Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van
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Doelstellingen en beleggingsbeleid
Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds stelt zich ten doel een
rendement te genereren dat overeenkomt met dat van de index
door hoofdzakelijk te beleggen in Amerikaanse aandelen.
Beleggingsbeleid: Het Sub-Fonds wordt passief beheerd (indextracking).
Het Sub-Fonds beoogt de prestaties van de index zo nauwkeurig
mogelijk te repliceren, ongeacht dalingen of stijgingen ervan, en
tegelijkertijd de volgfouten tussen de performance van het SubFonds en die van de Index zo klein mogelijk te houden.
De Index bestaat vooral uit largecap- en midcap-aandelen die zijn
uitgegeven door Amerikaanse bedrijven. De bedrijven uit de Index
zijn hoofdzakelijk actief in de sectoren IT, gezondheidszorg,
financiële dienstverlening en consumptie.
De Beleggingsbeheerder beoogt de index te repliceren door in
alle effecten van de index te beleggen, in dezelfde verhouding als
hun weging in de index. Indien het redelijkerwijs onmogelijk is om
de index volledig te repliceren (bijvoorbeeld als gevolg van het
aantal effecten of omdat bepaalde effecten uit de index illiquide
zijn), zal het Sub-Fonds de optimaliseringsmethodiek aanwenden
om effecten uit de index te selecteren voor de samenstelling van
een representatieve portefeuille die een rendement oplevert dat te
vergelijken is met dat van de index. Daarom is het mogelijk dat het

Sub-Fonds in bepaalde periodes slechts een bepaald gedeelte
van de effecten uit de index aanhoudt.
Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds
gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten.
De basisvaluta van het Sub-Fonds is de USD.
Inkoop en handel: De aandelen van het Sub-Fonds worden op
een of meer aandelenbeurzen verhandeld. Sommige marktmakers
en makelaars kunnen direct bij JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
inschrijven op Aandelen of deze terug laten kopen. Deze partijen
worden aangeduid als 'Geautoriseerde Deelnemers'. Andere
beleggers, die geen Geautoriseerd Deelnemer zijn, kunnen
Aandelen dagelijks op een erkende aandelenbeurs of over-thecounter aan- en verkopen.
Indeks: Morningstar® US Target Market Exposure ™ Index.
Uitkeringsbeleid:
dividend uit.
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Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte
termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www.
jpmorganassetmanagement.ie raadplegen.
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De bovenstaande rubricering is gebaseerd op de historische
volatiliteit van de gesimuleerde Intrinsieke Waarde van deze
Aandelenklasse over de laatste vijf jaar en is mogelijk geen
betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van deze
Aandelenklasse.
Er kan niet worden gegarandeerd dat bovenstaande risico- en
opbrengstcategorie ongewijzigd blijft; deze kan in de loop van de
tijd variëren.
Als een Aandelenklasse tot de laagste risicocategorie behoort,
betekent dit niet dat er sprake is van een belegging zonder
risico's.
Waarom bevindt dit compartiment zich in deze categorie?
Deze Aandelenklasse is ingedeeld in categorie 5 omdat de

gesimuleerde Intrinsieke Waarde in het verleden gemiddeld tot
hoog schommelingen heeft vertoond.
Andere materiële risico’s:
De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en u
kunt minder terugkrijgen dan u oorspronkelijk hebt belegd.
Q De waarde van aandelen kan zowel dalen als stijgen ten
gevolge van de resultaten van afzonderlijke bedrijven en de
algemene marktomstandigheden. Dergelijke bewegingen
kunnen zich snel en onverwachts voordoen. Als een bedrijf
failliet gaat of een vergelijkbare financiële herstructurering
ondergaat, gaat de waarde van de uitstaande aandelen in de
regel grotendeels of volledig verloren.
Q Het Sub-Fonds hoeft de performance van de index niet te allen
tijde met perfecte precisie te repliceren. Het Sub-Fonds moet
echter beleggingsresultaten opleveren die vóór uitgaven in
grote lijnen overeenkomen met het koersrendement en het
couponrendement van de index.
Q Nadere informatie over risico's is te vinden in de paragraaf
'Risico-informatie' van het Prospectus.
Q

Kosten
Eenmalige kosten die worden aangerekend voordat of nadat u
hebt ingelegd
Instapvergoeding

Geen

Uitstapvergoeding

Geen

Dit is het maximumbedrag dat aan uw kapitaalinleg kan worden
onttrokken voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten
van uw belegging worden uitgekeerd.
In een jaar aan het fonds onttrokken kosten
Lopende kosten

Q

Q

0,05%

Onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het fonds
onttrokken kosten
Prestatievergoeding

Q

Geen

Q

wanneer zij Aandelen op een of meerdere aandelenbeurzen
aan- of verkopen. Voor meer informatie over deze kosten
verwijzen wij naar uw makelaar. Aan Geautoriseerde
Deelnemers die direct met JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
handelen, worden transactiekosten in rekening gebracht.
In rekening gebrachte kosten worden gebruikt om de
exploitatiekosten van deze Aandelenklasse te dekken,
inclusief de marketing- en distributiekosten. Deze kosten
verlagen de potentiële groei van uw belegging.
De doorlopende kosten worden geschat en zijn gebaseerd op
de verwachte kosten. Dit omvat een effectenleningvergoeding.
Het jaarverslag van de ICBE voor ieder boekjaar bevat nadere
gegevens over de gemaakte kosten.
Nadere informatie over kosten is te vinden in de paragraaf
'Vergoedingen en kosten' van het Prospectus.

