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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 het Fonds van 4 maart 2021, zoals gewijzigd door het addendum 
van 9 december 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 21 februari 2022 worden ze namelijk beschouwd als fondsen die ecologische, sociale en 

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

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR Ultra-Short Income UCITS ETF 

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – GBP Ultra-Short Income UCITS ETF 

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – USD Ultra-Short Income UCITS ETF (de "Sub-Fondsen") 

Bovendien wordt er in het prospectus opgenomen dat elk Sub-Fonds minimaal 51% van de activa belegt in emittenten 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 de Sub-Fondsen – met ingang van 21 februari 2022 

Reden voor de wijzigingen 

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

besluit om de informatieverschaffing van de Sub-Fondsen 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 de Sub-Fondsen namelijk een impuls geven.  
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Naam JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV 
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McConnell 

Beheermaatschappij JPMorgan Asset 
Management (Europe) S.à r.l. 
 

 



 

Pagina 2 van 7  

 

Wijzigingen in de Bijlagen  

 

 

JP 

Wijzigingen - vet en cursief weergegeven Niet-gewijzigde tekst in de Bijlagen is niet opgenomen in de onderstaande tabel. 

 
Sub-Fonds: EUR Ultra-Short Income UCITS ETF  

Huidige Bijlage Nieuwe Bijlage 

● Beleggingsbeleid 
 
Het Sub-Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door voornamelijk te beleggen in 
schuldeffecten van beleggingskwaliteit (IG) in EUR met een korte looptijd en een vaste, 
variabele of vlottende rente, zoals nader omschreven in de onderstaande rubriek 
"Instrumenten/Activaklassen". Voor alle duidelijkheid wordt de belegger erop gewezen dat het 
Sub-Fonds niet beoogt de prestaties van de benchmark te repliceren. In plaats daarvan zal het 
Sub-Fonds een portefeuille van actief geselecteerde en beheerde beleggingen aanhouden. De 
Benchmark wordt beschouwd als een maatstaf voor het rendement van het Sub-Fonds. Het 
Sub-Fonds zal worden beheerd zonder referentie aan de Benchmark. 
 
Van veel emittenten waarin het Sub-Fonds kan beleggen, beoordeelt de Beleggingsbeheerder 
ook of milieu-, sociale en governancecriteria (Environmental, Social and Governance, "ESG") 
een wezenlijk negatief of positief effect op hun kasstroom of risicoprofiel zouden kunnen 
hebben. Die impact wordt vastgesteld door te bepalen welke emittenten er in negatieve zin 
uitspringen, gebaseerd op de potentiële impact van ESG-factoren op de duurzaamheid en het 
hergebruik van de kasstroom van de emittenten. Om te bepalen welke bedrijven er in negatieve 
zin uitschieten, richten de analisten van de Beleggingsbeheerder zich op de belangrijkste 
risicofactoren, waaronder bijvoorbeeld het boekhoudkundig en fiscaal beleid, bekendmakingen 
en communicatie met de beleggers, rechten van aandeelhouders, het remuneratiebeleid en 
sociale en milieufactoren. De ESG-beoordeling op basis van deze risicofactoren wordt 
geïntegreerd in het hierboven beschreven beleggingsproces om een holistische kijk te krijgen 
op de vraag of ESG-factoren de duurzaamheid van de kasstromen van de emittenten zullen 
beïnvloeden. Deze vaststellingen zijn niet per se sluitend en de mogelijkheid bestaat dat het 
Sub-Fonds effecten koopt en aanhoudt van emittenten die in negatieve zin kunnen zijn 
beïnvloed door dergelijke factoren, en dat het Sub-Fonds niet belegt in effecten van of effecten 
verkoopt van emittenten die in positieve zin kunnen zijn beïnvloed door dergelijke factoren, 
indien de Beleggingsbeheerder op basis van de andere elementen van het beleggingsbeleid 
van mening is dat dit in het belang van het Sub-Fonds is. 
 

