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Notícias do Conselho de Administração do ICAV 
 
 
 
O presente aviso não foi revisto pelo Banco Central da Irlanda (o "Banco Central"), podendo ser necessário efectuar 
eventuais alterações para cumprir os requisitos do Banco Central. Os Administradores consideram que nada na presente 
convocatória ou nas propostas aqui detalhadas entra em conflito com os Regulamentos relativos aos OICVM do Banco 
Central. 
 

Se tiver qualquer dúvida quanto à decisão a tomar, deve consultar imediatamente o seu corretor de bolsa, procurador, 

contabilista ou outro consultor profissional. Se vendeu ou de qualquer outra forma transferiu a sua participação no ICAV, 

envie este aviso ao corretor de bolsa ou outro agente através do qual a venda ou transferência foi efectuada a fim de ser 

transmitida ao comprador ou cessionário. 

 

Caro accionista, 

Serve a presente para o informar sobre a alteração dos prazos de liquidação dos seguintes subfundos ("Subfundos"): 

 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF  

 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF 

Poderá encontrar abaixo as informações detalhadas e a data. Dedique algum tempo a rever as informações fornecidas 

abaixo. Se continuar com dúvidas, contacte a sede social ou o seu representante local.  

 

Daniel Watkins  Para e pelo Conselho 

 

Alteração dos prazos de liquidação – em vigor a partir de 26 de setembro de 2019 

Motivo das alterações  O Conselho de Administração decidiu alargar o 

prazo de liquidação das subscrições e resgates nos Subfundos de um dia útil 

para dois dias úteis após o respectivo prazo de transacção. O motivo da 

alteração proposta consiste no alinhamento do prazo de liquidação para 

subscrições e resgates com o calendário de liquidação das operações de 

cobertura de risco cambial que os Subfundos podem concluir em relação a 

classes de acções com cobertura do risco cambial. 

Estas alterações não implicarão qualquer alteração na forma como os 

Subfundos são geridos. 

 

 

O FUNDO 

Nome  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV 

Natureza jurídica  ICAV 

Tipo de fundo  OICVM  

Sede Social  200 Capital Dock, 79 Sir 

John Rogerson's Quay 

Dublin 2, Irlanda 

Telefone +353 (0) 1 6123000 

Número de registo (Banco Central)  

C171821 

Administradores Lorcan Murphy, Daniel 

J. Watkins, Bronwyn Wright 

Sociedade Gestora JPMorgan Asset 
Management (Europe) S.à r.l. 
 

 

As alterações estão a ser feitas no respectivo prospecto ou no documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (KIID), 

versões revistas que estarão disponíveis em jpmorganassetmanagement.lu. Tal como acontece com todos os investimentos em Fundos, é 

importante compreender e familiarizar-se com as respectivas Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores ("KIID"). Tenha em atenção 

que se aplicam todas as condições e restrições de resgate referidas no Prospecto. 


