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JPMorgan Funds – Climate 
Change Solutions Fund

C (Acc) USD: LU2394011717
Voor andere beschikbare aandelenklassen, 

 gelieve het prospectus te raadplegen.

EEN INTELLIGENTE OPLOSSING VOOR BELEGGEN IN HET KLIMAAT

Het Climate Change Solutions Fund combineert kunstmatige en menselijke intelligentie om te beleggen in  
bedrijven uit verschillende sectoren die innovatieve oplossingen ontwikkelen om het wereldwijde probleem van 
de klimaatverandering aan te pakken.

EXPERTISE
• Combineert expertise in datawetenschap met het  

fundamentele onderzoek van een 90-koppig  
analistenteam, met gemiddeld 18 jaar ervaring.

• Beheerd door drie portefeuillemanagers met elk meer 
dan 20 jaar ervaring.

• Ondersteund door inzicht in klimaatverandering en  
stewardship van een toegewijd Sustainable Investing Team.

PORTEFEUILLE
• De eigen thematische aanpak maakt gebruik van 

natuurlijke taalverwerking in een uitgebreide dataset om 
bedrijven te identificeren die blootgesteld zijn aan het 
klimaatthema.

• Fundamentele actieve managers selecteren hun ideeën 
met de hoogste overtuiging.

RESULTATEN
• Een onbeperkte portefeuille met grotere overtuiging  

van bedrijven die aan kop gaan bij het leveren van 
oplossingen voor klimaatverandering.

WERELDWIJDE BROEIKASGASEMISSIES PER SECTOR
% van wereldwijde uitstoot broeikasgassen (2016), CO2-equivalent in tonnen
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Bronnen: Climate Watch, Our World in Data, World Resource Institute, J.P. Morgan Asset 
Management. Broeikasgasemissies omvatten CO2, methaan, distikstofoxide en gefluoreerde 
broeikasgassen. CO2-equivalenttonnen standaardiseren de emissies zodat gassen onderling 
kunnen worden vergeleken. Eén ton CO2-equivalent heeft hetzelfde opwarmingseffect als 
één ton CO2 over een periode van 100 jaar. Guide to the Markets - Europa. Gegevens per 30 
september 2021.
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DE KLIMAATUITDAGING AANGAAN
Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar 
we als samenleving voor staan - en zet aan tot snelle innovatie 
in alle sectoren. Het Climate Change Solutions Fund belegt in 
vooruitstrevende bedrijven die oplossingen ontwikkelen en 
opschalen om de oorzaken van de klimaatverandering aan te 
pakken, door in te spelen op deze golf van innovatie en tegelijk bij 
te dragen aan een duurzame toekomst voor ons allemaal.

Het fonds maakt gebruik van onze specialistische thematische 
benadering om een gedifferentieerde portefeuille op te 
bouwen van kansen in verschillende sectoren en in het hele 
marktkapitalisatiespectrum, overal ter wereld.

ONTWORPEN OP BASIS VAN DATA, 
VERFIJND DOOR ONDERZOEK.

ThemeBot- 
screenings 13.000 aandelen 

wereldwijd

Onze thematische benadering combineert expertise op het 
gebied van kunstmatige intelligentie en datawetenschap met 
menselijk inzicht. Onze eigen natuurlijke taalverwerkingstool, 
ThemeBot, screent wereldwijd meer dan 13.000 aandelen 
en analyseert in hoog tempo tientallen miljoenen 
gegevensbronnen om de aandelen met de hoogste 
blootstelling aan het thema te identificeren; van gevestigde 
spelers tot beginnende innoveerders.

Uit deze aandelen selecteren onze actieve managers 
hun ideeën met de hoogste overtuiging, waarbij ze 
gebruik maken van de inzichten van onze ervaren interne 
onderzoeksanalisten en de expertise van ons Sustainable 
Investing Team om een dynamische, onbeperkte portefeuille 
samen te stellen van de bedrijven die onze toekomstige  
wereld vorm zullen geven.

BELANGRIJKE SUBTHEMA’S

Duurzame 
bouw

Bedrijven die minder CO2-
intensieve bouwmethodes 
ontwikkelen, met inbegrip 
van energie-efficiëntie van 
gebouwen en cement- en 
staalproductie.

Hernieuwbare 
energie &  
elektrificatie

Bedrijven die schone 
energie ontwikkelen, 
zoals wind-, zonne- of 
waterkrachtenergie in de 
volledige productieketen, 
en die elektrificatie in  
de hele economie 
mogelijk maken. 

Duurzaam  
voedsel & water

Bedrijven die investeren 
in minder CO2-intensieve 
vormen van landbouw, 
duurzaam voedsel of 
schoon water.

Recycling &
hergebruik

Bedrijven die 
technologieën  
ontwikkelen om afval 
te verminderen, met 
inbegrip van recycling 
van apparatuur en 
materialen.

Duurzaam 
vervoer

Bedrijven die investeren 
in duurzaam vervoer  
met auto’s, treinen  
en vliegtuigen.

De bovengenoemde e�ecten worden 
alleen ter illustratie weergegeven. 
Hun vermelding mag niet worden 
geïnterpreteerd als een aanbeveling 
om te kopen of te verkopen.
.

