PROSPEKT EMISYJNY – Grudzień 2016 r.

JPMorgan Funds
Société d'Investissement à Capital Variable Luksemburg

JPMORGAN FUNDS („Fundusz”) uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w trybie
przewidzianym w części I luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przedsiębiorstw
zbiorowego inwestowania („loi relative aux organismes de placement collectif”, „luksemburska ustawa”),
z późniejszymi zmianami, oraz spełnia warunki do uznania go za przedsiębiorstwo zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe („UCITS”) zgodnie z dyrektywą UCITS (jak określono
poniżej), a zatem może być oferowany do sprzedaży w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(„UE”), pod warunkiem spełnienia wymagań rejestracyjnych w krajach innych niż Luksemburg. Ponadto
wnioski o rejestrację Funduszu mogą być składane w pozostałych krajach.
Żadne z jednostek uczestnictwa nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane na potrzeby obrotu w
trybie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami („ustawa
z 1933 r.”), ani w trybie przepisów prawa o papierach wartościowych dowolnego stanu lub innej
jednostki podziału terytorialnego Stanów Zjednoczonych Ameryki ani któregokolwiek z ich terytoriów,
posiadłości bądź innych obszarów podlegających ich jurysdykcji, w tym Portoryko („Stany
Zjednoczone Ameryki”). Fundusz nie został i nie zostanie zarejestrowany do obrotu w trybie
amerykańskiej ustawy o funduszach inwestycyjnych z 1940 r. z późniejszymi zmianami, ani w trybie
innych amerykańskich przepisów federalnych. Wobec tego, z zastrzeżeniem poniższych
postanowień, żadne jednostki uczestnictwa nie są oferowane osobom amerykańskim (zgodnie
z definicją podaną poniżej w punkcie (a) „Subskrypcje jednostek uczestnictwa” w sekcji 2.1.
„Subskrypcja, odkup i zamiana jednostek uczestnictwa”). Jednostki uczestnictwa mogą być
oferowane osobom amerykańskim wyłącznie według uznania zarządu lub spółki zarządzającej.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących statusu, o którym mowa powyżej, należy
zasięgnąć porady doradcy finansowego lub innego wykwalifikowanego specjalisty.
Jednostki uczestnictwa oferuje się w oparciu o informacje zawarte w niniejszym prospekcie
emisyjnym i dokumentach wskazanych w jego treści.
Zarząd, którego skład wyszczególniono w sekcji zatytułowanej „Zarząd”, podjął wszelkie uzasadnione
środki w celu zapewnienia, aby informacje zawarte w niniejszym prospekcie emisyjnym były, wedle
jego najlepszej wiedzy i przekonania, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie pomijały żadnych
istotnych aspektów. Zarząd przyjmuje odpowiedzialność w powyższym zakresie.
Potencjalni inwestorzy powinni być świadomi tego, że wyłącznie na nich spoczywa odpowiedzialność
za dopilnowanie, aby inwestycje będące w ich posiadaniu były zgodne z postanowieniami regulacji
mających zastosowanie do nich samych lub posiadanych przez nich inwestycji. W związku z tym,
powinni oni, odpowiednio, dokładnie i w całości zapoznać się z niniejszym prospektem emisyjnym
oraz zasięgnąć porady swoich doradców prawnych, podatkowych i finansowych w zakresie (i)
prawnych i regulacyjnych wymogów obowiązujących w ich własnych krajach w odniesieniu do
subskrypcji, zakupu, posiadania, zamiany, odkupu lub zbywania jednostek uczestnictwa; (ii) wszelkich
ograniczeń wymiany walutowej, którym podlegają w swoich własnych krajach w odniesieniu do
subskrypcji, zakupu, posiadania, zamiany, odkupu lub zbywania jednostek uczestnictwa; (iii)
konsekwencji prawnych, podatkowych, finansowych lub innych w odniesieniu do subskrypcji, zakupu,
posiadania, zamiany, odkupu lub zbywania jednostek uczestnictwa; oraz (iv) wszelkich innych
konsekwencji takich działań. W szczególności podmioty zdefiniowane jako zakłady ubezpieczeń w
dyrektywie 2009/138/WE powinny wziąć pod uwagę postanowienia niniejszej dyrektywy.
Dystrybucja niniejszego prospektu emisyjnego oraz dokumentacji uzupełniającej, a także oferowanie
jednostek uczestnictwa może w niektórych jurysdykcjach podlegać ograniczeniom. Osoby, które
wejdą w posiadanie niniejszego prospektu emisyjnego, zobowiązane są uzyskać informacje o takich
