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Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geachte Aandeelhouder, 

Hierbij delen wij u mee dat het sub-fonds JPMorgan Investment Funds – Income Opportunity Fund, waarvan u aandelen 

bezit, een andere benchmark krijgt. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het beheer of het risicoprofiel van uw sub-

fonds.  

Nadere informatie over de wijziging en het tijdschema daarvoor vindt u hieronder. 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. U beschikt over drie keuzemogelijkheden, die hieronder worden toegelicht. 

 

 

Jacques Elvinger  Voor en namens de Raad van bestuur 

Wijziging in het prospectus – de mogelijkheid om actie te ondernemen loopt af op 
31 december 2021 om 14.30 uur 

Reden voor de wijziging  De rente die momenteel als benchmark wordt gebruikt 

voor uw aandelenklasse, de Euro Overnight Index Average (EONIA), wordt 

vanaf eind 2021 uitgefaseerd. Hierdoor zien we ons genoodzaakt een nieuwe 

referentierente aan uw sub-fonds te koppelen. De Raad van Bestuur heeft 

besloten dat de Euro Short-Term Rate (€STR) een geschikte vervangende 

benchmark is. De Europese Centrale Bank heeft op basis van historische cijfers 

een spread tussen de €STR en de EONIA berekend: de €STR + 0,085%. Op 

basis van deze spread kan sinds 2 oktober 2019 een herziene EONIA-methode 

gebruikt worden totdat de EONIA is uitgefaseerd. In plaats van deze herziene 

EONIA-methode op basis van historische cijfers als nieuwe referentierente te 

gebruiken, heeft de Raad van Bestuur besloten voortaan van de €STR zónder 

spread uit te gaan.  Meer informatie over de benchmarkhervorming als gevolg 

van de vervanging van de LIBOR is te vinden op onze website 

am.jpmorgan.com/lu/libor. 

Conform de bepalingen in het Prospectus wordt de prestatievergoeding voor 

het fonds vanaf de ingangsdatum berekend op basis van de nieuwe 

benchmark. Deze wijziging kan ertoe leiden dat er een hogere of lagere 

prestatievergoeding in rekening wordt gebracht.   Ook het rendement van het 

sub-fonds wordt vanaf de ingangsdatum met de nieuwe benchmark vergeleken. 

Risico/rendementsniveau  Ongewijzigd          
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DE WIJZIGING 
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om 14.30 uur 
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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. 
 

          

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN 

1 Als u het met de wijziging 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. 

Wellicht is het verstandig deze keuzemogelijkheden te bespreken met uw 

belastingadviseur en uw financieel adviseur. Alle keuzemogelijkheden 

kunnen fiscale gevolgen hebben.  

Waar u ook voor kiest, er worden geen inkoop- of omwisselingskosten in 

rekening gebracht mits wij uw transactieverzoeken vóór de uiterste datum 

ontvangen.  

 
Tijdschema en gevolgen van de wijziging 

 

 

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

versies beschikbaar zullen zijn op www.jpmorganassetmanagement.lu. 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. 

 

Belangrijke data 

23 november 2021 om 14.30 uur  

Begin kosteloze omwisselings- en 
inkoopperiode.  

 
31 december 2021 om 14.30 uur 

Einde kosteloze omwisselings- en 
inkoopperiode.  

 
  3 januari 2022 

De wijzigingen gaan in.  

 

 

 

 


