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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 28 januari 2020 (het 'Prospectus'). 

 

Geachte Aandeelhouder, 

Hierbij delen wij u mee dat het Prospectus is bijgewerkt om te verduidelijken dat de Intrinsieke Waarde ook wordt berekend 

op Werkdagen die zijn aangemerkt als niet-Handelsdagen. Daarnaast zullen de bijlagen van de onderstaande Sub-

Fondsen, waarvan de Uiterste ontvangstdatum voor orders de Werkdag is die voorafgaat aan elke Handelsdag (de 

'Relevante Sub-Fondsen'), worden bijgewerkt om te verduidelijken dat op dergelijke Werkdagen handelsorders kunnen 

worden geplaatst. 

 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Managed Futures UCITS ETF 

 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 – Global Equity Multi-Factor UCITS ETF 

 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF 

 

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.  

 

Daniel Watkins  Voor en namens de Raad van bestuur 

 

Wijzigingen in het Prospectus en de Bijlagen van Sub-Fondsen – met ingang  
van 30 juni 2020 

Reden voor de wijzigingen De Raad van Bestuur heeft besloten het 

Prospectus bij te werken om te verduidelijken dat de Intrinsieke Waarde ook 

wordt berekend op Werkdagen die zijn aangemerkt als niet-Handelsdag. 

Deze wijziging weerspiegelt de huidige gang van zaken, waarin de Intrinsieke 

Waarde op elke Werkdag wordt berekend, ook op dagen die als niet-

Handelsdagen zijn aangemerkt. 

In verband met deze wijziging wordt de definitie van 'Berekeningsdag' uit het 

Prospectus verwijderd en worden ook een aantal andere definities in het 

Prospectus en de Bijlagen van de Sub-Fondsen aangepast. 

Daarnaast zullen de bijlagen van de Relevante Sub-Fondsen worden 

bijgewerkt om te verduidelijken dat op elke Werkdag handelsorders kunnen 

worden geplaatst, ook op dagen die als niet-Handelsdagen zijn aangemerkt. 

Deze wijziging is op geen enkele wijze van invloed op de manier waarop de 

Sub-Fondsen momenteel worden beheerd. 
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JP 

Wijzigingen -  vet en cursief weergegeven 

VOOR 

 

Bepaling van de Intr insieke Waarde 

De Intrinsieke Waarde van een Sub-Fonds wordt berekend op 

elke Berekeningsdag en/of elke andere dag of dagen die de 

Bestuurders kunnen bepalen, door de waarde van de activa 

van het relevante Sub-Fonds te bepalen en de verplichtingen 

van dat Sub-Fonds, dat alle vergoedingen en kosten omvat 

die uit de activa van het Subfonds moeten worden voldaan 

en/of ten laste van de activa van het Subfonds zijn 

opgebouwd en/of naar schatting in de toekomst uit de activa 

van het Subfonds zullen moeten worden voldaan, op dat 

bedrag in mindering te brengen. 

 

 
NA 

 

Bepaling van de Intr insieke Waarde 

De Intrinsieke Waarde van een Sub-Fonds wordt berekend op elke 

Werkdag en/of elke andere dag of dagen die de Bestuurders 

kunnen bepalen, door de waarde van de activa van het relevante 

Sub-Fonds te bepalen en de verplichtingen van dat Sub-Fonds, dat 

alle vergoedingen en kosten omvat die uit de activa van het 

Subfonds moeten worden voldaan en/of ten laste van de activa van 

het Subfonds zijn opgebouwd en/of naar schatting in de toekomst 

uit de activa van het Subfonds zullen moeten worden voldaan, op 

dat bedrag in mindering te brengen. 

Overzicht I - Definities 

 

Handelsdag 

Elke Berekeningsdag, behalve oudejaarsdag, is een 

Handelsdag, tenzij anders aangegeven in de Relevante 

Bijlage, en zoals gepubliceerd voor elk Sub-Fonds op de 

Website en/of elke andere dag of dagen die de Bestuurders 

kunnen bepalen en vooraf zullen melden aan de Beheerder en 

aan de Aandeelhouders, op voorwaarde dat er altijd minimaal 

één Handelsdag per twee weken zal zijn. 
 

 
Overzicht I - Definities 

 

Handelsdag 
Tenzij anders bepaald in de Relevante Bijlage, is elke 
Berekeningsdag een Handelsdag, behalve (i) oudejaarsdag; (ii) 
met betrekking tot de Sub-Fondsen, dagen waarop een beurs 
of een markt waarop een aanzienlijk deel van de beleggingen 
van het relevante Sub-Fonds wordt verhandeld, is gesloten; en 
(iii) elke andere dag of dagen die de Bestuurders kunnen 
bepalen en vooraf zullen melden aan de Beheerder en aan de 
Aandeelhouders, op voorwaarde dat er altijd minimaal één 
Handelsdag per twee weken zal zijn. 
 
Wanneer de handel op een beurs of markt wordt beperkt of 
opgeschort, kan de Beheermaatschappij op basis van de 
heersende marktomstandigheden of andere relevante factoren 
beslissen of de betreffende Werkdag wel of geen Handelsdag 
is.  
 