ograniczeniach oraz ich przestrzegać. Niniejszy prospekt emisyjny nie stanowi oferty składanej przez
kogokolwiek w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta nie jest zgodna z prawem lub dozwolona,
ani wobec jakiejkolwiek osoby, względem której składanie takiej oferty jest niezgodne z prawem.
Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszystkie zabezpieczenia obowiązujące w
ich systemie prawnym mogą mieć zastosowanie oraz że zgodnie z takim systemem mogą oni nie być
uprawnieni do rekompensaty, jeżeli taka możliwość jest przewidziana.
Dystrybucja niniejszego prospektu emisyjnego w pewnych jurysdykcjach może wymagać
przetłumaczenia go na odpowiedni język. O ile nie jest to sprzeczne z prawem miejscowym w
przedmiotowej jurysdykcji, w przypadku jakichkolwiek niezgodności lub niejednoznaczności w
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związku ze znaczeniem jakiegokolwiek słowa lub sformułowania w jakimkolwiek tłumaczeniu, moc
wiążącą ma zawsze wersja angielska.
Wszelkie informacje lub oświadczenia przekazane lub złożone przez dowolną osobę, a których nie
zawarto w niniejszym prospekcie emisyjnym lub innym dokumencie udostępnionym publicznie do
wglądu, należy traktować jako nieautoryzowane i w związku z tym nie należy na nich polegać. Ani
przekazanie niniejszego prospektu emisyjnego, ani też oferta, emisja lub sprzedaż jednostek
uczestnictwa Funduszu bez względu na okoliczności nie stanowią oświadczenia wskazującego, że
informacje przekazane w niniejszym prospekcie emisyjnym są poprawne na dowolny dzień
przypadający po dacie jego sporządzenia.
Najbardziej aktualne roczne sprawozdanie finansowe oraz ostatnie śródroczne sprawozdanie
finansowe, jeśli zostało wydane później, stanowią integralną część niniejszego prospektu emisyjnego.
Dokumenty te oraz dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów wydawane przez
Fundusz są dostępne w siedzibie Funduszu oraz u jego lokalnych agentów sprzedaży
wyszczególnionych w Załączniku I „Informacje dla inwestorów w poszczególnych krajach”.
Spółka zarządzająca lub JPMorgan Chase & Co. może stosować procedury nagrywania rozmów
telefonicznych w celu, między innymi, rejestracji zleceń lub instrukcji dotyczących realizacji transakcji.
Przyjmuje się, że osoba składająca takie instrukcje lub zlecenia drogą telefoniczną wyraża zgodę na
nagrywanie swoich rozmów ze spółką zarządzającą lub JPMorgan Chase & Co. oraz na swobodne
wykorzystanie takich nagrań przez spółkę zarządzającą lub JPMorgan Chase & Co. we wszelkich
postępowaniach prawnych lub w innym trybie.
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu, spółka zarządzająca nie będzie ujawniać żadnych
informacji poufnych dotyczących inwestora, chyba że będzie to wymagane przepisami prawa.
Uczestnicy i potencjalni inwestorzy wyrażają zgodę na to, aby ich dane osobowe, a także informacje
poufne zawarte w formularzu zlecenia i wynikające z relacji biznesowej ze spółką zarządzającą mogły
być przechowywane, modyfikowane lub wykorzystywane w dowolny inny sposób przez spółkę
zarządzającą, jej agentów, podmioty, którym przekazano funkcje, podmioty, którym dalej przekazano
funkcje, oraz określone osoby trzecie w dowolnym kraju, w którym spółka zarządzająca lub JPMorgan
Chase & Co. prowadzi działalność gospodarczą lub posiada dostawcę usług (nawet w krajach, w
których ustawowej ochrony danych osobowych inwestorów nie można uznać za równorzędną z tą
obowiązującą w Unii Europejskiej) dla celów administracji i rozwoju relacji biznesowych z inwestorem.
Inwestorom przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji, a w
określonych okolicznościach mogą także mieć prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dodatkowe
informacje na temat polityki prywatności spółki zarządzającej udostępniono na stronie internetowej
https://www.jpmorgan.com/global/privacy.
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Glosariusz
Poniższe informacje składają się na podstawową charakterystykę Funduszu i należy je interpretować
w połączeniu z pełnym tekstem niniejszego prospektu emisyjnego.
Statut

Statut Funduszu z ewentualnymi późniejszymi zmianami.

