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Bericht van de Raad van Bestuur van uw Fonds 
 
Deze circulaire (de "Circulaire") is verzonden aan de aandeelhouders van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Carbon 
Transition Global Equity UCITS ETF (het "Sub-Fonds"), een sub-fonds van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (het "Fonds"). 
Dit is belangrijke informatie die uw onmiddellijke aandacht vergt.   
 
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 van het Fonds en van de 
Beheermaatschappij is van mening dat niets in deze kennisgeving en in de hierin opgenomen voorstellen strijdig is met de 
UCITS-regelgeving van de Centrale Bank. De Directie heeft alle redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de 
informatie in deze Circulaire op de datum van deze Circulaire in overeenstemming is met de feiten en dat er niets ontbreekt 
dat de strekking van de betreffende informatie kan beïnvloeden. De Directie neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de 
informatie in deze Circulaire. 
 
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. De in deze 
Circulaire verstrekte informatie is niet uitputtend en bevat geen juridisch of fiscaal advies. Als u uw aandelen laat inkopen, 
kan dit gevolgen hebben voor uw fiscale positie. U dient uw eigen professionele adviseurs te raadplegen over de implicaties 
van het gewijzigde beleggingsbeleid en van het inschrijven op, laten inkopen van, bezitten van, omwisselen van of van de 
hand doen van aandelen, volgens de wetgeving van de rechtsgebieden waarin u mogelijk belastingplichtig bent.  
 
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 21 maart 2022, zoals gewijzigd door het addendum 
van 21 juli 2022 (het "Prospectus"). 

 

Geachte Aandeelhouder, 

Hierbij informeren wij u dat de informatieverschaffing met betrekking tot de beleggingen van het Sub-Fonds in duurzame beleggingen 

zal worden uitgebreid, zodat het Sub-Fonds volgens de voorwaarden van de Europese Verordening betreffende 

informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de Sustainable Finance Disclosure Regulation, 

"SFDR") zal worden ingedeeld als Artikel-9-fonds op de datum waarop de herziene bijlage van het Sub-Fonds waarin deze 

wijzigingen zijn opgenomen, wordt verwerkt, wat naar verwachting op of rond 30 september 2022 zal gebeuren. 

Bovendien wordt er in het Prospectus opgenomen dat het Sub-Fonds minimaal 80% van de activa belegt in duurzame beleggingen 

in de zin van de SFDR. Daarnaast wordt de naam van het Sub-Fonds gewijzigd in "JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon 

Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF" om aan te geven dat de Index van het Sub-Fonds wordt aangeduid als een 

klimaattransitiebenchmark. 

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

Op onderstaande pagina's staan de details en de timing van de wijzigingen vermeld. Wij verzoeken u even de tijd te nemen om 

deze informatie te lezen. Als u daarna nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de statutaire zetel of uw gebruikelijke 

tussenpersoon.  

 

Lorcan Murphy 

Voor en namens de Raad van bestuur 
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Wijzigingen in de Bijlagen van het Sub-Fonds – met ingang van 30 september 2022 

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 het Sub-

Fonds wordt ingedeeld als Artikel-9-fonds in de zin van de SFDR. Vanwege de 

groeiende vraag naar duurzame producten kan dit de groeiperspectieven van het 

Sub-Fonds namelijk een impuls geven. 

 

 

HET FONDS 

Naam  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV 

Rechtsvorm  ICAV 

Soort fonds  ICBE  

Statutaire zetel  200 Capital Dock, 79 Sir 

John Rogerson's Quay 

Dublin 2, Ierland 

Telefoon  +353 (0) 1 6123000 

Registratienummer (Centrale Bank) 

C171821 

Bestuurders Lorcan Murphy, Daniel J. 

Watkins, Bronwyn Wright, Samantha 

McConnell 

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

 

Wijzigingen in de Bijlagen  

 

 

JP 

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

 
Huidige Bijlage Nieuwe Bijlage 
 
● Beleggingsbeleid 
Het Sub-Fonds beoogt de prestaties van de index (of 
een andere, door de Bestuurders te zijner tijd te 
bepalen index die de Bestuurders in staat achten 
dezelfde markt als die van de Index op betrouwbare 
wijze te repliceren) zo nauwkeurig mogelijk te 
repliceren, ongeacht dalingen of stijgingen ervan, en 
tegelijkertijd de volgfouten tussen de performance van 
het Sub-Fonds en die van de Index zo klein mogelijk 
te houden. 
 
