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Caro accionista, 

Serve a presente para o informar de uma alteração no objectivo, na principal exposição a investimentos, nos principais 
riscos e no nome e ainda de uma redução das comissões em certas classes de acções do JPMorgan Funds – Global 
Dynamic Fund, um subfundo no qual detém acções. 

Poderá encontar abaixo informações mais detalhadas acerca das alterações, incluindo as respectivas datas. Dedique 

algum tempo a rever estas informações importantes. Se continuar com dúvidas, contacte a sede social ou o seu 

representante local. Tem três opções que passamos a explicar. 

  

Jacques Elvinger  Por e em nome do Conselho de Administração 

Alterações ao prospecto – o prazo para tomar qualquer iniciativa termina  
a 31 de Maio de 2019, às 14h30 CET 

AS ALTERAÇÕES 

Data efectiva  3 de Junho de 2019 

Prazo para recepção dos pedidos de 
troca/resgate  31 de Maio de 2019, às 
14h30 CET 

 

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 Luxemburgo) 

B 8478  

Sociedade Gestora  JPMorgan Asset 

Management (Europe) S.à r.l 

AS SUAS OPÇÕES 

1 Se aceitar as alterações, não precisa de tomar nenhuma iniciativa. 

2 Transferir o seu investimento para outro Subfundo. Precisamos de 

receber as suas instruções de negociação no prazo indicado na coluna à 

direita acima. 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 

prospecto. 

3 Resgatar o seu investimento. Precisamos de receber as suas instruções 

de negociação no prazo indicado na coluna à direita. 

 

Se escolher as opções 2 ou 3, é possível que pretenda analisar estas 

opções com o seu consultor fiscal e o seu consultor financeiro. Estas 

opções poderão ter consequências em termos fiscais. 

Independentemente da opção que escolher, não serão cobradas 

quaisquer comissões de resgate ou troca, desde que as suas instruções 

de negociação sejam recebidas antes do prazo indicado. 
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JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund  

Motivo das alterações 

Como resultado da revisão contínua do subfundo, o risco global a ser assumido no subfundo diminuirá através da redução 

das suas ponderações regionais activas e do erro de replicação ("tracking error") face ao respectivo índice de referência. 

Consequentemente, a referência a "gerida de forma agressiva" será removida do objectivo de investimento. O nome do 

Fundo será alterado de JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund para JPMorgan Funds - Global Equity Fund. De igual 

modo, as referências a "risco de concentração" e "posições significativas em sectores ou mercados específicos" serão 

removidas da secção do prospecto Políticas e Principais Riscos, respectivamente. Além disso, o subfundo não pretende, 

ou alguma vez pretendeu, tomar posições significativas em Mercados Emergentes, pelo que a referência ao risco 

associado também foi removida. 

Paralelamente às alterações mencionadas, a Comissão Anual de Gestão e Consultoria para todas as classes de acções 

baixará de acordo com o quadro abaixo, bem como a Comissão de Distribuição para as classes de acções D e T. 

Tenha em atenção que o perfil do investidor do subfundo permanece inalterado e ainda pode apresentar poucas 

semelhanças com o seu índice de referência. 

  

Nível de risco/rendibilidade  ISRR inalterado Nível da comissão  ver abaixo 

 

Alterações  -  assinaladas a negrito em itálico 

ANTES  
 

DEPOIS  

 

Nome do fundo – JPMorgan Funds – Global Dynamic Fund 
 

Nome do fundo - JPMorgan Funds - Global Dynamic Equity Fund 

Objectivo - Maximizar as mais-valias em capital a longo prazo 

através do investimento, principalmente, numa carteira de 

empresas, a nível global, gerida de forma agressiva. 

 
Objectivo - Maximizar as mais-valias em capital a longo prazo 

através do investimento, principalmente, numa carteira de 

empresas, a nível global, gerida de forma agressiva. 

Principal exposição a investimentos –  Um mínimo de 67% 

dos activos são investidos em acções de empresas de 

qualquer lugar do mundo, incluindo mercados emergentes. 

Ocasionalmente, o Subfundo pode tomar posições 

significativas em sectores ou mercados específicos. 

 
Principal exposição a investimentos – Um mínimo de 67% dos 

activos são investidos em acções de empresas de qualquer lugar 

do mundo, incluindo mercados emergentes. Ocasionalmente, o 

Subfundo pode ter posições significativas em sectores ou 

mercados específicos. 

Riscos de investimentos  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Cobertura 

Acções 
Mercados emergentes  

 

 
Riscos de investimentos  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Cobertura 

Acções 
Mercados emergentes  

 

Classe  

de Base 

Comissão Anual  

de Gestão e 

Consultoria 

Comissão 

de 

Distribuição 

Despesas 

Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 
    A 1,50%   0,3% 

C 0,55%   0,2% 
D 1,50% 1,00% 0,3% 
I 0,55%   0,16% 
I2 0,45%  0,16% 
T 1,50% 1,00% 0,3% 

 

 

Classe  

de Base 

Comissão Anual  

de Gestão e 

Consultoria 

Comissão 

de 

Distribuição 

Despesas 

Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 
    A 1,00%   0,3% 

C 0,50%   0,2% 
D 1,00% 0,75% 0,3% 
I 0,50%   0,16% 
I2 0,40%  0,16% 
T 1,00% 0,75% 0,3% 

 

Datas-chave 

17 de Abril de 2019, às 14h30 CET  

Início do período gratuito de 
troca/resgate.  

 
31 de Maio 2019, às 14h30 CET  

Fim do período gratuito de 
troca/resgate 

 
3 de Junho de 2019 

As alterações tornam-se efectivas. 

 

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"). Com excepção do 

período em que as comissões de troca e de resgate são cobradas, deverá ter presente que continuam a ser aplicadas todas as outras condições e 

restrições de troca e resgate referidas no Prospecto. 

 

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. 

 