ASEAN

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ang. Association of
South East Asian Nations, inaczej „ASEAN”). Według stanu na dzień
sporządzenia niniejszego prospektu emisyjnego do krajów wchodzących w skład
ASEAN należą Brunei, Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, Birma, Filipiny,
Singapur, Tajlandia oraz Wietnam. Skład ASEAN może z czasem ulec zmianie.

Papiery
wartościowe
zabezpieczone
aktywami

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ang. asset-backed securities,
inaczej „ABS”) są to papiery wartościowe, które uprawniają ich posiadacza do
otrzymywania płatności, które są uzależnione głównie od przepływów
pieniężnych z określonej puli aktywów finansowych. Aktywa bazowe mogą
obejmować, między innymi, kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, karty
kredytowe, kredyty studenckie, umowy leasingu urządzeń, zabezpieczone
pożyczki repo oraz kontrakty EETC (Enhanced Equipment Trust Certificate).

AUD

Dolar australijski.

Poziom referencyjny

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, poziom referencyjny podlegający
zmianom i określony dla każdego Subfunduszu w sekcji 4 Załącznika III
„Szczegółowe informacje o Subfunduszach” jest punktem odniesienia, w
stosunku do którego można mierzyć wyniki Subfunduszu. Poziom referencyjny
może również wskazywać kapitalizację rynkową docelowych spółek bazowych.
We właściwych przypadkach stosowne wartości podlegają określeniu w polityce
inwestycyjnej Subfunduszu. Stopień korelacji z poziomem referencyjnym może
być różny dla różnych Subfunduszy w zależności od takich czynników, jak profil
ryzyka, cel inwestycyjny czy ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu, a także od
koncentracji elementów składowych poziomu referencyjnego. Jeżeli poziom
referencyjny Subfunduszu stanowi część polityki inwestycyjnej, odpowiednie
informacje na ten temat umieszczono w opisie celu i polityki inwestycyjnej
Subfunduszu w Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”, a
celem Subfunduszu jest uzyskanie wyników wyższych niż wartość takiego
poziomu referencyjnego. Poziomy referencyjne stosowane do obliczania opłaty
zależnej od wyników przedstawiono pod opisem każdego Subfunduszu w
Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”, a w przypadku, gdy
ekspozycja na ryzyko walutowe Subfunduszu jest zarządzana w odniesieniu do
poziomu referencyjnego, poziomy referencyjne wyszczególniono w Załączniku
III. Informacja „Jeszcze nie ustalono” umieszczana zamiast poziomu
referencyjnego w Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”
oznacza, że Subfundusz nie został jeszcze wprowadzony do obrotu.
Wyrażenie „Total Return Netto” stosowane w opisie poziomu referencyjnego
oznacza, że stopa zwrotu została podana po uwzględnieniu podatku od
dywidend. Wyrażenie „Total Return Gross” oznacza, że stopa zwrotu została
podana bez uwzględnienia podatku od dywidend, a „Price Index” oznacza, że
stopa zwrotu nie obejmuje dochodu z tytułu dywidendy.

Cena kupna i cena
sprzedaży

Jednostki uczestnictwa każdej klasy jednostek uczestnictwa emituje się po cenie
sprzedaży takiej klasy jednostek uczestnictwa określonej w stosownym dniu
wyceny zgodnie z odpowiednimi postanowieniami części zatytułowanej
„Obliczanie cen”.
Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń określonych w niniejszym prospekcie
emisyjnym, uczestnicy mogą w dowolnym czasie wnioskować o odkup swoich
jednostek uczestnictwa po cenie kupna danej klasy jednostek uczestnictwa
określonej w stosownym dniu wyceny zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
części zatytułowanej „Obliczanie cen”.
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Dzień roboczy

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Załącznika III „Szczegółowe
informacje o Subfunduszach”, każdy dzień powszedni poza Nowym Rokiem,
Poniedziałkiem Wielkanocnym, Wigilią Świąt Bożego Narodzenia oraz
pierwszym i drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia.

CAD

Dolar kanadyjski.