● Beleggingsbeleid 
 
Het Sub-Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door voornamelijk te beleggen in 
schuldeffecten van beleggingskwaliteit (IG) in EUR met een korte looptijd en een vaste, 
variabele of vlottende rente, zoals nader omschreven in de onderstaande rubriek 
"Instrumenten/Activaklassen". Voor alle duidelijkheid wordt de belegger erop gewezen dat het 
Sub-Fonds niet beoogt de prestaties van de benchmark te repliceren. In plaats daarvan zal het 
Sub-Fonds een portefeuille van actief geselecteerde en beheerde beleggingen aanhouden. De 
Benchmark wordt beschouwd als een maatstaf voor het rendement van het Sub-Fonds. Het 
Sub-Fonds zal worden beheerd zonder referentie aan de Benchmark. 
 
Minimaal 51% van de activa van het Sub-Fonds wordt belegd in emittenten met positieve 
ecologische en/of sociale kenmerken en goede governancepraktijken, zoals gemeten 
aan de hand van de bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode – op basis van milieu-, 
sociale en governancecriteria – van de Beleggingsbeheerder en/of gegevens van 
derden. Het Sub-Fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken. Meer informatie 
over de toegepaste ESG-analyse vindt u hieronder. 
 
Bovendien beoordeelt en screent de Beleggingsbeheerder op basis van waarden en 
normen om bepaalde effecten uit te sluiten. Zo wordt bijvoorbeeld in kaart gebracht 
welke emittenten zijn betrokken bij omstreden activiteiten zoals de productie van 
controversiële wapens (zoals clustermunitie, verarmd uranium en antipersoonsmijnen), 
thermische kolen en tabak. Bij een op waarden gebaseerde screening worden 
emittenten beoordeeld op grond van belangrijke ESG-waarden, zoals milieuschade en 
de productie van controversiële wapens. Bij een op normen gebaseerde screening 
worden emittenten beoordeeld op grond van internationaal aanvaarde principes zoals 
het Global Compact van de VN. Daarvoor schakelt de Beleggingsbeheerder de hulp in 
van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt 
aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en 
waardescreening. 
 
Emittenten die actief zijn in bepaalde sectoren (zoals controversiële wapens, witte fosfor 
en kernwapens) en emittenten die zich schuldig maken aan ernstige schendingen van 
het Global Compact van de VN, worden door de Beleggingsbeheerder volledig 
uitgesloten. Voor een aantal andere sectoren past de Beleggingsbeheerder 
maximumdrempels toe, doorgaans ten aanzien van het percentage aan omzet uit 
productie en/of distributie – al naargelang het bedrijf een producent, distributeur of 
dienstverlener is – dat afkomstig is uit bepaalde sectoren (zoals conventionele wapens: 
>10%, tabaksproductie: >5%, thermische kolen: >30% en inkomsten uit connecties met 
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de kernwapenindustrie: >2%). Emittenten die dergelijke drempels overschrijden, worden 
ook uitgesloten. Nadere informatie over het screeningproces is te vinden in het volledige 
uitsluitingsbeleid van het Sub-Fonds: https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-
aem/emea/regional/en/policies/exclusion-policy/jpmetf-eur-ultra-short-income-
exclusion-policy-ce-en.pdf. 
 
Voor ten minste 75% van de aangekochte non-investment-grade-effecten en voor ten 
minste 90% van de aangekochte investment-grade-effecten houdt het Sub-Fonds bij het 
nemen van beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-analyses. 
 
 
Van veel emittenten waarin het Sub-Fonds kan beleggen, beoordeelt de Beleggingsbeheerder 
ook of milieu-, sociale en governancecriteria (Environmental, Social and Governance, 
"ESG")-criteria een wezenlijk negatief of positief effect op hun kasstroom of risicoprofiel 

