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Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds    
 

 
 
 
 
 

 

Geachte Aandeelhouder, 

Hierbij delen wij u mee dat de verwachte hefboomwerking die wordt vermeld in het prospectus van JPMorgan Funds - 

Diversified Risk Fund, een sub-fonds waarvan u aandelen bezit, wordt bijgewerkt op 21 september 2020.  

Het sub-fonds wordt zonder restricties beheerd en maakt gebruik van derivaten om zijn doelstelling te behalen. Het sub-

fonds is meer derivaten gaan gebruiken, in overeenstemming met het beleggingsbeleid. Het toegenomen gebruik van 

derivaten zal naar verwachting aanhouden, waardoor de verwachte hefboomfinanciering, zoals vermeld in het 

prospectus, verhoogt van 150% naar 600%.  

N.B. Er vinden geen wijzigingen plaats in het risicoprofiel of in het beheer van het sub-fonds. Een hogere 

verwachte hefboomfinanciering wijst niet noodzakelijk op een evenredig hoger beleggingsrisico.  

Nadere informatie over de reden waarom het niveau van de hefboomwerking is verhoogd, vindt u op de volgende 

bladzijde. 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. U beschikt over drie 

keuzemogelijkheden, die hieronder worden toegelicht.  

 

Jacques Elvinger  Voor en namens de Raad van bestuur 

Mogelijkheid om actie te ondernemen loopt af op 21 september 2020 om 14.30 
uur 

Uiterste ontvangstdatum voor 

omwisselings-/ 

uiterste ontvangstdatum voor 

omwisselings-/inkoopverzoeken  21 

september 2020 om 14.30 uur 

 
HET FONDS 

Naam    JPMorgan Funds 

Rechtsvorm SICAV  

Soort fonds  UCITS 

Statutaire zetel 

6 route de Trèves  

L-2633 Senningerberg, Luxemburg 

Telefoon +352 3410-1 

Fax  +352 2452 9755 

Handelsregisternummer (RCS 

Luxemburg)  B 8478 

Beheermaatschappij JPMorgan 

Asset Management (Europe) S.à r.l. 

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN 

1 Als u het met het bijgewerkte hefboomniveau eens bent, hoeft u niets 

te ondernemen. 

2 Uw belegging onderbrengen bij een ander sub-fonds. Wij moeten uw 

transactieverzoeken uiterlijk op de in de rechterkolom genoemde datum 

ontvangen. Lees in elk geval het document met Essentiële 

Beleggersinformatie (EBI) voor sub-fondsen waarnaar u overweegt over 

te stappen, en voor nadere informatie het prospectus. 

3 Uw belegging laten inkopen. Wij moeten uw transactieverzoeken uiterlijk 

op de in de rechterkolom genoemde datum ontvangen. 

 

Als u voor keuzemogelijkheid 2 of 3 kiest, is het wellicht verstandig dit 

te bespreken met uw belastingadviseur en uw financieel adviseur. 

Deze keuzemogelijkheden kunnen fiscale gevolgen hebben. 

Ongeacht uw keuze worden er geen inkoop- of omwisselingskosten in 

rekening gebracht  

 mits wij uw transactieverzoeken vóór de uiterste datum ontvangen. 
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JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund 

Reden voor de verhoging van de verwachte hefboomwerking   
Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, voor efficiënt portefeuillebeheer en voor afdekkingsdoeleinden kan 
het sub-fonds gebruikmaken van derivaten. De laatste tijd maakt de beleggingsbeheerder in overeenkomst met het 
beleggingsbeleid van het sub-fonds vaker dan verwacht gebruik van deze instrumenten om blootstelling te verkrijgen 
aan risicopremies, zoals nader beschreven in de volgende alinea. Dit zal naar verwachting blijven duren; het verwachte 
hefboomniveau wordt dan ook bijgesteld naar 600% De verwachte hefboomwerking is een maatstaf voor het notioneel 
bruto totaalbedrag van de derivaten in het sub-fonds. Dit is geen limiet en varieert naargelang het gebruik van 
derivaten. 

De verwachte hefboomfinanciering is vooral toe te schrijven aan vastrentende derivaten en valutaderivaten zoals 
futures, swaps (waaronder renteswaps en total return swaps) en valutatermijncontracten. In de rubriek Derivaten van 
de sub-fonds-beschrijving in het prospectus van juli 2020 wordt dit nu duidelijker gemaakt. De verwachte 
hefboomwerking dient slechts ter indicatie en kan hoger uitvallen naargelang de marktklimaten en af en toe wanneer 
het sub-fonds meer blootstaat aan de risicopremies, zoals obligatiemomentum en relatieve waarde, waaraan het sub-
fonds zich via derivaten (zoals onder meer renteswaps) tracht bloot te stellen, aangezien deze niet gemakkelijk aan de 
hand van fysieke instrumenten kunnen worden gerepliceerd. 

De methodiek van de notionele som voorziet niet in de saldering van posities van afgeleide financiële instrumenten 
die afdekkingstransacties en andere risicobeperkende strategieën kunnen omvatten. Bijgevolg kunnen rollovers en 
technieken die afhankelijk zijn van instrumenten met een grotere hefboomwerking, zoals hierboven beschreven, 
bijdragen aan een hogere hefboomfinanciering, terwijl ze het algemene risicoprofiel van het sub-fonds, dat wordt 
gecontroleerd en beperkt overeenkomstig de ICBE-verordening, niet of slechts gematigd verhogen.  