Caisse de
Consignation

Caisse de Consignation jest to agencja rządu luksemburskiego odpowiedzialna
za przechowywanie niepodjętych aktywów, przekazanych agencji przez
instytucje finansowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa luksemburskiego.
Spółka zarządzająca wypłaca Caisse de Consignation niepodjęte aktywa
uczestników w okolicznościach określonych w prospekcie emisyjnym.

Opłata CDSC

Warunkowa odroczona opłata z tytułu sprzedaży.

CHF

Frank szwajcarski.

Chińskie akcje A i
chińskie akcje B

Większość spółek notowanych na giełdach chińskich oferuje akcje dwóch
różnych klas: Akcje A i akcje B. Chińskie akcje A spółek zarejestrowanych w
Chinach kontynentalnych są notowane w Renminbi (yuanach) na giełdach
papierów wartościowych w Szanghaju i Szenzen. Chińskie akcje B są notowane
w walutach zagranicznych (np. dolarach amerykańskich) na giełdach w
Szanghaju i Szenzen i mogą je nabywać zarówno inwestorzy krajowi, jak i
zagraniczni.

Programy ChinaHong Kong Stock
Connect

Oznacza program Shanghai-Hong Kong Stock Connect oraz wszelkie inne
podobnie regulowane programy obrotu papierami wartościowymi i dokonywania
rozliczeń, o których mowa w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Państwa WNP

Wspólnota Niepodległych Państw: sojusz zrzeszający państwa powstałe z
byłych republik Związku Radzieckiego po jego rozpadzie w grudniu 1991 r.
Państwa członkowskie WNP: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja,
Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina,
Uzbekistan.

CNH

Zewnętrzny yuan renminbi dostępny poza ChRL i stanowiący przedmiot obrotu
przede wszystkim w Hongkongu. Rząd chiński wprowadził tę walutę w lipcu
2010 r. w celu pobudzenia handlu oraz inwestycji z podmiotami spoza ChRL.
Wartość CNY (wewnętrzny yuan renminbi) i CNH (zewnętrzny yuan renminbi)
może się różnić.

CNY

Wewnętrzny yuan renminbi dostępny w ChRL.

Zabezpieczone
zobowiązania
pożyczkowe

Zabezpieczone zobowiązania pożyczkowe (CLO) są rodzajem zabezpieczonego
zobowiązania dłużnego stanowiącego formę sekurytyzacji, w ramach której
płatności z tytułu wielu kredytów dla średnich i dużych przedsiębiorstw są
łączone w pulę i przekazywane na rzecz różnych kategorii właścicieli w różnych
transzach.

Porozumienia o
podziale prowizji

Zarządzający inwestycjami mogą zawierać porozumienia o podziale prowizji
tylko wówczas, gdy istnieje bezpośrednia i możliwa do zidentyfikowania korzyść
dla klientów zarządzających inwestycjami, w tym dla Funduszu, oraz gdy
zarządzający inwestycjami mają pewność, że transakcje generujące prowizje
podlegające podziałowi są realizowane w dobrej wierze, w sposób ściśle zgodny
z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi oraz w najlepszym interesie
Funduszu i uczestników. Wszelkie takie porozumienia wymagają realizacji przez
zarządzających inwestycjami na warunkach odpowiadających najlepszym
praktykom rynkowym.

Warunkowe
zamienne papiery
wartościowe

Rodzaj instrumentu inwestycyjnego, który po wystąpieniu wcześniej ustalonego
zdarzenia (powszechnie nazywanego „zdarzeniem inicjującym”) może zostać
zamieniony na akcje spółki emitującej, potencjalnie po obniżonej cenie, lub
zainwestowana kwota główna może zostać utracona na stałe lub tymczasowo.
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Płatności kuponowe z tytułu warunkowych zamiennych papierów wartościowych
mają charakter uznaniowy i mogą także zostać anulowane przez emitenta.
Zdarzenia inicjujące mogą się różnić, ale w tym przypadku mogą obejmować
spadek współczynnika kapitału spółki emitującej poniżej określonego poziomu
lub spadek ceny akcji emitenta do określonego poziomu i jej utrzymywanie się
na tym poziomie przez pewien czas.
CSRC

Chińska Komisja Nadzoru Rynku Papierów Wartościowych.

CSSF

Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283, route d'Arlon, L-1150
Luksemburg, tel. (+352) 26 25 11, faks (+352) 26 25 1 2601. Organ regulujący i
nadzorujący działalność Funduszu w Luksemburgu.