zouden kunnen hebben. Die impact wordt vastgesteld door te bepalen welke emittenten er in 
negatieve zin uitspringen, gebaseerd op de potentiële impact van ESG-factoren op de 
duurzaamheid en het hergebruik van de kasstroom van de emittenten. Om te bepalen welke 
bedrijven er in negatieve zin uitschieten, richten de analisten van de Beleggingsbeheerder zich 
op de belangrijkste risicofactoren, waaronder bijvoorbeeld het boekhoudkundig en fiscaal 
beleid, bekendmakingen en communicatie met de beleggers, rechten van aandeelhouders, het 
remuneratiebeleid en sociale en milieufactoren. Sociale factoren omvatten onder andere 
kwesties in verband met werklastbeheer, gezondheid en veiligheid. Milieufactoren 
omvatten onder andere kwesties in verband met koolstofuitstoot, milieuregelgeving, 
waterstress en afval. De ESG-beoordeling op basis van deze risicofactoren wordt 
geïntegreerd in het hierboven beschreven beleggingsproces om een holistische kijk te krijgen 
op de vraag of ESG-factoren de duurzaamheid van de kasstromen van de emittenten zullen 
beïnvloeden. Deze vaststellingen zijn niet per se sluitend en de mogelijkheid bestaat dat het 
Sub-Fonds effecten koopt en aanhoudt van emittenten die in negatieve zin kunnen zijn 
beïnvloed door dergelijke factoren, en dat het Sub-Fonds niet belegt in effecten van of effecten 
verkoopt van emittenten die in positieve zin kunnen zijn beïnvloed door dergelijke factoren, 
indien de Beleggingsbeheerder op basis van de andere elementen van het beleggingsbeleid 
van mening is dat dit in het belang van het Sub-Fonds is. 
 

● Beleggingsrisico's 
 
Doordat het beleggingsuniversum van het Sub-Fonds emittenten die niet voldoen aan 
bepaalde ESG-criteria uitsluit, kan het zijn dat het Sub-Fonds anders presteert dan 
soortgelijke fondsen die geen ESG-beleid voeren. 
 

Sub-Fonds: GBP Ultra-Short Income UCITS ETF  

Huidige Bijlage Nieuwe Bijlage 

● Beleggingsbeleid 
 
Het Sub-Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door voornamelijk te beleggen in 
schuldeffecten van beleggingskwaliteit (IG) in GBP met een korte looptijd en een vaste, 
variabele of vlottende rente, zoals nader omschreven in de onderstaande rubriek 
"Instrumenten/Activaklassen". Voor alle duidelijkheid wordt de belegger erop gewezen dat het 
Sub-Fonds niet beoogt de prestaties van de benchmark te repliceren. In plaats daarvan zal het 

● Beleggingsbeleid 
 
Het Sub-Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door voornamelijk te beleggen in 
schuldeffecten van beleggingskwaliteit (IG) in GBP met een korte looptijd en een vaste, 
variabele of vlottende rente, zoals nader omschreven in de onderstaande rubriek 
"Instrumenten/Activaklassen". Voor alle duidelijkheid wordt de belegger erop gewezen dat het 
Sub-Fonds niet beoogt de prestaties van de benchmark te repliceren. In plaats daarvan zal het 

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/policies/exclusion-policy/jpmetf-eur-ultra-short-income-exclusion-policy-ce-en.pdf
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/policies/exclusion-policy/jpmetf-eur-ultra-short-income-exclusion-policy-ce-en.pdf
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/policies/exclusion-policy/jpmetf-eur-ultra-short-income-exclusion-policy-ce-en.pdf
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Sub-Fonds een portefeuille van actief geselecteerde en beheerde beleggingen aanhouden. De 
Benchmark wordt beschouwd als een maatstaf voor het rendement van het Sub-Fonds. Het 
Sub-Fonds zal worden beheerd zonder referentie aan de Benchmark. 
 
