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In verband met de ontwikkeling van het universum staatsobligaties en om te verduidelijken hoe de Sub-Fondsen momenteel worden 
beheerd, zal het prospectus van de volgende Sub-Fondsen worden aangepast om meer duidelijkheid te verschaffen over hun 
belangrijkste beleggingen. Deze aanpassingen treden in werking op 30 november 2018.

Fondsnaam
Rubriek in het 

Prospectus
Van In Reden

JPMorgan Funds –  
EU Government 
Bond Fund

Belangrijkste 
beleggingen

Het Sub-Fonds belegt voornamelijk in 
schuldpapier dat is uitgegeven of wordt 
gegarandeerd door EU-overheden, met 
uitzondering van lokale overheden en 
instanties, en dat in EUR of in een andere 
valuta van de EU luidt.

Activa voornamelijk belegd in 
schuldpapier dat is uitgegeven 
of wordt gegarandeerd door 
EU-overheden, waaronder 
lokale overheden en instanties, 
en dat in EUR of in een andere 
valuta van de EU luidt.

Vanwege de ontwikkeling 
van het beleggingsuniversum 
zijn beleggingen in lokale 
staatsobligaties en door 
overheden gegarandeerde 
effecten opgenomen, 
aangezien ze inmiddels 
door de overheid worden 
gegarandeerd.

JPMorgan Funds –  
Global Government  
Bond Fund

Ten minste 67% van het vermogen van 
het Sub-Fonds (met uitzondering van cash 
en cashequivalenten) wordt belegd in 
schuldpapier dat is uitgegeven of wordt 
gegarandeerd door overheden wereldwijd, 
met uitzondering van supranationale 
organisaties, lokale overheden en 
overheidsinstanties.

Ten minste 67% van 
het vermogen belegd in 
schuldpapier dat is uitgegeven 
of wordt gegarandeerd door 
overheden uit de hele wereld, 
waaronder lokale overheden 
en instanties, en dat door 
deze overheden wordt 
gegarandeerd.

Vanwege de ontwikkeling 
van het beleggingsuniversum 
zijn beleggingen in lokale 
staatsobligaties en door 
overheden gegarandeerde 
effecten opgenomen, 
aangezien ze inmiddels 
door de overheid worden 
gegarandeerd.

Het Sub-Fonds belegt niet 
in door supranationale 
organisaties uitgegeven of 
gegarandeerd schuldpapier, 
en deze verwijzing zal dan ook 
worden verwijderd.

JPMorgan Funds – 
Euro Government 
Short Duration 
Bond Fund

Ten minste 67% van het vermogen van 
het Sub-Fonds (met uitzondering van 
cash en cashequivalenten) wordt belegd 
in een portefeuille van in EUR luidend 
kortlopend schuldpapier dat is uitgegeven 
door overheden van landen die de EUR 
als munt hebben, met uitzondering 
van supranationale organisaties, lokale 
overheden en overheidsinstanties. 

Ten minste 67% van het 
vermogen wordt belegd in 
kortlopend in EUR-luidend 
schuldpapier dat is uitgegeven 
of wordt gegarandeerd door 
EU-overheden, waaronder 
lokale overheden en instanties.

JPMorgan Funds – 
Global Government 
Short Duration 
Bond Fund

Ten minste 67% van het vermogen van 
het Sub-Fonds (met uitzondering van 
cash en cashequivalenten) wordt belegd 
in een portefeuille van internationaal 
kortlopend schuldpapier dat is uitgegeven 
door overheden, met uitzondering van 
supranationale organisaties, lokale 
overheden en overheidsinstanties. 

Ten minste 67% van het 
vermogen wordt belegd 
in wereldwijd kortlopend 
schuldpapier dat is uitgegeven 
of wordt gegarandeerd door 
overheden, waaronder lokale 
overheden en instanties.

Deze wijzigingen zijn niet van invloed op de wijze waarop de Sub-Fondsen momenteel worden beheerd, en het risicoprofiel van de 
Sub-Fondsen blijft ongewijzigd.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de volledige versie van het meest recente prospectus of contact opnemen met uw 
gebruikelijke tussenpersoon van JPMorgan.

http://www.jpmorganassetmanagement.nl/nl/showpage.aspx?pageid=52


Dit is een document voor promotionele doeleinden. De visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of belangen te 
kopen of te verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de belegger of hij vertrouwt op de informatie in dit document. Alle research in deze publicatie is verkregen door 
J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende 
informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, 
verklaringen van financiële marktontwikkelingen en beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders weergegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de 
datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven, maar zijn niet noodzakelijk allesomvattend en de nauwkeurigheid kan niet 
worden gegarandeerd. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan worden gewijzigd.
Houd er rekening mee dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid 
bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op 
de waarde, koers of inkomsten uit het product (de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden behaalde resultaten en inkomsten bieden geen 
garantie voor het toekomstige rendement. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstelling van het 
beleggingsproduct (of de producten) te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald. 
J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co en zijn filialen wereldwijd. Als u telefonisch contact 
opneemt met  J.P. Morgan Asset Management dient u er rekening mee te houden dat de telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gevolgd voor juridische, 
veiligheids- en trainingsdoeleinden. U dient er tevens rekening mee te houden dat de uit de gesprekken met u voortkomende informatie en gegevens worden verzameld, 
opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met het privacybeleid van de Europese registratieautoriteit (EMEA). Dit kunt u raadplegen 
via de volgende website: http://www.jpmorgan.com/pages/privacy. 
Het kan zijn dat het product in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikt of dat het aanbieden ervan aan beperkingen onderhevig is. Het is de verantwoordelijkheid van 
de belegger om zichzelf op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie en deze na te leven. We raden beleggers aan om voorafgaand 
aan iedere beleggingsbeslissing advies over de regelgeving en juridisch en fiscaal advies in te winnen over de gevolgen van een belegging in het product (of de producten). 
Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan of gekocht worden door mensen met de Amerikaanse nationaliteit. 
Alle transacties dienen te worden gebaseerd op de meest recente Essentiële beleggersinformatie en volledige prospectussen. Een exemplaar van het prospectus, de 
Essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht zijn gratis verkrijgbaar bij JPMorgan Asset Management (Europe) 
S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Luxemburg, uw financiële adviseur of uw regionale J.P. Morgan Asset Management contactpersoon. 
Uitgegeven in Nederland door JPMorgan Asset Management (Europe) SARL, Netherlands Branch, World Trade Center B-toren, 11e verdieping, Strawinskylaan 1135, NL-1077 
XX Amsterdam, Nederland, gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten.
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