Beleggers die geen Geautoriseerd Deelnemer zijn, kunnen
door hun makelaar vastgestelde en in rekening gebrachte
makelaarscommissies of andere kosten verschuldigd zijn

In het verleden behaalde resultaten
Q

Q

In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer
voor toekomstige resultaten.
Er zijn te weinig gegevens over het rendement voorhanden voor
een tabel over de in het verleden jaarlijks behaalde resultaten.

Q
Q

Introductiedatum van het Sub-Fonds: 2019.
Introductiedatum van de Aandelenklasse: 2019.

Praktische informatie
Bewaarder: De bewaarder is Brown Brothers Harriman Trustee
Services (Ireland) Limited.

of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van
het Prospectus.

Nadere informatie: Exemplaren van het Prospectus en van het
laatste jaar- en halfjaarverslag in het Engels en een aantal andere
talen, alsmede de meest recente Intrinsieke Waarde, zijn op
verzoek
kosteloos
verkrijgbaar
via
www.
jpmorganassetmanagement.ie,
via
een
e-mail
aan
fundinfo@jpmorgan.com, of door deze schriftelijk aan te vragen
bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de
Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg. Het
beleid inzake de openbaarmaking van de portefeuille van
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV is verkrijgbaar via www.
jpmorganassetmanagement.ie. Uw makelaar kan u informeren
over de meest recente aandelenkoersen.

Het Sub-Fonds maakt deel uit van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV,
een Iers collectief vermogensbeheerproduct met gescheiden
aansprakelijkheid tussen de sub-fondsen. JPMorgan ETFs
(Ireland) ICAV bestaat uit afzonderlijke sub-fondsen, die elk één
of meer Aandelenklassen uitgeven. Dit document is opgesteld
voor een bepaalde Aandelenklasse. Het Prospectus en het
halfjaar- en jaarverslag zijn opgesteld voor JPMorgan ETFs
(Ireland) ICAV.

Vergoedingenbeleid: Voor het vergoedingenbeleid van de
Beheermaatschappij
wordt
verwezen
naar
http://www.
jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy.
Dit
beleid omvat niet alleen nadere informatie over de wijze waarop
vergoedingen en winst worden berekend, maar ook over de
verantwoordelijkheden en samenstelling van de commissie die
toezicht houdt op het beleid en het controleert. Bij de
Beheermaatschappij kan gratis een exemplaar van dit beleid
worden aangevraagd.
Belasting: Op het Sub-Fonds zijn de Ierse belastingvoorschriften
van toepassing. Dit kan van invloed zijn op de persoonlijke
belastingsituatie van de belegger.
Juridische informatie: JPMorgan Asset Management (Europe)
S.à r.l. kan slechts aansprakelijk worden gesteld op grond van een
in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect

Omwisselingen tussen fondsen: Omruilen van Aandelen van
één Sub-Fonds voor Aandelen van een ander Sub-Fonds is niet
toegestaan. Omruilen van Aandelen van één Aandelenklasse naar
een andere Aandelenklasse binnen hetzelfde Sub-Fonds is ook
niet toegestaan voor beleggers die beleggen op beurzen, maar
kan beschikbaar zijn voor Geautoriseerde Deelnemers. Nadere
informatie is te vinden in het Prospectus.
Privacy beleid: Wij wijzen erop dat uw telefoongesprekken met J.
P. Morgan Asset Management van rechtswege, om
veiligheidsredenen en in het kader van opleidingen kunnen
worden opgenomen en beluisterd. Ook wijzen wij erop dat de
informatie en gegevens van uw communicatie met J.P. Morgan
Asset Management, die optreedt als verantwoordelijke voor de
verwerking, kunnen worden verwerkt in overeenstemming met het
toepasselijke gegevensbeschermingsrecht. Nadere informatie
over de verwerkingsactiviteiten van J.P. Morgan Asset
Management vindt u in het EMEA Privacy beleid, dat
beschikbaar is op www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Aanvullende exemplaren van het EMEA Privacy beleid zijn op
verzoek beschikbaar.

Het Sub-Fonds is goedgekeurd in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. is goedgekeurd in Luxemburg en staat onder toezicht van de CSSF.
Deze Essentiële Beleggersinformatie is correct op datum van 14/02/2020

