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O JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund reflete muitos dos valores ambientais, sociais e de 
governação comuns dos nossos clientes através da exclusão de alguns setores e empresas que desenvolvem 
determinadas atividades. Verifique abaixo os detalhes sobre a aplicação de exclusões à carteira. Tal como demonstrado, 
excluímos totalmente alguns setores e aplicamos exclusões condicionais a outros. 

Os critérios de exclusão e inclusão supramencionados estão sujeitos a alterações periódicas sem aviso prévio. Quaisquer alterações efetuadas serão refletidas no presente documento de política.
J.P. Morgan Asset Management é o nome de marca da atividade de gestão de ativos da JPMorgan Chase & Co. e das respetivas filiais a nível mundial. Dentro dos limites permitidos pela lei aplicável, 
poderemos gravar chamadas telefónicas e monitorizar comunicações eletrónicas para cumprir as nossas obrigações legais e regulamentares e políticas internas. Deverá também ter em conta que dados 
pessoais serão recolhidos, armazenados e processados pela J.P. Morgan Asset Management nos termos da Política de Privacidade da EMEA www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Esta comunicação 
é emitida na Europa (excluindo o Reino Unido) pela JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grão-Ducado do Luxemburgo. Luxemburgo B27900, capital 
social 10.000.000 EUR. Esta comunicação é emitida no Reino Unido pela JPMorgan Asset Management (UK) Limited, autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority. Registada em Inglaterra 
com o Nº 01161446. Endereço registado: 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP.
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1 Caso a violação das normas não possa ser remediada num futuro próximo ou caso a empresa não tenha apresentado quaisquer sinais de abordar a 
questão, excluiremos imediatamente essa empresa. Nos casos menos claros, discutiremos o assunto com a empresa.
2 As condições incluem, entre outros fatores, a percentagem de receitas geradas, as alterações na produção absoluta ou na capacidade para produtos ou 
serviços relacionados e a ausência de objetivos de transição como o SBTi. 
3 Incluindo armas de fogo civis.
4 Produção de energia a partir de fontes de energia não renováveis incluindo carvão térmico, combustível líquido, nuclear e gás natural.
5 Elegíveis para uma "margem de retirada progressiva" em que a exposição total da carteira a empresas que não estão alinhadas com as condições 
especificadas é < 5%. Esta margem irá diminuir 1pp (ponto percentual) por ano a partir de 1/1/2023. Além disso, as empresas nesta margem serão sujeitas a 
uma seleção "melhores da classe" que seleciona a partir das empresas com a classificação ESG 25% mais elevada.
6 Incluindo munições de fragmentação, minas terrestres, armas biológicas e químicas, armas de urânio empobrecido, armas laser cegantes, armas 
incendiárias, fragmentos não detetáveis e fósforo branco.
7 UN significa United Nations (Nações Unidas). A UN Global Compact é uma iniciativa de incentivo às empresas a nível mundial para que estas adotem 
políticas sustentáveis e socialmente responsáveis e prestem informação sobre a sua implementação.
8 As normas também incluem as Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e 
Direitos Humanos.

EXCLUSÕES CONDICIONAIS2 EXCLUSÕES TOTAIS

COM BASE EM 
VALORES Carvão térmico Produção de energia4,5 Armas controversas6

Armas convencionais3 Petróleo e gás não 
convencionais Produção de tabaco

Tabaco Petróleo e gás 
convencionais5 Armas nucleares 

Jogos de azar Entretenimento para 
adultos 

COM BASE EM 
NORMAS1,8 Empresas que infringem a UN7 Global Compact
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