 

Risico/rendementsniveau  ongewijzigd Vergoedingenniveau  ongewijzigd 

 

Wijzigingen  -  vet en cursief weergegeven 

VOOR  

Derivaten 
Gebruikt voor: beleggingsdoeleinden; 

afdekkingsdoeleinden; efficiënt portefeuillebeheer. 

Soorten: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële 

instrumenten door het sub-fonds onder Hoe het sub-

fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële 

instrumenten, instrumenten en technieken. TRS's 

inclusief CFD's: 90% verwacht; maximaal 150%. 

Berekeningsmethode globale blootstelling: absolute 

VaR. Verwachte hefboomwerking van derivaten: 150% 

enkel indicatief. De hefboom kan van tijd tot tijd 

aanzienlijk hoger liggen.

  

 

 
NA  

Derivaten 
Gebruikt voor: beleggingsdoeleinden; 

afdekkingsdoeleinden; efficiënt portefeuillebeheer. 

Soorten: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële 

instrumenten door het sub-fonds onder Hoe het sub-

fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële 

instrumenten, instrumenten en technieken. TRS's 

inclusief CFD's: 90% verwacht; maximaal 150%. 

Berekeningsmethode globale blootstelling: absolute 

VaR. Verwachte hefboomwerking van derivaten: 150%¹, 

enkel indicatief. De hefboom kan van tijd tot tijd 

aanzienlijk hoger liggen.

 

Met de assetallocatie van het sub-fonds wordt via 

een systematische long-short-strategie blootstelling 

aan een reeks risicopremies beoogd. Relevante 

risicopremies zijn onder meer "aandelen-waarde" 

(long-posities in relatief goedkope aandelen en 

short-posities in relatief duurdere aandelen); 

"aandelen-kwaliteit" (long-posities in bedrijven die 

op basis van maatstaven zoals winstgevendheid als 

hoogwaardiger beschouwd worden, en short-

posities in bedrijven van minder hoge kwaliteit); 

"valuta-carry" (long-posities in valuta's met hogere 

rendementen en short-posities in valuta's met lagere 

rendementen); "vastrentend momentum" (long-

posities in obligaties met stijgende koersen en short-

posities in obligaties met dalende koersen). De 

allocatie aan specifieke risicopremies kan op basis 

van de kansen op de markt variëren. Blootstelling 

aan iedere risicopremiestijl draagt in uiteenlopende 

mate bij aan de hefboomwerking, afhankelijk van de 

allocatie ervan binnen de portefeuille; de reële 

hefboomfinanciering kan dus sterk fluctueren.   
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De verwachte hefboomfinanciering wordt bijgesteld 

tot 600%, zoals vermeld in de onderstaande 

voetnoot, is een afspiegeling van de representatieve 

hefboomwerking en is vooral toe te schrijven aan 

obligatiefutures en -swaps (zoals renteswaps en 

total return swaps) en valutatermijncontracten. Deze 

beleggingsinstrumenten kunnen een hoge nominale 

waarde hebben, waardoor de verwachte 

hefboomfinanciering hoger uitvalt. 

De hefboomwerking kan het verwachte niveau van 

tijd tot tijd ver overschrijden: wanneer het sub-fonds 

meer is blootgesteld aan een risicopremiestijl waarin 

technieken worden gebruikt (zoals 

momentumbeleggen in vastrentende effecten en 

relatieve-waardestrategieën) die worden toegepast 

via derivaten met hoge notionele waarden of op 

tijdelijke basis vóór de afloop van 

valutatermijncontracten.  

De verwachte hefboomwerking wordt berekend als 

de "notionele som", zonder saldering van 

tegengestelde posities. Omdat in de hefboom noch 

de gevoeligheid voor marktschommelingen noch 

eventuele toenames of afnames van het totale risico 

van het sub-fonds worden verrekend, is hij mogelijk 

niet representatief voor het daadwerkelijke 

risiconiveau van beleggingen in het sub-fonds.  

 

1 De verwachte hefboomfinanciering bedraagt vanaf 

21 september 2020 600%, zoals wordt vermeld in de 

brief aan de Aandeelhouders die op 14 augustus 

2020 verzonden wordt. 

 

Tijdschema 

 21 augustus 2020 om 14.30 uur  

Begin kosteloze omwisselings- en inkoopperiode.  
 

21 september om 14.30 uur 

Einde kosteloze omwisselings- en inkoopperiode. 

 

 

 

De updates worden aangebracht in het desbetreffende prospectus of document met essentiële beleggersinformatie (EBI), waarvan de herziene 

versies beschikbaar zullen zijn op www.jpmorganassetmanagement.nl. Zoals altijd bij fondsbeleggingen, is het van belang het/de desbetreffende 

EBI-document(en) te begrijpen en ermee vertrouwd te blijven. Wij wijzen u erop dat buiten de vrijstellingstermijn voor omwisselings- en 

inkoopvergoedingen alle overige in het prospectus opgenomen bepalingen betreffende omwisseling en inkoop van toepassing blijven. 

 

 

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.nl. 

 