Klasy jednostek
uczestnictwa z
zabezpieczeniem
walutowym

Jeżeli klasę jednostek uczestnictwa określa się jako zabezpieczoną przed
ryzykiem walutowym („klasa jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem
walutowym”), zamiarem jest zabezpieczenie wartości aktywów netto w walucie
referencyjnej Subfunduszu lub ekspozycji na ryzyko walutowe pewnych (lecz
niekoniecznie wszystkich) aktywów właściwego Subfunduszu albo względem
waluty referencyjnej zabezpieczonej klasy jednostek uczestnictwa albo
względem alternatywnej waluty określonej w nazwie odpowiedniej klasy
jednostek uczestnictwa wymienionej na liście wszystkich dostępnych klas
jednostek uczestnictwa , którą można znaleźć na stronie internetowej
www.jpmorganassetmanagement.lu albo uzyskać w siedzibie Funduszu lub
spółki zarządzającej.
Dodatkowe informacje na temat klas jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem
walutowym przedstawiono w Załączniku III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach”.

CZK

Korona czeska.

Podstawa transakcji

Kurs terminowy (kurs terminowy to cena obliczona w momencie wyceny
następującym po terminie księgowania transakcji przez Fundusz).

Depozytariusz

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Zarząd

Zarząd Funduszu („zarząd” ).

Dystrybutor

Osoba lub podmiot należycie w stosownym czasie upoważnione przez spółkę
zarządzającą do dystrybucji lub organizacji dystrybucji jednostek uczestnictwa.

Dywidendy

Wypłaty możliwe do przypisania do wszystkich klas jednostek uczestnictwa
Funduszu za dany rok, oprócz tych wyszczególnionych w części 3.3 prospektu
emisyjnego zatytułowanej „Dywidendy”.

Dokumentacja
Funduszu

Statut, prospekt emisyjny, dokumenty zawierające kluczowe informacje dla
inwestorów, dokumenty uzupełniające oraz sprawozdania finansowe.

Siedziba

Termin „siedziba” w kontekście postanowień Załącznika III „Szczegółowe
informacje o Subfunduszach” odnosi się do kraju, w którym spółka została
utworzona i zarejestrowana.

Klasy jednostek
uczestnictwa z
zabezpieczeniem
przed wahaniami
stóp procentowych

Jeżeli klasę jednostek uczestnictwa określono jako zabezpieczoną przed
wahaniami stóp procentowych (ang. duration hedged) („klasa jednostek
uczestnictwa z zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych”),
zamiarem jest ograniczenie wpływu zmian stóp procentowych. Zostaje to
osiągnięte poprzez zabezpieczenie czasu trwania (ang. duration) tej części
aktywów netto Subfunduszu, która jest przypisana do klasy jednostek
uczestnictwa z zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych,
względem docelowego czasu trwania wynoszącego od zera do sześciu miesięcy.
Dodatkowe informacje na temat klas jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem
przed wahaniami stóp procentowych przedstawiono w Załączniku III
„Szczegółowe informacje o Subfunduszach”.
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Kwalifikujący się
kraj

Każde państwo członkowskie UE, każde państwo członkowskie Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju („OECD”) oraz każde inne państwo, które
zarząd uzna za odpowiednie w kontekście celów inwestycyjnych każdego
Subfunduszu. Do kwalifikujących się krajów w niniejszej kategorii należą
państwa położone w Afryce, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej, Azji,
Australii i Oceanii oraz Europie.

Kapitałowy papier
wartościowy

W kontekście postanowień Załącznika III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach”, kapitałowy papier wartościowy to rodzaj inwestycji stanowiącej
udział w spółce. Ekspozycję kapitałową można osiągnąć poprzez inwestowanie
w akcje, kwity depozytowe, warranty oraz inne prawa udziałowe. Z
zastrzeżeniem powyższych oraz odmiennych postanowień Załącznika III
„Szczegółowe informacje o Subfunduszach”, ekspozycję kapitałową można
także uzyskać w ograniczonym zakresie poprzez inwestowanie w zamienne
papiery wartościowe, obligacje indeksowane (ang. index notes), obligacje z
prawem do udziału w zysku emitenta (ang. participation notes) oraz instrumenty
dłużne powiązane z rynkiem akcji (ang. equity linked notes).

