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Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geachte Aandeelhouder, 

Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds – Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund (het "Over te nemen Sub-

Fonds") gaat fuseren met het JPMorgan Funds – Multi-Manager Alternatives Fund (het "Overnemende Sub-Fonds"), 

waarvan u op 17 juni 2022 aandelen bezit. Deze fusie heeft geen negatieve gevolgen voor de waarde, de kosten of het 

rendement van uw belegging. 

Op de fusiedatum worden de activa van het Over te nemen Sub-Fonds naar uw sub-fonds overgeboekt. De fusie zal het 

vermogen onder beheer van uw sub-fonds doen stijgen. Uw sub-fonds zal niet worden herschikt en de kosten die gepaard 

gaan met de fusie zullen niet ten laste komen van uw sub-fonds. Alle activa, passiva en gecumuleerde inkomsten van het 

Over te nemen Sub-Fonds worden overgeboekt naar uw sub-fonds, waarna het Over te nemen Sub-Fonds ophoudt te 

bestaan. 

De reden voor de fusie en de drie keuzemogelijkheden waarover u beschikt worden hieronder toegelicht. De fusie 

geeft geen aanleiding tot het opschorten van inschrijving op en terugkoop van aandelen van uw Sub-Fonds. 

Als u na het doornemen van de onderstaande informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de statutaire zetel of 

uw gebruikelijke tussenpersoon. 

 

Jacques Elvinger  Voor en namens de Raad van bestuur 

Fusie Sub-Fonds – de mogelijkheid om actie te ondernemen loopt af op 17 juni 2022 
om 14.30 uur 

Reden voor de fusie   De Raad van bestuur is van mening dat de 

groeivooruitzichten van het Over te nemen Sub-Fonds beperkt zijn en acht het 

in het belang van de aandeelhouders om het samen te voegen met het grotere 

Overnemende Fonds, dat meer groeipotentieel vertoont. 

Het Overnemende Sub-Fonds is een heel wat groter multi-manager-fonds 

waarin de sub-beleggingsbeheerders op dezelfde wijze zijn opgesteld. Het 

heeft een meer gespreide strategie die betere groeivooruitzichten moet bieden. 

Deze groei kan leiden tot schaalvoordelen en lagere fondskosten met zich 

meebrengen.  

 

DE FUSIE 

Fusiedatum 17 juni 2022 

Uiterste ontvangstdatum voor  

inkoopverzoeken 17 juni 2022 om 

14.30 uur 

Uw Sub-Fonds JPMorgan Funds – 

Multi-Manager Alternatives Fund  

Over te nemen Sub-Fonds (het Sub-

Fonds dat in uw Sub-Fonds opgaat) 

JPMorgan Funds – Multi-Manager 

Sustainable Long-Short Fund 

HET FONDS 

Naam  JPMorgan Funds 

Rechtsvorm  SICAV 

Soort fonds  ICBE 

Statutaire zetel 

6 route de Trèves  

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN 

1 Geen actie ondernemen. Er verandert niets aan uw belegging. 

2 Uw belegging laten inkopen en inschrijven op een ander Sub-Fonds.  

Aangezien direct omwisselen bij uw Sub-Fonds niet toegestaan is, dient u uw 

belegging, als u ermee wilt intekenen op een ander Sub-Fonds, eerst te laten 

inkopen. Wij moeten uw inkoopverzoeken uiterlijk op de in de rechterkolom 
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Duitse aandeelhouders: De fusie is in overeenkomstig artikel 23 van de Duitse belastingwet inzake beleggingen in fiscaal opzicht in principe 

neutraal. 

Aanvullende informatie, zoals het fusierapport van de accountant van het fonds, het EBI-document, het prospectus en de meest 
recente jaarverslagen van alle sub-fondsen 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. 

De aandeelhouders kunnen het verslag van de wettelijk gemachtigde accountant over de fusie opvragen door contact op te nemen 
met de statutaire zetel of hun plaatselijke vertegenwoordiger. 

 
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. 
 

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. 
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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. 

Waar u ook voor kiest, er worden geen inschrijvings- of inkoopkosten in 

rekening gebracht mits wij uw transactieverzoeken vóór de in de rechterkolom 

genoemde uiterste datum ontvangen. Alle overige in het prospectus vermelde 

omwisselings- en inkoopvoorwaarden blijven van toepassing. 

 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/

