandigheden de betaling van de opbrengst van terugkopen, worden 

ontbonden op of na de datum waarop naar het oordeel van de Bestuurders, een 

nadelige invloed op een Fonds of de resterende Aandeelhouders in het betreffende 

Fonds kan hebben; of 
 

21.2.5 de terugkoop van de Aandelen naar het oordeel van de Bestuurders zou resulteren 

in een schending van het toepasselijke recht; of 
 

21.2.321.2.6 is opgeroepen kennis is gegeven van tot een vergadering van Aandeelhouders 

waarop een besluit tot ontbinding van de ICAV of het betreffende Fonds wordt 

voorgesteldmet het oog op de ontbinding van de ICAV of de stopzetting van een 

Fonds, tot en met de datum van die vergadering van Aandeelhouders; of 
 

21.2.7 transacties met een instelling voor collectieve belegging waarin een Fonds een 

aanzienlijk deel van zijn activa heeft belegd, zijn opgeschort; of 
 

21.2.421.2.8 een toestand die naar het oordeel van de Verantwoordelijke een noodtoestand 

vormt of andere omstandigheden buiten de controle, verantwoordelijkheid en 

zeggenschap van de Bestuurders waardoor de vervreemding of de waardering van 

beleggingen van de betreffende Fondsen door de Verantwoordelijke niet praktisch 

uitvoerbaar is of niet kan worden uitgevoerd of volbracht op een normale wijze of 

zonder de belangen van de Aandeelhouders van dat Fonds te schaden; of 
 

21.2.521.2.9 de Verantwoordelijke vastgesteld heeft dat er een wezenlijke wijziging is 

opgetreden in de waardering van een aanzienlijk deel van de beleggingen van de 

ICAV die aan een bepaald Fonds kunnen worden toegerekend en de 
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Verantwoordelijke, om 
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de belangen van de Aandeelhouders en de ICAV te vrijwaren, heeft besloten de 

bepaling of het gebruik van een waardering uit te stellen of een latere of volgende 

waardering te bepalen; of 

 
21.2.621.2.10 Als in perioden waarin de waarde van enige dochteronderneming van de 

ICAV niet nauwkeurig kan worden bepaald; of 
 

21.2.721.2.11 tijdens zich een andere omstandigheid voordoet of zich omstandigheden 

voordoen waarin dit niet doen tot gevolg kan hebben dat er een belastingverplichting 

ontstaat voor de ICAV of haar Aandeelhouders of dat de ICAV of haar 

Aandeelhouders andere geldelijke nadelen lijden of andere schade die de ICAV of 

haar Aandeelhouders anders niet zouden hebben geleden; of 

 
21.2.821.2.12 de Verantwoordelijke bepaalt dat zulks in het belang van de 

Aandeelhouders is. 

 
21.3 De ICAV kan ervoor kiezen om de eerste Werkdag waarop de voorwaarden die tot de opschorting 

hebben geleid niet langer zijn vervuld, te behandelen als een plaatsvervangende Handelsdag, in 

welk geval de berekeningen van de Netto-inventariswaarde en alle uitgiften en terugkopen van 

Aandelen worden uitgevoerd op de plaatsvervangende Handelsdag. 

 
21.4 Elke opschorting wordt door de ICAV op de wijze die zij gepast acht meegedeeld aan de 

personen die er vermoedelijk door kunnen worden getroffen indien die opschorting naar het 

oordeel van de ICAV wellicht langer zal duren dan veertien (14) dagen en elke opschorting wordt 

onmiddellijk (onverwijld) en in elk geval nog dezelfde Werkdag aan de Centrale Bank ter kennis 

gebracht. 

 

22 WAARDERING VAN DE ACTIVA 

 
22.1 De Netto-inventariswaarde van de ICAV en de activa van de ICAV wordt bepaald in 

overeenstemming met de voorschriften van de Centrale Bank, en mits aan die voorwaarde 

voldaan is, in overeenstemming met Bijlage 1 bij deze Statuten. De Netto-inventariswaarde per 

Aandeel wordt aan de Aandeelhouders ter kennis gebracht op de wijze omschreven in het 

Prospectus. 

 

23 ALGEMENE VERGADERINGEN 

 
23.1 Alle algemene vergaderingen van de ICAV vinden plaats in Ierland. 

 
23.2 Onder voorbehoud van Artikel 23.3 houdt de ICAV elk jaar een algemene vergadering als 

jaarlijkse algemene vergadering, naast eventuele andere vergaderingen in dat jaar. Er mogen 

maximaal vijftien maanden verstrijken tussen de data van twee jaarlijkse algemene 

vergaderingen van de ICAV MET DIEN VERSTANDE DAT, voor zover de ICAV haar eerste 

jaarlijkse algemene vergadering houdt binnen achttien maanden na de datum waarop het 

registratiebevel van de Centrale Bank met betrekking tot de ICAV in werking treedt, zij die niet 

hoeft te houden in het jaar van haar oprichting of het volgende jaar. 

