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JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV 9 JUNI 2021  

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 informatieverschaffing over het duurzaamheidsbeleid van de volgende Sub-Fondsen wordt 

uitgebreid. Met ingang van 24 juni 2021 worden ze namelijk beschouwd als fondsen die ecologische, sociale en 

governance-kenmerken ('ESG-kenmerken') promoten. 

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF 
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF 
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF 

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (de 'Sub-Fondsen'). 

Bovendien wordt er in het prospectus opgenomen dat elk Sub-Fonds minimaal 51% van de activa belegt in bedrijven met 

positieve ecologische en/of sociale kenmerken en goede governancepraktijken, zoals gemeten aan de hand van de 

bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode van de Beleggingsbeheerder en/of gegevens van derden.  

 

Er worden geen wezenlijke wijzigingen aangebracht in het beheer en de risicoprofielen van de Sub-Fondsen.   

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 Sub-Fondsen – met ingang van 24 juni 2021 

Reden voor de wijzigingen   

De Raad van bestuur is ervan overtuigd dat beleggers gebaat zijn bij het 

besluit om de informatieverschaffing van het Sub-Fonds uit te breiden, zodat 

die aansluit op de promotie van ESG-kenmerken binnen de portefeuille: 

vanwege de groeiende vraag naar duurzame producten kan dit de 

groeiperspectieven van het Sub-Fonds namelijk een impuls geven.  
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Registratienummer (Centrale Bank) 

C171821 
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McConnell 
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Management (Europe) S.à r.l. 
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Wijzigingen in de Bijlagen  

 

 

JP 

Wijzigingen -  vet en cursief weergegeven 

 
Sub-Fonds: Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF  

Huidige Bijlage Nieuwe Bijlage 

● Beleggingsbeleid 

Het Sub-Fonds streeft ernaar ten minste 67% van het 

vermogen (met uitzondering van activa die voor bijkomende 

liquiditeitsdoeleinden worden aangehouden) te beleggen in 

aandelen van bedrijven (inclusief bedrijven met een gering 

aandelenkapitaal) die zijn gevestigd in een opkomend land 

of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. 

 

● Beleggingsbeleid 

Het Sub-Fonds streeft ernaar ten minste 67% van het 

vermogen (met uitzondering van activa die voor bijkomende 

liquiditeitsdoeleinden worden aangehouden) te beleggen in 

aandelen van bedrijven (inclusief bedrijven met een gering 

aandelenkapitaal) die zijn gevestigd in een opkomend land of 

hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. 

 

Ten minste 51% van de activa wordt belegd in bedrijven 
met positieve milieu- en/of sociale kenmerken die goede 
bestuurspraktijken volgen, zoals gemeten via de eigen 
ESG-scoremethode van de vermogensbeheerder en/of 
gegevens van derden. 
 

Sub-Fonds: Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF  

Huidige Bijlage Nieuwe Bijlage 

● Beleggingsbeleid 

Het Sub-Fonds streeft ernaar ten minste 67% van zijn 

vermogen (met uitzondering van activa die voor bijkomende 

liquiditeitsdoeleinden worden aangehouden) te beleggen in 

aandelen van bedrijven wereldwijd. Emittenten van deze 

effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van 

opkomende markten. 

 

 

● Beleggingsbeleid 

Het Sub-Fonds streeft ernaar ten minste 67% van zijn 

vermogen (met uitzondering van activa die voor bijkomende 

liquiditeitsdoeleinden worden aangehouden) te beleggen in 

aandelen van bedrijven wereldwijd. Emittenten van deze 

effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van 

opkomende markten. 

 

Minimaal 51% van de activa wordt belegd in bedrijven met 
positieve ecologische en/of sociale kenmerken en goede 
governancepraktijken, zoals gemeten aan de hand van de 
bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode van de 
Beleggingsbeheerder en/of gegevens van derden. 
 

Sub-Fonds: Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF  

Huidige Bijlage Nieuwe Bijlage 

● Beleggingsbeleid 

Het Sub-Fonds streeft ernaar ten minste 67% van zijn 

vermogen (met uitzondering van activa die voor bijkomende 

liquiditeitsdoeleinden worden aangehouden) te beleggen in 

aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een Europees 

land of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. 

 

● Beleggingsbeleid 

Het Sub-Fonds streeft ernaar ten minste 67% van zijn 

vermogen (met uitzondering van activa die voor bijkomende 

liquiditeitsdoeleinden worden aangehouden) te beleggen in 

aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een Europees 

land of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. 

Minimaal 51% van de activa wordt belegd in bedrijven met 
positieve ecologische en/of sociale kenmerken en goede 
governancepraktijken, zoals gemeten aan de hand van de 
bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode van de 
Beleggingsbeheerder en/of gegevens van derden. 
 

Sub-Fonds: US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF  

Huidige Bijlage Nieuwe Bijlage 

● Beleggingsbeleid 

Het Sub-Fonds streeft ernaar ten minste 67% van zijn 

● Beleggingsbeleid 

Het Sub-Fonds streeft ernaar ten minste 67% van zijn 
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vermogen (met uitzondering van activa die voor bijkomende 

liquiditeitsdoeleinden worden aangehouden) te beleggen in 

aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of 

hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. 

 

vermogen (met uitzondering van activa die voor bijkomende 

liquiditeitsdoeleinden worden aangehouden) te beleggen in 

aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of 

hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. 

Minimaal 51% van de activa wordt belegd in bedrijven met 
positieve ecologische en/of sociale kenmerken en goede 
governancepraktijken, zoals gemeten aan de hand van de 
bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode van de 
Beleggingsbeheerder en/of gegevens van derden. 

 

 

 
 

 

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. 

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

 