J.P. Morgan Investment Management Inc., een aan de 
Beheermaatschappij gelieerde onderneming, fungeert 
als Indexprovider. Het beheer van de Index verloopt 
onafhankelijk van de beheerder van het Sub-Fonds en 
de Index wordt berekend en gepubliceerd door de 
Berekeningsagent van de Index. 
 
De Index bestaat uit aandelen van large- en 
midcapbedrijven die worden verhandeld op 
ontwikkelde markten wereldwijd (de "Index-effecten"). 
De componenten van de Index worden 
overeenkomstig een op bepaalde regels gebaseerde 
methode uit de componenten van de MSCI World-
index (het "Beleggingsuniversum") geselecteerd, 
zoals hieronder toegelicht. De samenstelling van de 
Index en de regionale blootstelling van Index-effecten 
zijn mogelijk in de loop der tijd aan verandering 
onderhevig. De index wordt driemaandelijks 
geherbalanceerd (zoals vermeld in het onderdeel 
"Indexreplicatierisico" in het Prospectus). Meer 
informatie over de Index, waaronder de methodiek, 
componenten en performance, is te vinden op 
https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE00
0SL0BE72 en meer informatie over het 
Beleggingsuniversum, waaronder de componenten en 
performance, is te vinden op http://www.msci.com. 
 
De Index is erop gericht om te voldoen aan de 
vereisten voor de EU-klimaattransitiebenchmarks, 
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De Index is erop gericht om te voldoen aan de 
vereisten voor de EU-klimaattransitiebenchmarks, 

https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SL0BE72
https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SL0BE72
http://www.msci.com/
https://www.solactive.com/indices/?se=1&amp;amp;index=DE000SL0BE72
https://www.solactive.com/indices/?se=1&amp;amp;index=DE000SL0BE72
http://www.msci.com/
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zoals gedefinieerd in de Verordening inzake EU-
klimaattransitiebenchmarks, en een ten opzichte van 
het Beleggingsuniversum lagere blootstelling te 
bieden aan koolstofemissies met het oog op het 
bereiken van de langetermijndoelstellingen met 
betrekking tot de opwarming van de aarde van het 
Akkoord van Parijs. De Index streeft in het bijzonder 
naar een vermindering van de broeikasgasintensiteit 
van de Index met gemiddeld minstens 7% per jaar en 
een algehele vermindering van de 
broeikasgasintensiteit van de Index ten opzichte van 
het Beleggingsuniversum van minstens 30%. 
Broeikasgasintensiteit wordt gedefinieerd als de 
uitstoot van broeikasgassen gedeeld door de 
bedrijfswaarde inclusief contanten. 
 
De Index is ontwikkeld om het rendement weer te 
geven van bedrijven waarvan aan de hand van een op 
regels gebaseerd proces is vastgesteld dat ze in een 
gunstige positie verkeren om te profiteren van de 
transitie naar een koolstofarme economie, doordat ze 
hun uitstoot, grondstoffenverbruik en 
klimaatgerelateerde risico's effectief beheren. De 
Index past niet-financiële analyseproces, dat 
gebaseerd is op bepaalde regels, toe op alle Index-
effecten, zoals hieronder nader wordt beschreven. 
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Het Sub-Fonds heeft een duurzame 
beleggingsdoelstelling en belegt ten minste 80% 
van het vermogen, exclusief contanten, 
cashequivalenten, geldmarktfondsen en financiële 
derivaten die ingezet worden in het kader van 
efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame 
beleggingen in de zin van de SFDR en op basis 
van de beoordelingsmethode van de 
Beleggingsbeheerder.  
 
Het Sub-Fonds houdt bij beleggingsanalyses en 
beleggingsbeslissingen systematisch rekening 
met ESG-criteria voor ten minste 90% van de 
aangekochte effecten (exclusief contanten). 
 
 

 

 
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. 

 

Indien u vragen hebt over de doorgevoerde veranderingen of over andere aspecten van het fonds, neemt u dan contact op met de 
maatschappelijke zetel van de SICAV of met uw gebruikelijke adviseur.  
De meest recente versie van het Prospectus, het Essentiële Beleggersinformatie, alle documenten vertaald in één van de nationale 
talen, alsook het meest recente jaar- en/of halfjaarverslag en de vergoedingenkaders voor de SICAV genoemd in dit document, zijn 
gratis verkrijgbaar via onze website www.jpmorganassetmanagement.be. 

 