Op https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-

management/adv/funds/administrative-information/dealing-

information is een lijst beschikbaar van Werkdagen die naar 

verwachting als niet-Handelsdag zullen worden aangemerkt. 

Berekeningsdag 

Een Werkdag, met uitzondering van dagen waarop een beurs 

of een markt waarop een aanzienlijk deel van de beleggingen 

van het betreffende Sub-Fonds worden verhandeld, is 

gesloten, tenzij anders vermeld in de Relevante Bijlage. 

Wanneer de handel op een dergelijke beurs of markt wordt 

beperkt of opgeschort, kan de Beheermaatschappij op basis 

van de heersende marktomstandigheden of andere relevante 

factoren beslissen of de betreffende Werkdag wel of geen 

Berekeningsdag is. Op 

www.jpmorganassetmanagement.com/sites/dealing-

information is een lijst beschikbaar van Werkdagen die naar 

verwachting als niet-Handelsdag zullen worden aangemerkt. 

 

Opmerking: De definitie van Berekeningsdag is verwijderd. 

 
 

  
  

https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/administrative-information/dealing-information/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/administrative-information/dealing-information/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/administrative-information/dealing-information/
http://www.jpmorganassetmanagement.com/sites/dealing-information
http://www.jpmorganassetmanagement.com/sites/dealing-information
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Bijlagen van de Sub-Fondsen  
 

Wijzigingen -  vet en cursief weergegeven 

 

 

 

Bijlagen van alle Sub-Fondsen 

 

Waarderingsmoment  
Op elke Berekeningsdag bij sluiting van de markt die op de 
betreffende Berekeningsdag als laatste sluit en waarop het/de 
betreffende effect of belegging wordt verhandeld.  

 

 
Bijlagen van alle Sub-Fondsen 

 

Waarderingsmoment 
Op elke Werkdag bij sluiting van de markt die op de betreffende 
Werkdag als laatste sluit en waarop het/de betreffende effect of 
belegging wordt verhandeld.  
 

Bijlagen van de Relevante Subfondsen 

 

Inschrijvingen - Primaire markt 

 

Beleggers kunnen op elke Handelsdag tegen betaling in 

contanten [of in natura]* inschrijven op Aandelen door vóór de 

Uiterste ontvangstdatum voor orders een aanvraag in te 

dienen, in overeenstemming met de vereisten die hieronder en 

in het gedeelte 'Aankoop- en verkoopinformatie' van het 

Prospectus worden uiteengezet. 

 
Inschrijvingen - Primaire markt 

 

Beleggers kunnen op elke Handelsdag tegen betaling in contanten 

[of in natura]* inschrijven op Aandelen door vóór de relevante 

Uiterste ontvangstdatum voor orders een aanvraag in te dienen, in 

overeenstemming met de vereisten die in deze rubriek en in het 

gedeelte 'Aankoop- en verkoopinformatie' van het Prospectus 

worden uiteengezet. Inschrijfverzoeken kunnen op elke Werkdag 

worden ingediend en zullen worden verwerkt overeenkomstig 

de eerstvolgende relevante Uiterste ontvangstdatum voor 

orders volgend op de datum waarop het verzoek is ingediend. 

 

Terugkoopverzoeken - Primaire markt 

 

Aandeelhouders kunnen op elke Handelsdag hun Aandelen 

laten terugkopen tegen de toepasselijke Intrinsieke Waarde 

per aandeel, waarop een passende provisie voor rechten en 

kosten in rekening zal worden gebracht, op voorwaarde dat de 

Beheermaatschappij vóór de desbetreffende Uiterste 

ontvangstdatum voor orders een geldig verzoek tot inkoop van 

de Aandeelhouder ontvangt, in overeenstemming met de 

bepalingen uiteengezet in deze rubriek en in de rubriek 

'Aankoop en verkoopinformatie' van het Prospectus. 

 

 

 

 
 

Terugkoopverzoeken - Primaire markt 

 

Aandeelhouders kunnen op elke Handelsdag hun Aandelen laten 

terugkopen tegen de toepasselijke Intrinsieke Waarde per aandeel, 

waarop een passende provisie voor rechten en kosten in rekening 

zal worden gebracht, op voorwaarde dat de Beheermaatschappij op 

de voor de betreffende Handelsdag relevante Uiterste 

ontvangstdatum voor orders een geldig verzoek tot inkoop van de 

Aandeelhouder ontvangt, in overeenstemming met de bepalingen 

uiteengezet in deze rubriek en in de rubriek 'Aankoop en 

verkoopinformatie' van het Prospectus. Terugkoopverzoeken 

kunnen op elke Werkdag worden ingediend en zullen worden 

verwerkt overeenkomstig de eerstvolgende relevante Uiterste 

ontvangstdatum voor orders volgend op de datum waarop het 

verzoek is ingediend. 

 

*Deze passage is alleen van toepassing op Relevante Sub-Fondsen die inschrijvingen in specie kunnen accepteren. 

 

 

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. 

 