 
Van veel emittenten waarin het Sub-Fonds kan beleggen, beoordeelt de Beleggingsbeheerder 
ook of milieu-, sociale en governancecriteria (Environmental, Social and Governance, "ESG") 
een wezenlijk negatief of positief effect op hun kasstroom of risicoprofiel zouden kunnen 
hebben. Die impact wordt vastgesteld door te bepalen welke emittenten er in negatieve zin 
uitspringen, gebaseerd op de potentiële impact van ESG-factoren op de duurzaamheid en het 
hergebruik van de kasstroom van de emittenten. Om te bepalen welke bedrijven er in negatieve 
zin uitschieten, richten de analisten van de Beleggingsbeheerder zich op de belangrijkste 
risicofactoren, waaronder bijvoorbeeld het boekhoudkundig en fiscaal beleid, bekendmakingen 
en communicatie met de beleggers, rechten van aandeelhouders, het remuneratiebeleid en 
sociale en milieufactoren. Sociale factoren omvatten onder andere kwesties in verband met 
werklastbeheer, gezondheid en veiligheid. Milieufactoren omvatten onder andere kwesties in 
verband met koolstofuitstoot, milieuregelgeving, waterstress en afval. De ESG-beoordeling op 
basis van deze risicofactoren wordt geïntegreerd in het hierboven beschreven 
beleggingsproces om een holistische kijk te krijgen op de vraag of ESG-factoren de 
duurzaamheid van de kasstromen van de emittenten zullen beïnvloeden. Deze vaststellingen 
zijn niet per se sluitend en de mogelijkheid bestaat dat het Sub-Fonds effecten koopt en 
aanhoudt van emittenten die in negatieve zin kunnen zijn beïnvloed door dergelijke factoren, 
en dat het Sub-Fonds niet belegt in effecten van of effecten verkoopt van emittenten die in 
positieve zin kunnen zijn beïnvloed door dergelijke factoren, indien de Beleggingsbeheerder 
op basis van de andere elementen van het beleggingsbeleid van mening is dat dit in het belang 
van het Sub-Fonds is. 
 
 

Sub-Fonds een portefeuille van actief geselecteerde en beheerde beleggingen aanhouden. De 
Benchmark wordt beschouwd als een maatstaf voor het rendement van het Sub-Fonds. Het 
Sub-Fonds zal worden beheerd zonder referentie aan de Benchmark. 
 
Minimaal 51% van de activa van het Sub-Fonds wordt belegd in emittenten met positieve 
ecologische en/of sociale kenmerken en goede governancepraktijken, zoals gemeten 
aan de hand van de bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode – op basis van milieu-, 
sociale en governancecriteria – van de Beleggingsbeheerder en/of gegevens van 
derden. Het Sub-Fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken. Meer informatie 
over de toegepaste ESG-analyse vindt u hieronder. 
 
Bovendien beoordeelt en screent de Beleggingsbeheerder op basis van waarden en 
normen om bepaalde effecten uit te sluiten. Zo wordt bijvoorbeeld in kaart gebracht 
welke emittenten zijn betrokken bij omstreden activiteiten zoals de productie van 
controversiële wapens (zoals clustermunitie, verarmd uranium en antipersoonsmijnen), 
thermische kolen en tabak. Bij een op waarden gebaseerde screening worden 
emittenten beoordeeld op grond van belangrijke ESG-waarden, zoals milieuschade en 
de productie van controversiële wapens. Bij een op normen gebaseerde screening 
worden emittenten beoordeeld op grond van internationaal aanvaarde principes zoals 
het Global Compact van de VN. Daarvoor schakelt de Beleggingsbeheerder de hulp in 
van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt 
aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en 
waardescreening. 
 
Emittenten die actief zijn in bepaalde sectoren (zoals controversiële wapens, witte fosfor 
en kernwapens) en emittenten die zich schuldig maken aan ernstige schendingen van 
het Global Compact van de VN, worden door de Beleggingsbeheerder volledig 
uitgesloten. Voor een aantal andere sectoren past de Beleggingsbeheerder 
maximumdrempels toe, doorgaans ten aanzien van het percentage aan omzet uit 
productie en/of distributie – al naargelang het bedrijf een producent, distributeur of 
dienstverlener is – dat afkomstig is uit bepaalde sectoren (zoals conventionele wapens: 
>10%, tabaksproductie: >5%, thermische kolen: >30% en inkomsten uit connecties met 
de kernwapenindustrie: >2%). Emittenten die dergelijke drempels overschrijden, worden 
ook uitgesloten. Nadere informatie over het screeningproces is te vinden in het volledige 
uitsluitingsbeleid van het Sub-Fonds: https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-
aem/emea/regional/en/policies/exclusion-policy/jpmetf-gbp-ultra-short-income-
exclusion-policy-ce-en.pdf. 
 
