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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 
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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. 
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via de volgende website: http://www.jpmorgan.com/pages/privacy. 
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JPMorgan Funds & JPMorgan Investment Funds – 
Kennisgeving van wijziging van de maximale swingfactor

Hierbij brengen wij u ervan op de hoogte dat de raad van bestuur, overeenkomstig de bijgewerkte veelgestelde vragen van de CSSF 
over het swing pricing-mechanisme die op 20 maart 2020 werden gepubliceerd, heeft besloten om de mogelijkheid te voorzien om de 
maximale swingfactor voor de sub-fondsen van JPMorgan Funds en JPMorgan Investment Funds te verhogen van 2% (zoals momenteel 
wordt vermeld in de prospectussen) naar 5%, indien dit in de heersende marktomstandigheden noodzakelijk wordt geacht en in het 
belang van de aandeelhouders is. Als u wilt weten welke swingfactor op specifieke sub-fondsen wordt toegepast, kunt u dit op de 
statutaire zetel van de beheermaatschappij opvragen.

De prospectussen van JPMorgan Funds en JPMorgan Investment Funds zullen bij de eerstvolgende gelegenheid worden bijgewerkt om 
aan te geven dat de maximale swingfactor onder bepaalde marktomstandigheden tot 5% kan worden verhoogd.

Indien u vragen hebt over deze update of over andere aspecten van JPMorgan Funds of JPMorgan Investment Funds, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de beheermaatschappij of met uw gebruikelijke lokale tussenpersoon.
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