ESMA

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European
Securities and Markets Authority, inaczej „ESMA”) jest niezależnym organem UE,
który chroni stabilności systemu finansowego Unii Europejskiej zapewniając
integralność, przejrzystość, efektywność oraz prawidłowe funkcjonowanie rynków
papierów wartościowych, jak również wzmacniając ochronę inwestorów.

Państwo
członkowskie UE

Państwo członkowskie Unii Europejskiej.

EUR/Euro

Oficjalna jednolita waluta europejska przyjęta przez szereg państw
członkowskich UE uczestniczących w Unii Gospodarczej i Walutowej (w
rozumieniu przepisów wspólnotowych).

Towary i surowce
giełdowe

Dłużny papier wartościowy odzwierciedlający poziom kształtowania się wyników
poszczególnych towarów i surowców lub indeksów towarowych. Papiery
wartościowe tego typu są przedmiotem obrotu na takich samych zasadach, co
akcje.

Fundusz giełdowy

Fundusz inwestycyjny reprezentujący pulę papierów wartościowych, zazwyczaj
odzwierciedlający poziom kształtowania się wyników indeksu. Fundusze
giełdowe są przedmiotem obrotu na takich samych zasadach, co akcje.

FATF

Grupa zadaniowa ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (ang. Financial Action
Task Force) określana także jako Groupe d’Action Financière Internationale,
inaczej „GAFI”). FATF to międzyrządowy organ, którego celem jest
opracowywanie i promowanie polityk krajowych i międzynarodowych służących
zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Rok obrotowy

Rok obrotowy Funduszu kończy się w dniu 30 czerwca każdego roku.

Fundusz

Fundusz jest spółką inwestycyjną utworzoną zgodnie z przepisami prawa
luksemburskiego jako société anonyme i spełnia warunki uznania jej za société
d'investissement à capital variable („SICAV”). Fundusz składa się z wielu
Subfunduszy. Każdy Subfundusz może posiadać jedną lub więcej klas jednostek
uczestnictwa. Fundusz uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w trybie
przewidzianym w części I luksemburskiej ustawy oraz spełnia warunki do
uznania go za przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery
wartościowe („UCITS”) zgodnie z dyrektywą UCITS jak określono poniżej.

GBP

Funt szterling.

Wyniki historyczne

Informacje o wynikach osiągniętych w przeszłości w przypadku każdej klasy
jednostek uczestnictwa Subfunduszu ujmuje się w dokumencie zawierającym
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kluczowe informacje dla inwestorów dla danej klasy jednostek uczestnictwa,
udostępnianym w siedzibie Funduszu.
HKD

Dolar hongkoński.

HUF

Forint węgierski.

Inwestorzy
instytucjonalni

Grono inwestorów, w rozumieniu art. 174 luksemburskiej ustawy, do którego
aktualnie należą instytucje kredytowe i inne specjalistyczne przedsiębiorstwa
sektora finansowego inwestujące w swoim własnym imieniu lub w imieniu swoich
klientów także będących inwestorami w rozumieniu definicji, o której mowa
powyżej, lub na mocy porozumień o zarządzaniu, firmy ubezpieczeniowe,
fundusze
emerytalne,
przedsiębiorstwa
zbiorowego
inwestowania
i
kwalifikowane przedsiębiorstwa holdingowe w Luksemburgu i za granicą.
Szczegółową charakterystykę inwestora instytucjonalnego przedstawiono w
punkcie a) „Wymogi uprawniające” sekcji 1. „Klasy jednostek uczestnictwa”
Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”.

Zarządzający
inwestycjami

Spółka zarządzająca deleguje funkcje zarządzania inwestycjami oraz funkcje
doradcze w odniesieniu do każdego Subfunduszu na zarządzającego lub
zarządzających inwestycjami wyszczególnionych poniżej w części dotyczącej
administracji.

ISDA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Dealerów Umów Swapowych i Instrumentów
Pochodnych (ang. International Swaps and Derivatives Association, inaczej
„ISDA”) jest światowym sektorowym zrzeszeniem reprezentującym uczestników
prywatnego rynku negocjowanych instrumentów pochodnych.

JPMorgan Chase &
Co.