Voor ten minste 75% van de aangekochte non-investment-grade-effecten en voor ten 
minste 90% van de aangekochte investment-grade-effecten houdt het Sub-Fonds bij het 
nemen van beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-analyses. 
 
Van veel emittenten waarin het Sub-Fonds kan beleggen, beoordeelt de Beleggingsbeheerder 
ook of milieu-, sociale en governancecriteria (Environmental, Social and Governance, 
"ESG")-criteria een wezenlijk negatief of positief effect op hun kasstroom of risicoprofiel 

zouden kunnen hebben. Die impact wordt vastgesteld door te bepalen welke emittenten er in 
negatieve zin uitspringen, gebaseerd op de potentiële impact van ESG-factoren op de 
duurzaamheid en het hergebruik van de kasstroom van de emittenten. Om te bepalen welke 
bedrijven er in negatieve zin uitschieten, richten de analisten van de Beleggingsbeheerder zich 

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/policies/exclusion-policy/jpmetf-gbp-ultra-short-income-exclusion-policy-ce-en.pdf
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/policies/exclusion-policy/jpmetf-gbp-ultra-short-income-exclusion-policy-ce-en.pdf
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/policies/exclusion-policy/jpmetf-gbp-ultra-short-income-exclusion-policy-ce-en.pdf
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op de belangrijkste risicofactoren, waaronder bijvoorbeeld het boekhoudkundig en fiscaal 
beleid, bekendmakingen en communicatie met de beleggers, rechten van aandeelhouders, het 
remuneratiebeleid en sociale en milieufactoren. Sociale factoren omvatten onder andere 
kwesties in verband met werklastbeheer, gezondheid en veiligheid. Milieufactoren 
omvatten onder andere kwesties in verband met koolstofuitstoot, milieuregelgeving, 
waterstress en afval. De ESG-beoordeling op basis van deze risicofactoren wordt 
geïntegreerd in het hierboven beschreven beleggingsproces om een holistische kijk te krijgen 
op de vraag of ESG-factoren de duurzaamheid van de kasstromen van de emittenten zullen 
beïnvloeden. Deze vaststellingen zijn niet per se sluitend en de mogelijkheid bestaat dat het 
Sub-Fonds effecten koopt en aanhoudt van emittenten die in negatieve zin kunnen zijn 
beïnvloed door dergelijke factoren, en dat het Sub-Fonds niet belegt in effecten van of effecten 
verkoopt van emittenten die in positieve zin kunnen zijn beïnvloed door dergelijke factoren, 
indien de Beleggingsbeheerder op basis van de andere elementen van het beleggingsbeleid 
van mening is dat dit in het belang van het Sub-Fonds is. 
 
 
● Beleggingsrisico's 
 
Doordat het beleggingsuniversum van het Sub-Fonds emittenten die niet voldoen aan 
bepaalde ESG-criteria uitsluit, kan het zijn dat het Sub-Fonds anders presteert dan 
soortgelijke fondsen die geen ESG-beleid voeren. 

Sub-Fonds: USD Ultra-Short Income UCITS ETF  

Huidige Bijlage Nieuwe Bijlage 

● Beleggingsbeleid 
 
Het Sub-Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door voornamelijk te beleggen in 
schuldeffecten van beleggingskwaliteit (IG) in USD met een korte looptijd en een vaste, 
variabele of vlottende rente, zoals nader omschreven in de onderstaande rubriek 
"Instrumenten/Activaklassen". Voor alle duidelijkheid wordt de belegger erop gewezen dat het 
Sub-Fonds niet beoogt de prestaties van de benchmark te repliceren. In plaats daarvan zal het 
Sub-Fonds een portefeuille van actief geselecteerde en beheerde beleggingen aanhouden. De 
Benchmark wordt beschouwd als een maatstaf voor het rendement van het Sub-Fonds. Het 
Sub-Fonds zal worden beheerd zonder referentie aan de Benchmark. 
 