Schneider
Electric
Frankrijk  

Tomra
Noorwegen

Xpeng
ChinaDeere

Illinois

Tetra Tech
Californië
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PORTEFEUILLEBEHEERTEAM

Francesco Conte,
Portefeuillemanager,  
32 jaar ervaring  
in de industrie,
22 jaar bij J.P. Morgan

Yazann Romahi,
Portefeuillemanager, 
 21 jaar ervaring  
in de industrie,
18 jaar bij J.P. Morgan

Sara Bellenda,
Portefeuillemanager,  
22 jaar ervaring 
in de industrie,
4 jaar bij J.P. Morgan

BELEGGINGSDOELSTELLING

Rendement behalen door te beleggen 
in bedrijven gericht op oplossingen voor 
klimaatverandering.

RENDEMENT IN %

Aangezien de aanvangsdatum van het 
fonds minder dan een jaar geleden is, 
zijn rendementsgegevens nu nog  
niet beschikbaar.

RISICOPROFIEL

Het Subfonds is onderhevig aan Beleggingsrisico’s en Andere  
risico’s verbonden aan de technieken en effecten waarvan het  
gebruik maakt om zijn doelstelling te bereiken. In de tabel  
hiernaast wordt uitgelegd hoe deze risico’s zich tot elkaar  
verhouden en welke gevolgen een belegging in het Subfonds  
voor de Aandeelhouder kan hebben. Beleggers dienen ook de 
Risicobeschrijvingen te lezen voor een volledige beschrijving  
van elk risico.

Beleggingsrisico’s Risico’s van de technieken en effecten van het Subfonds

Technieken
Concentratie 
Afdekking 
Thematisch

Effecten
Aandelen
Opkomende markten 
Kleinere bedrijven

▼

Andere gerelateerde risico’s Verdere risico’s waaraan het Subfonds  

is blootgesteld door het gebruik van de voornoemde technieken, 

strategieën en effecten

Valuta Liquiditeit Markt

▼

Uitkomsten voor de Aandeelhouder Potentiële gevolgen van de 

bovenstaande risico’s

Verlies: 
Aandeelhouders  
kunnen hun geld deels 
of volledig verliezen.

Volatiliteit:   
De aandelen van 
het Subfonds zullen 
schommelen in waarde.

Het niet bereiken van 
de doelstelling van het 
Subfonds.

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE KLANTEN/GEKWALIFICEERDE BELEGGERS - NIET VOOR RETAILGEBRUIK OF -VERSPREIDING
Dit is een document bedoeld voor marketingcommunicatie. De visies hierin maken dan ook geen deel uit van enig aanbod en moeten ook niet worden beschouwd als advies of 
aanbeveling om beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de lezer of deze vertrouwt op de informatie in dit document. Alle research 
in deze publicatie is verkregen door J.P. Morgan Asset Management, dat op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke 
research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle genoemde 
voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen of beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders aangegeven, die van J.P. Morgan Asset 
Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven, maar zijn niet noodzakelijk allesomvattend en de nauwkeurigheid 
ervan is niet gegarandeerd. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit 
kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging 
terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit de producten of de onderliggende buitenlandse 
beleggingen. Rendementen en inkomsten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat voorspellingen ook 
daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstelling van de beleggingsproducten te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald.  
J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Voor zover toegestaan door de van 
toepassing zijnde wetgeving, kunnen we telefoongesprekken opnemen en kan elektronische communicatie worden gemonitord om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet-  
en regelgeving en ons interne beleid. Persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met ons EMEA- 
privacybeleid (zie www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). Het kan zijn dat het product in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikt of dat het aanbieden ervan aan beperkingen 
onderhevig is. Het is daarom de verantwoordelijkheid van iedere lezer om zichzelf volledig op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie. Het wordt 
beleggers aangeraden om voorafgaand aan iedere beleggingsbeslissing advies over de regelgeving en juridisch en fiscaal advies in te winnen over de gevolgen van een belegging in 
de producten. Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan of gekocht worden door mensen met de Amerikaanse nationaliteit. Alle transacties 
dienen te worden gebaseerd op het meest recente Prospectus, het document met de Essentiële Beleggersinformatie en van toepassing zijnde lokale aanbiedingsdocumenten. Deze 
documenten, samen met het jaarverslag, halfjaarverslag en de statuten van de in Luxemburg gevestigde producten, zijn gratis verkrijgbaar in het Engels bij JPMorgan Asset Management 
(Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, uw financiële adviseur, uw regionale contactpersoon voor J.P. Morgan Asset Management, of 
op https://am.jpmorgan.com/nl/nl/asset-management/per/. Een overzicht van uw rechten als belegger vindt u in het Nederlands op https://am.jpmorgan.com/nl/beleggersrechten. J.P. 
Morgan Asset Management kan ertoe besluiten de regelingen die zijn getroffen voor de marketing van zijn instellingen voor collectieve belegging in de zin van artikel 93, lid a, van 
Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32, lid a, van Richtlijn 2011/61/EU, te beëindigen. Dit document is uitgegeven in Europa (exclusief het VK) door JPMorgan Asset Management (Europe) 
S.à.r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000.
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