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Bericht van de Raad van Bestuur van uw Fonds 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Geachte Aandeelhouder, 

Op 28 februari 2022 stelde de Beheermaatschappij de aandeelhouders in een online kennisgeving op de hoogte van het 

besluit om de berekening van de intrinsieke waarde ("IW") van het subfonds JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity 

Fund, waarvan u aandelen bezit (het "Betroffen Sub-Fonds") tijdelijk op te schorten.   

Aangezien de marktomstandigheden nog altijd verregaand verstoord zijn door het slepende conflict tussen Rusland en 

Oekraïne, blijft deze tijdelijke opschorting van kracht. Deze opschorting was de eerste stap die we in het belang van de 

aandeelhouders van het Betroffen Sub-Fonds hebben genomen.   

Aangezien het Betroffen Sub-Fonds hierdoor gehinderd is in de normale uitvoering en naar verwachting nog langere tijd zal 

kampen met liquiditeitsproblemen, heeft de raad van bestuur van het Fonds (de "Raad van Bestuur") besloten in het belang 

van de aandeelhouders een volgende stap te nemen. Krachtens artikel 21 van de statuten van het Fonds worden de activa 

van het Betroffen Sub-Fonds gesplitst in twee afzonderlijke sub-fondsen, (i) het Betroffen Sub-Fonds en (ii) een nieuw sub-

fonds, JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (het "Overnemende Sub-Fonds") (de "Splitsing").  

De liquide activa (activa die we kunnen blijven verhandelen zodra ze uit het Betroffen Sub-Fonds zijn weggenomen) worden 

bij het Overnemende Sub-Fonds ondergebracht zodat we de normale handel in deze liquide activa weer kunnen voortzetten, 

terwijl de illiquide activa (de activa die momenteel niet verhandeld kunnen worden), ondergebracht blijven bij het Betroffen 

Sub-Fonds. Na de Splitsing houdt u hetzelfde aantal aandelen van het Betroffen Sub-Fonds en ontvangt u ditzelfde aantal 

aandelen in de gelijkwaardige aandelenklasse van het Overnemende Sub-Fonds. 

Wij verzoeken u even de tijd te nemen voor onderstaande belangrijke informatie. Als u daarna nog vragen hebt, kunt u contact 

opnemen met de statutaire zetel of uw gebruikelijke tussenpersoon. 

 

Jacques Elvinger  Voor en namens de Raad van Bestuur 

Overdracht van de liquide activa van het Betroffen Sub-Fonds aan het Overnemende 
Sub-Fonds op 17 februari 2023 om 14.30 uur  

Reden voor de Splitsing  

Het Betroffen Sub-Fonds is gehinderd in de normale uitvoering en de handel blijft 

beperkt vanwege de Russische inval in Oekraïne. Het Betroffen Sub-Fonds zal 

naar verwachting nog langere tijd met liquiditeitsproblemen kampen. Om ervoor 

te zorgen dat de illiquide activa van het Betroffen Sub-Fonds niet verhinderen dat 

u de liquide activa van het Betroffen Sub-Fonds kunt verhandelen, heeft de Raad 

van Bestuur besloten de activa van het Betroffen Sub-Fonds te splitsen in twee 

sub-fondsen. Deze Splitsing houdt in dat de liquide activa worden ondergebracht 

bij het Overnemende Sub-Fonds en de illiquide activa in het Betroffen Sub-Fonds 

blijven. Zodra de Splitsing is afgerond, kunt u aandelen van het Overnemende 

Sub-Fonds aan- en verkopen overeenkomstig de voorwaarden uit het 

 

DE SPLITSING 

Datum Splitsing 17 februari 2023 

Uw sub-fonds (het Betroffen Sub-

Fonds)     JPMorgan Funds - Emerging 

Europe Equity Fund 

Overnemend Sub-Fonds (sub-fonds 

waarbij de liquide activa van uw sub-

fonds worden ondergebracht)   

JPMorgan Funds - Emerging Europe 

Equity II Fund 
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Prospectus. 