Van veel emittenten waarin het Sub-Fonds kan beleggen, beoordeelt de Beleggingsbeheerder 
ook of milieu-, sociale en governancecriteria (Environmental, Social and Governance, "ESG") 
een wezenlijk negatief of positief effect op hun kasstroom of risicoprofiel zouden kunnen 
hebben. Die impact wordt vastgesteld door te bepalen welke emittenten er in negatieve zin 
uitspringen, gebaseerd op de potentiële impact van ESG-factoren op de duurzaamheid en het 
hergebruik van de kasstroom van de emittenten. Om te bepalen welke bedrijven er in negatieve 
zin uitschieten, richten de analisten van de Beleggingsbeheerder zich op de belangrijkste 
risicofactoren, waaronder bijvoorbeeld het boekhoudkundig en fiscaal beleid, bekendmakingen 
en communicatie met de beleggers, rechten van aandeelhouders, het remuneratiebeleid en 
sociale en milieufactoren. De ESG-beoordeling op basis van deze risicofactoren wordt 
geïntegreerd in het hierboven beschreven beleggingsproces om een holistische kijk te krijgen 
op de vraag of ESG-factoren de duurzaamheid van de kasstromen van de emittenten zullen 
beïnvloeden. Deze vaststellingen zijn niet per se sluitend en de mogelijkheid bestaat dat het 
Sub-Fonds effecten koopt en aanhoudt van emittenten die in negatieve zin kunnen zijn 

● Beleggingsbeleid 
 
Het Sub-Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door voornamelijk te beleggen in 
schuldeffecten van beleggingskwaliteit (IG) in USD met een korte looptijd en een vaste, 
variabele of vlottende rente, zoals nader omschreven in de onderstaande rubriek 
"Instrumenten/Activaklassen". Voor alle duidelijkheid wordt de belegger erop gewezen dat het 
Sub-Fonds niet beoogt de prestaties van de benchmark te repliceren. In plaats daarvan zal het 
Sub-Fonds een portefeuille van actief geselecteerde en beheerde beleggingen aanhouden. De 
Benchmark wordt beschouwd als een maatstaf voor het rendement van het Sub-Fonds. Het 
Sub-Fonds zal worden beheerd zonder referentie aan de Benchmark. 
 
Minimaal 51% van de activa van het Sub-Fonds wordt belegd in emittenten met positieve 
ecologische en/of sociale kenmerken en goede governancepraktijken, zoals gemeten 
aan de hand van de bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode – op basis van milieu-, 
sociale en governancecriteria – van de Beleggingsbeheerder en/of gegevens van 
derden. Het Sub-Fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken. Meer informatie 
over de toegepaste ESG-analyse vindt u hieronder. 
 
Bovendien beoordeelt en screent de Beleggingsbeheerder op basis van waarden en 
normen om bepaalde effecten uit te sluiten. Zo wordt bijvoorbeeld in kaart gebracht 
welke emittenten zijn betrokken bij omstreden activiteiten zoals de productie van 
controversiële wapens (zoals clustermunitie, verarmd uranium en antipersoonsmijnen), 
thermische kolen en tabak. Bij een op waarden gebaseerde screening worden 
emittenten beoordeeld op grond van belangrijke ESG-waarden, zoals milieuschade en 
de productie van controversiële wapens. Bij een op normen gebaseerde screening 
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beïnvloed door dergelijke factoren, en dat het Sub-Fonds niet belegt in effecten van of effecten 
verkoopt van emittenten die in positieve zin kunnen zijn beïnvloed door dergelijke factoren, 
indien de Beleggingsbeheerder op basis van de andere elementen van het beleggingsbeleid 
van mening is dat dit in het belang van het Sub-Fonds is. 
 

worden emittenten beoordeeld op grond van internationaal aanvaarde principes zoals 
het Global Compact van de VN. Daarvoor schakelt de Beleggingsbeheerder de hulp in 
van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt 
aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en 
waardescreening. 
 