 
23.3 De Bestuurders kunnen besluiten om geen jaarlijkse algemene vergadering te houden door alle 

Aandeelhouders daar 60 dagen voordien schriftelijk kennis van te geven. Elk dergelijk besluit 

geldt voor het jaar waarin het wordt genomen en daaropvolgende jaren, maar doet geen afbreuk 

aan reeds opgelopen aansprakelijkheid als gevolg van het niet houden van een jaarlijkse 

algemene vergadering. Een besluit op grond van dit Artikel 
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23.323.3 geldt voor een jaar, maar een of meer Aandeelhouders van de ICAV die alleen of samen 

minimaal 10% van de stemrechten in de ICAV bezitten of de accountants van de ICAV kunnen 

de ICAV verplichten om in dat jaar een jaarlijkse algemene vergadering te houden door schriftelijk 

kennis te geven aan 
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Aandelen van die klasse of dat Fonds, of bekrachtigd door een BuitengewoonBijzonder Besluit 

aangenomen op een afzonderlijke algemene vergadering van de houders van de Aandelen van 

die klasse of dat Fonds, waarop de bepalingen van deze Statuten met betrekking tot algemene 

vergaderingen mutatis mutandis van toepassing zijn, behalve dat, wanneer een klasse of Fonds 

slechts één Aandeelhouder met stemgerechtigde Aandelen telt, het quorum op elke dergelijke 

algemene vergadering één persoonlijk aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde 

Aandeelhouder met stemgerechtigde Aandelen in die klasse of dat Fonds is. 

 

26 STEMMEN VAN AANDEELHOUDERS 

 
26.1 Behoudens eventuele bijzondere rechten of beperkingen die op een bepaald moment aan een 

klasse van Aandelen verbonden zijn in overeenstemming met de voorschriften van de Centrale 

Bank, heeft iedere Aandeelhouder recht op evenveel stemmen als wordt verkregen door de totale 

netto-inventariswaarde van de Aandelen van die Aandeelhouder (uitgedrukt in of omgerekend 

naar de Basisvaluta, berekend met ingang van de betreffende vaststellingsdatum en waar van 

toepassing exclusief het effect van de eventuele afdekking van de Valuta van de Klasse) te delen 

door één. Wanneer een afzonderlijk schriftelijk besluit wordt genomen of een algemene 

vergadering van een bepaalde klasse van Aandelen wordt gehouden, worden de stemmen van 

de Aandeelhouders uitsluitend berekend op basis van de netto-inventariswaarde van de 

Aandelen van iedere Aandeelhouder in die specifieke Klasse, al naargelang de omstandigheden. 

De houders van Oprichtingsaandelen hebben één (1) stem voor elk Oprichtingsaandeel dat zij 

bezitten. De 'betreffende vaststellingsdatum' voor deze doeleinden is een datum die maximaal 

dertig (30) dagen vóór de datum van de betreffende algemene vergadering of het schriftelijke 

besluit ligt, zoals bepaald door de Bestuurders. Wanneer een besluit naar het oordeel van de 

Bestuurders van invloed is op meer dan één (1) klasse van Aandelen, wordt dat besluit alleen 

geacht rechtsgeldig te zijn aangenomen indien het niet is aangenomen door een enkele 

vergadering van de Aandeelhouders van die klassen van Aandelen, maar is aangenomen op 

afzonderlijke vergaderingen van de Aandeelhouders van elk van die klassen. De 

Verantwoordelijke kan naar eigen goeddunken klassen introduceren die worden aangeduid als 

niet-stemgerechtigde Aandelen en de houders van dergelijke Aandelen hebben geen recht om 

te stemmen op enige vergadering van de ICAV. 

 
26.2 In geval van gezamenlijke houders van een Aandeel wordt de stem van de voorrang hebbende 

Aandeelhouder die een stem uitbrengt, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, aanvaard en worden 

de stemmen van de andere gezamenlijke houders uitgesloten, en voor dit doel zal de voorrang 

worden bepaald door de volgorde waarin de namen zijn ingeschreven in het Aandelenregister. 

 
26.3 Tegen de stemgerechtigdheid van een stemmer kan alleen bezwaar worden gemaakt op de 

vergadering of verdaagde vergadering waarop de stem waartegen bezwaar wordt gemaakt wordt 

uitgebracht of voorgelegd, en elke stem die niet tijdens die vergadering is uitgesloten, is 

rechtsgeldig voor alle doeleinden. Elk tijdig geuit bezwaar in die zin wordt voorgelegd aan de 

voorzitter van de vergadering, die er definitief en onherroepelijk over beslist. 