 
 

HET FONDS 

Naam   JPMorgan Funds  

Rechtsvorm  SICAV  

Soort fonds ICBE  

Statutaire zetel 

6 route de Trèves  

L-2633 Senningerberg, Luxemburg 

Telefoon +352 34 10 1 

Fax  + 352 2452 9755 

Handelsregisternummer (RCS 

Luxembourg)  B 8478 

Beheermaatschappij  JPMorgan Asset 

Management (Europe) S.à r.l. 

 
UW KEUZEMOGELIJKHEDEN 
 

U hebt niet de mogelijkheid om uw beleggingen in het Betroffen Sub-

Fonds, dat opgeschort blijft, terug te laten kopen of om te wisselen.  

De normale handel wordt hervat in het Overnemende Sub-Fonds en u 

kunt uw aandelen terug laten kopen of u inschrijven op nieuwe aandelen 

overeenkomstig de voorwaarden uit het Prospectus, zodra de Splitsing is 

afgerond. 

 

Wellicht is het verstandig deze Splitsing te bespreken met uw 

belastingadviseur en uw financieel adviseur. Deze Splitsing kan fiscale 

gevolgen voor u hebben.  

Het Betroffen Sub-Fonds blijft onverminderd vrijgesteld van beheer- en 

distributievergoedingen, maar na de Splitsing worden beleggers van het 

Overnemende Sub-Fonds alle kosten in rekening gebracht. De hoogte van 

deze kosten ligt op hetzelfde niveau als bij het Betroffen Sub-Fonds 

voorafgaand aan de opschorting. 
 
 
U ontvangt binnen tien dagen vóór de datum van de Splitsing een verklaring. Aanvullende informatie, zoals het rapport van de accountant van de 
vennootschap, het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus zijn beschikbaar op www.jpmorganassetmanagement.lu of bij 
de statutaire zetel. Een digitaal exemplaar van deze kennisgeving vindt u op de website: www.jpmorganassetmanagement.lu. 

Tijdschema en gevolgen van de Splitsing 

Dit deel bevat de belangrijkste informatie over de Splitsing. Meer informatie kunt u vinden in het desbetreffende prospectus 

en de toepasselijke documenten met essentiële beleggersinformatie. 

Wij adviseren u het document met essentiële beleggersinformatie van het Overnemende Sub-Fonds zorgvuldig door 

te nemen. Dit document is bij deze kennisgeving gevoegd en u vindt het ook op onze website: 

www.jpmorganassetmanagement.lu. 

 

Belangrijke data 

Datum van de Splitsing  

17 februari 2023                                                                                                   
 

Splitsing wordt doorgevoerd, 
aandelen worden toegekend.  

 
[DATUM] 

Nieuwe aandelen beschikbaar voor 
transacties.  

Bij het uitvoeren van de Splitsing worden de liquide activa, passiva en eventuele inkomsten uit deze liquide activa van het 

Betroffen Sub-Fonds in natura overgedragen aan het Overnemende Sub-Fonds. Het Betroffen Sub-Fonds houdt uitsluitend de 

illiquide activa en een marginaal bedrag aan contanten over om lopende administratieve en operationele kosten te dekken, en 

het Betroffen Sub-Fonds blijft opgeschort. 

 
De verhouding tussen de waarde van de aandelen die u van het Betroffen Sub-Fonds bezit en de waarde van de liquide 
activa in het Betroffen Sub-Fonds blijft hetzelfde als tussen de nieuwe aandelen van het Overnemende Sub-Fonds die 
u ontvangt en de waarde van dezelfde liquide activa. U ontvangt hetzelfde aantal aandelen van het Overnemende Sub-
Fonds als het aantal dat u momenteel aanhoudt van het Betroffen Sub-Fonds. 