Emittenten die actief zijn in bepaalde sectoren (zoals controversiële wapens, witte fosfor 
en kernwapens) en emittenten die zich schuldig maken aan ernstige schendingen van 
het Global Compact van de VN, worden door de Beleggingsbeheerder volledig 
uitgesloten. Voor een aantal andere sectoren past de Beleggingsbeheerder 
maximumdrempels toe, doorgaans ten aanzien van het percentage aan omzet uit 
productie en/of distributie – al naargelang het bedrijf een producent, distributeur of 
dienstverlener is – dat afkomstig is uit bepaalde sectoren (zoals conventionele wapens: 
>10%, tabaksproductie: >5%, thermische kolen: >30% en inkomsten uit connecties met 
de kernwapenindustrie: >2%). Emittenten die dergelijke drempels overschrijden, worden 
ook uitgesloten. Nadere informatie over het screeningproces is te vinden in het volledige 
uitsluitingsbeleid van het Sub-Fonds: https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-
aem/emea/regional/en/policies/exclusion-policy/jpmetf-usd-ultra-short-income-
exclusion-policy-ce-en.pdf. 
 
Voor ten minste 75% van de aangekochte non-investment-grade-effecten en voor ten 
minste 90% van de aangekochte investment-grade-effecten houdt het Sub-Fonds bij het 
nemen van beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-analyses. 
 
Van veel emittenten waarin het Sub-Fonds kan beleggen, beoordeelt de Beleggingsbeheerder 
ook of milieu-, sociale en governancecriteria (Environmental, Social and Governance, 
"ESG")-criteria een wezenlijk negatief of positief effect op hun kasstroom of risicoprofiel 

zouden kunnen hebben. Die impact wordt vastgesteld door te bepalen welke emittenten er in 
negatieve zin uitspringen, gebaseerd op de potentiële impact van ESG-factoren op de 
duurzaamheid en het hergebruik van de kasstroom van de emittenten. Om te bepalen welke 
bedrijven er in negatieve zin uitschieten, richten de analisten van de Beleggingsbeheerder zich 
op de belangrijkste risicofactoren, waaronder bijvoorbeeld het boekhoudkundig en fiscaal 
beleid, bekendmakingen en communicatie met de beleggers, rechten van aandeelhouders, het 
remuneratiebeleid en sociale en milieufactoren. Sociale factoren omvatten onder andere 
kwesties in verband met werklastbeheer, gezondheid en veiligheid. Milieufactoren 
omvatten onder andere kwesties in verband met koolstofuitstoot, milieuregelgeving, 
waterstress en afval. De ESG-beoordeling op basis van deze risicofactoren wordt 

geïntegreerd in het hierboven beschreven beleggingsproces om een holistische kijk te krijgen 
op de vraag of ESG-factoren de duurzaamheid van de kasstromen van de emittenten zullen 
beïnvloeden. Deze vaststellingen zijn niet per se sluitend en de mogelijkheid bestaat dat het 
Sub-Fonds effecten koopt en aanhoudt van emittenten die in negatieve zin kunnen zijn 
beïnvloed door dergelijke factoren, en dat het Sub-Fonds niet belegt in effecten van of effecten 
verkoopt van emittenten die in positieve zin kunnen zijn beïnvloed door dergelijke factoren, 
indien de Beleggingsbeheerder op basis van de andere elementen van het beleggingsbeleid 
van mening is dat dit in het belang van het Sub-Fonds is. 
 

● Beleggingsrisico's 
 

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/policies/exclusion-policy/jpmetf-usd-ultra-short-income-exclusion-policy-ce-en.pdf
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/policies/exclusion-policy/jpmetf-usd-ultra-short-income-exclusion-policy-ce-en.pdf
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/policies/exclusion-policy/jpmetf-usd-ultra-short-income-exclusion-policy-ce-en.pdf
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Doordat het beleggingsuniversum van het Sub-Fonds emittenten die niet voldoen aan 
bepaalde ESG-criteria uitsluit, kan het zijn dat het Sub-Fonds anders presteert dan 
soortgelijke fondsen die geen ESG-beleid voeren. 

 

 

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. 

 