 
26.4 Bij een formele stemming kan persoonlijk of bij volmacht worden gestemd. 

 
26.5 Aandeelhouders die in een formele stemming recht hebben op meer dan één stem hoeven, 

indien zij stemmen, niet al hun stemmen uit te brengen, noch al hun stemmen op dezelfde wijze 

uit te brengen. 

 
26.6 Het document waarmee een volmachthebber wordt aangesteld, dient te worden ondertekend 

door de volmachtgever of diens schriftelijk rechtsgeldig gemachtigde vertegenwoordiger of, 

indien de volmachtgever een rechtspersoon is, door een daartoe gemachtigde functionaris of 
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vertegenwoordiger. Een volmacht wordt opgesteld in elke gebruikelijke vorm of in de vorm die 

de Bestuurders kunnen goedkeuren ALTIJD MET DIEN VERSTANDE dat die vorm de houder 

de keuze moet bieden om de volmachthebber te machtigen om voor of tegen elk besluit te 

stemmen. 
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41.1.5 niets in dit Artikel mag worden opgevat als zou de ICAV enige aansprakelijkheid 

dragen voor de vernietiging van enig dergelijk document op een eerder tijdstip dan 

hiervoor vermeld of in een situatie waarin de voorwaarden onder (i) hierboven niet 

zijn vervuld; en 

 
41.1.6 verwijzingen in dit Artikel naar de vernietiging van om het even welk document 

omvatten verwijzingen naar het wegwerpen ervan op enige wijze. 

 

42 DEELBAARHEID 

 
41,1 Indien een bepaling, beding of beperking van deze Statuten door een bevoegde rechtbank of 

andere autoriteit nietig, onbestaand, niet uitvoerbaar of in strijd met de regelgeving wordt 

bevonden, blijven de overige voorwaarden, bepalingen, bedingen en beperkingen van deze 

Statuten onverminderd van kracht zonder op enige wijze te zijn aangetast, verminderd of 

vervallen. 

 

43 WIJZIGING VAN DEZE STATUTEN 

 
43.1 Deze Statuten kunnen alleen worden gewijzigd met goedkeuring van de Centrale Bank. Elke 

wijziging moet in overeenstemming zijn met de voorschriften van de Wet. 

 
43.2 De ICAV heeft, mits de Centrale Bank daar vooraf goedkeuring aan geeft, het recht om de 

bepalingen van deze Statuten te wijzigen, aan te passen of aan te vullen zonder de voorafgaande 

goedkeuring van de Aandeelhouders, mits de Bewaarder verklaart dat de wijziging, aanpassing 

of aanvulling de belangen van de Aandeelhouders niet schaadt en niet van een aard is die 

volgens de voorschriften van de Centrale Bank de goedkeuring van de Aandeelhouders vereist. 

 
43.3 De ICAV heeft, mits de Centrale Bank daar vooraf goedkeuring aan geeft, het recht om de 

bepalingen van deze Statuten te wijzigen, aan te passen of aan te vullen en te laten bekrachtigen 

door een gewoon besluitGewoon Besluit van een vergadering van Aandeelhouders die 

rechtsgeldig is bijeengeroepen en wordt gehouden in overeenstemming met de bepalingen van 

deze Statuten, voor zover geen wijziging, aanpassing of aanvulling wordt aangebracht die het 

belang van enige Aandeelhouder in enig Fonds vermindert (zonder de belangen van alle 

Aandeelhouders in dat Fonds evenredig te verminderen) of het percentage van de Aandelen 

verlaagt dat vereist is om met een wijziging, aanpassing of aanvulling in te stemmen zonder de 

instemming van alle Aandeelhouders. 

 
43.4 Onverminderd het voorgaande heeft de ICAV het recht (en zonder bekrachtiging door een 

gewoon besluitGewoon Besluit zoals hiervoor gezegd) om de bepalingen van deze Statuten te 

wijzigen, aan te passen of aan te vullen op een wijze en in een mate die zij noodzakelijk of 

wenselijk acht gelet op de bepalingen van enige belastingwetgeving die op een bepaald moment 

van kracht is en de ICAV beïnvloedt en alle door de Revenue Commissioners of Ireland 

goedgekeurde regelingen met betrekking tot de inwerkingtreding daarvan of om aan enige 

wetgeving te voldoen, met dien verstande dat een dergelijke wijziging, aanpassing of aanvulling 

geen enkele Aandeelhouder mag verplichten om bijkomende betalingen te verrichten ten aanzien 

van zijn Aandelen of enige verplichting uit hoofde daarvan te aanvaarden. 
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Volmachtformulier   
Kies slechts één stemoptie. Ondertekend terugsturen vóór 20 maart 2023 om 12.00 uur (Ierse tijd). 