 
Impact 

Belangrijkste verschillen 

tussen het 

beleggingsbeleid van het 

Betroffen Sub-Fonds en 

dat van het 

Overnemende Sub-

Fonds 

 Het Betroffen Sub-Fonds belegt in bedrijven uit Europese opkomende markten, waaronder 

Rusland, terwijl het Overnemende Sub-Fonds zal beleggen in bedrijven uit Europese opkomende 

markten met uitzondering van Rusland, Wit-Rusland en de landen die worden toegevoegd aan 

erkende sanctielijsten van het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control, de Verenigde Naties, 

de Europese Unie en het ministerie van Financiën van het Verenigd Koninkrijk.  

 

Nieuwe aandelen beschikbaar voor 
transacties 
 

20 februari 2023 
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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. 

 

Als gevolg hiervan luiden de beleggingsdoelstelling, het beleggingsproces en het beleggingsbeleid 

van het Overnemende Sub-Fonds als volgt (wijzigingen ten opzichte van het Betroffen Sub-Fonds 

zijn onderstreept): 

 

"Vermogensgroei op lange termijn bieden door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven in 

Europese opkomende landen, met uitzondering van Rusland en Wit-Ruslanden de landen die 

worden toegevoegd aan erkende sanctielijsten van het Amerikaanse Office of Foreign Assets 

Control, de Verenigde Naties, de Europese Unie en het ministerie van Financiën van het 

Verenigd Koninkrijk(de "Opkomende Europese Landen"). 

 

▪ Maakt gebruik van een fundamenteel, bottom-up proces voor de selectie van effecten. 

▪ Hanteert een op sterke overtuigingen gebaseerde aanpak om de beste beleggingsideeën te 
vinden. 

 

Ten minste 67% van het vermogen wordt belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in 
een Opkomend Europees Land of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Het Sub-
Fonds kan beleggen in kleinere bedrijven en kan van tijd tot tijd aanzienlijke posities in specifieke 
sectoren of markten hebben." 

 

In alle andere opzichten blijft het Overnemende Sub-Fonds gelijk aan het Betroffen Sub-Fonds. 

 

 

Mogelijke  

voordelen 

 • Zodra de splitsing is afgerond, hebt u weer toegang tot het liquide deel van uw inleg in het 

Betroffen Sub-Fonds, waarin de handel momenteel is opgeschort. Deze liquide activa 

worden ondergebracht bij en belegd door het Overnemende Sub-Fonds zonder 

blootstelling aan Russische of Wit-Russische effecten of effecten uit enig ander land 

waaraan sancties zijn opgelegd, zoals hierboven toegelicht. 

 

• Mogelijk kunnen bestaande aandeelhouders wat waarde recupereren uit de illiquide 

activa in het Betroffen Sub-Fonds wanneer de opschorting op een later moment wordt 

beëindigd en de activa weer verkocht kunnen worden.  

 

Mogelijke  

nadelen 

 
• De illiquide activa blijven ondergebracht bij het Betroffen Sub-Fonds, waarin de handel 

opgeschort blijft totdat ze weer verhandelbaar zijn en verkocht kunnen worden. Dit houdt 

in dat u belegd blijft, pro rata, in het Betroffen Sub-Fonds. 

 

Andere  

aandachtspunten 

 

 
• Het Overnemende Sub-Fonds heeft een kleiner beleggingsuniversum en is niet 

blootgesteld aan Russische of Wit-Russische effecten of effecten uit enig ander land 

waaraan sancties zijn opgelegd. De Beleggingsbeheerder verwacht desondanks een 

rendement te kunnen genereren dat vergelijkbaar is met dat van het Betroffen Sub-Fonds 

voorafgaand aan de opschorting van de handel, ondanks het kleinere 

beleggingsuniversum.  

• Naar verwachting brengt de Splitsing slechts marginale kosten met zich mee, omdat de 

Splitsing in natura wordt uitgevoerd.  Eventuele kosten die de Splitsing met zich meebrengt, 

komen voor rekening van de Beheermaatschappij. 

• Aangezien het Overnemende Sub-Fonds een nieuw sub-fonds is, zijn er nog geen 

rendementscijfers bekend.  


