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Caro Accionista, 

Serve a presente para o informar de que o JPMorgan Funds - Multi-Asset Italy PIR Fund, no qual detém acções, será 

liquidado. Tem três opções que passamos a explicar. 

Dedique algum tempo a rever as informações importantes fornecidas abaixo. Se continuar com dúvidas, contacte a sede social 

ou o seu representante local. 

 

Jacques Elvinger Por conta e em nome do Conselho de Administração 

Liquidação de Subfundo – o prazo para tomar qualquer iniciativa termina  
a 13 de Junho de 2019, às 14h30 CET 

Motivo da liquidação Devido a alterações significativas na regulamentação 

aplicável ao Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (PIR) italiano 

que limitam a capacidade dos Gestores de Investimentos para gerirem 

eficazmente o subfundo em conformidade com as regras do PIR, o 

Conselho de Administração decidiu que é no melhor interesse dos 

accionistas liquidar o subfundo. 

Tem três opções explicadas abaixo que talvez pretenda analisar com o 

seu consultor fiscal e o seu consultor financeiro. Todas as opções 

poderão ter consequências em termos fiscais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIQUIDAÇÃO 

Data de liquidação  13 de Junho de 2019 

Prazo para recepção dos pedidos de 

troca/resgate  13 de Junho de 2019,  

às 14h30 CET 

O seu subfundo  JPMorgan Funds – Multi-

Asset Italy PIR Fund 

Local de depósito de produtos de liquidação 

não reclamados  Caisse de Consignation, 

Luxembourg 

O FUNDO 

Nome  JPMorgan Funds 

Natureza jurídica  SICAV 

Tipo de fundo  OICVM 

Sede social 

6 route de Trèves  

L-2633 Senningerberg, Luxemburgo 

Telefone +352 34 10 1 

Fax  +352 2452 9755 

Número de registo (RCS Luxembourg)   

 B 8478 

O Documento com Informações Fundamentais 

Destinadas aos Investidores (KIID), o prospecto 

e os relatórios financeiros mais recentes estão 

disponíveis em jpmorganassetmanagement.lu 

ou na sede social. 

AS SUAS OPÇÕES 

1  Transferir o seu investimento para outro subfundo. Precisamos de 

receber as suas instruções de negociação no prazo indicado na coluna 

da direita. Não se esqueça de ler o Documento com as Informações 

Fundamentais Destinadas aos Investidores (KIID) do subfundo para o 

qual pretende solicitar a transferência e, para obter mais informações, o 

prospeto. Tenha em atenção que, apesar de terem objectivos e políticas 

semelhantes, os outros Subfundos poderão não procurar assegurar o 

cumprimento do PIR. 

2  Resgatar o seu investimento. Precisamos de receber as suas 

instruções de negociação no prazo indicado na coluna da direita. 

3  Não tomar qualquer iniciativa e receber automaticamente o produto 

da liquidação. Disponibilizar-lhe-emos o produto da liquidação através 

do método de liquidação registado na sua conta, o mais brevemente 

possível. 
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Agradecemos que tenha em atenção que a versão mais recente do prospecto se encontra disponible gratuitamente a pedido na sede 
social do Fundo ou no seu representante local, como aplicável. Além disso, a versão mais recente do prospecto encontra-se 
disponível no site www.jpmorganassetmanagement.com. 
 

Independentemente da opção que escolher, não lhe serão cobradas 

quaisquer comissões de resgate ou troca. 

 

 

 

 
 

O seu subfundo suportará apenas os custos de transacção dos títulos; todos os outros custos associados à liquidação serão pagos pela sociedade 

gestora. Para garantir um processo de liquidação ordenado e eficiente, o subfundo pode iniciar a liquidação das participações no período que 

antecede a data de liquidação. 

 
Datas-chave  

13 de Junho de 2019, às 14h30 CET 

Fim do período gratuito de troca/resgate 
 

 

13 de Junho de 2019, às 14h30 CET 

Data da liquidação. 
 18 de Junho de 2019 

Distribuição do produto da liquidação. 