 

OPTIE A  U laat de keuze van stemming over aan de persoon die u 

vertegenwoordigt 

Vink een van de volgende vakjes aan en ga dan door naar de paragraaf waar u uw 
handtekening moet plaatsen.  

     Ik delegeer mijn stemrecht aan de voorzitter van de vergadering en machtig 
hem dit naar eigen inzicht te gebruiken.   

     Ik stel de volgende persoon aan tot mijn vertegenwoordiger en machtig 
hem/haar om mijn stemrecht naar eigen inzicht te gebruiken. 

Naam rechtspersoon/natuurlijke persoon 

  

 DE VERGADERING  

Plaats   200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's 
Quay, Dublin 2, Ierland. 

Datum en tijdstip  22 maart 2023 om 12.00 uur 
(Ierse tijd) 

Verdaagde BAV  Indien binnen 30 minuten na het 
tijdstip van de vergadering geen quorum is bereikt, 
wordt de BAV verdaagd naar 29 maart 2023 om 
12.00 uur (Ierse tijd) op dezelfde plaats.  

Gevolmachtigden  Een Aandeelhouder die het 
recht heeft de vergadering bij te wonen en te 
stemmen, kan een gevolmachtigde aanduiden, die 
geen andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om in 
zijn naam de vergadering bij te wonen en te 
stemmen.  Beleggers in het Fonds die geen 
geregistreerde Aandeelhouders zijn, moeten in 
plaats van het Volmachtformulier te gebruiken hun 
steminstructies geven via de betreffende ICSD of 
de betreffende deelnemer aan een ICSD (zoals 
een lokale centrale effectenbewaarinstelling, 
effectenmakelaar of nominee).  
Volmachtformulieren en (desgevallend) een 
volmacht of andere machtiging uit hoofde waarvan 
zij worden ondertekend, zijn alleen geldig indien 
zij per post worden teruggestuurd naar de 
statutaire zetel vóór 20 maart 2023 om 12.00 uur 
(Ierse tijd). Als de vergadering wordt verdaagd, 
blijft dit Volmachtformulier geldig en moet het 
worden teruggestuurd naar de statutaire zetel per 
post vóór 27 maart 2023 om 12.00 uur (Ierse tijd).  

Meerderheidsvereiste  Over het besluit wordt 
beslist met een meerderheid van minimaal 50% 
van de tijdens de BAV uitgebrachte stemmen. 

Alleen de op 17 maart 2023 om 12.00 uur (Ierse 
tijd) of, als de BAV wordt verdaagd, op 
24 maart 2023 om 12.00 uur (Ierse tijd) (het 
'vaststellingstijdstip') in het aandelenregister 
geregistreerde leden mogen de BAV of 
desgevallend elke verdaging daarvan bijwonen en 
stemmen en zij mogen alleen stemmen voor het 
aantal aandelen dat op dat tijdstip op hun naam 
geregistreerd staat. Wijzigingen in het 
aandelenregister na het vaststellingstijdstip 
worden niet in aanmerking genomen bij het 
bepalen van het recht van een persoon om de 
BAV of enige verdaging daarvan bij te wonen of te 
stemmen. 

Resultaat van de stemming  Het resultaat wordt 
meegedeeld via de websites van de 
effectenbeurzen in elk rechtsgebied waar de 
Aandelenklasse noteert en gepubliceerd op 
www.jpmorganassetmanagement.ie. 

DE ICAV 

Naam  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV 

Rechtsvorm  ICAV 

Soort fonds  ICBE 

Registratienummer (Centrale Bank)  C171821 

Statutaire zetel  200 Capital Dock, 79 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. 

Indien u van plan bent de vergadering bij te wonen 
en persoonlijk te stemmen, hoeft u dit formulier 
niet in te vullen. 

  
OPTIE B  U bepaalt zelf uw stemkeuzes  

Ik geef de volgende stemkeuzes op. Hierbij verleen ik de voorzitter van de 
vergadering volmacht om voor mij op de ondervermelde wijze te stemmen.  

Wij wijzen u erop dat voor de punten waarvoor u geen stemkeuze aangeeft, de 
voorzitter naar eigen inzicht kan stemmen. 

 

Gewoon Besluit: 
Alleen voor 

tussenpersonen 

De wijzigingen in de Statuten die zijn aangeduid 

in het uittreksel uit de Statuten dat bij de 

kennisgeving van de BAV is gevoegd, zijn en 

worden hierbij goedgekeurd. 

Ja   

Nee    

Onthouding    

  

 

Datum 

 

 

 

 

 

Handtekening 
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