Docelowa spółka holdingowa spółki zarządzającej, prowadząca działalność
gospodarczą pod adresem 270 Park Avenue, Nowy Jork, N.Y. 10017-2070,
Stany Zjednoczone Ameryki, oraz bezpośrednie i pośrednie jednostki zależne
oraz podmioty stowarzyszone tej spółki na całym świecie.

JPMorgan Chase
Bank, N.A.

JPMorgan Chase Bank N.A., 270 Park Avenue, Nowy Jork, N.Y. 10017-2070,
Stany Zjednoczone Ameryki („JPMCB”), podmiot stowarzyszony spółki
zarządzającej działający w charakterze agenta ds. pożyczek papierów
wartościowych.

JPY

Jen japoński.

Dokument
zawierający
kluczowe informacje
dla inwestorów

Dla każdej klasy jednostek uczestnictwa każdego Subfunduszu Fundusz wydaje
dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów (ang. Key Investor
Information Document, inaczej „KIID”), który zawiera informacje wymagane
zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego w celu ułatwienia inwestorom
zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w dany
Subfundusz. Dokument KIID musi być przekazany inwestorom przed
rozpoczęciem subskrypcji jednostek uczestnictwa tak, aby mogli oni podjąć
świadomą decyzję inwestycyjną.

KRW

Won (Korea Południowa).

Struktura prawna

Spółka inwestycyjna typu otwartego z odrębnymi Subfunduszami założona w
Wielkim Księstwie Luksemburga.

LIBID

(ang. London Interbank Bid Rate) Stopa procentowa, jaką jest skłonny zapłacić
bank za środki przyjęte w depozyt od innego banku na londyńskim rynku
międzybankowym.

Spółka zarządzająca

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. została przez zarząd Funduszu
wyznaczona do działania w charakterze spółki zarządzającej realizującej funkcje
zarządzania inwestycjami, administracji i wprowadzania do obrotu na rzecz
Funduszu z możliwością delegowania części powyższych funkcji do wykonania
przez osoby trzecie.
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Minimalna
inwestycja

Minimalne poziomy pierwszych i kolejnych inwestycji określono w punkcie b)
„Minimalne kwoty pierwszych i kolejnych subskrypcji oraz minimalne kwoty
posiadania” Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”.

Fundusz rynku
pieniężnego

Fundusz, który kwalifikuje się do uznania go za „fundusz rynku pieniężnego”
zgodnie z wytycznymi ESMA w sprawie wspólnej definicji europejskich funduszy
rynku pieniężnego ( CESR/10-049).

Papier wartościowy
zabezpieczony
hipoteką

Papier wartościowy reprezentujący udział w puli kredytów zabezpieczonych
hipoteką. Spłaty kapitału i odsetek od bazowych kredytów hipotecznych
wykorzystuje się do spłaty kapitału i odsetek naliczanych od papieru
wartościowego.

Wartość Aktywów
Netto na jednostkę
uczestnictwa

W stosunku do dowolnych jednostek uczestnictwa każdej klasy jednostek
uczestnictwa, wartość na jednostkę uczestnictwa ustalana zgodnie z
odpowiednimi postanowieniami sekcji 2.5. „Obliczanie cen”.

NOK

Korona norweska.

NZD

Dolar nowozelandzki.

PLN

Polski złoty.

ChRL

Chińska Republika Ludowa, a na potrzeby niniejszego
wyłączeniem Hongkongu, Makao i Tajwanu.

Depozytariusz w
ChRL

China Construction Bank Corporation („CCB”), spółka utworzona w Chinach z
siedzibą pod adresem No. 25 Finance Street, Pekin, ChRL, 100032.

Prime broker

Instytucja kredytowa, regulowane przedsiębiorstwo inwestycyjne lub inny
podmiot podlegający regulacji ostrożnościowej i stałemu nadzorowi, oferujące
inwestorom branżowym usługi polegające głównie na finansowaniu lub
przeprowadzaniu transakcji obrotu instrumentami finansowymi w charakterze
kontrahenta i które mogą świadczyć również inne usługi, takie jak rozliczenia i
rozrachunki transakcji, usługi powiernicze, pożyczki papierów wartościowych,
dostosowane do potrzeb usługi wsparcia technologicznego i operacyjnego, z
którymi Fundusz zawarł umowę o usługi świadczone przez prime brokerów.

QFII

Kwalifikowany zagraniczny inwestor instytucjonalny zgodnie z właściwymi
prawami i przepisami obowiązującymi w ChRL.

Kwalifikujące się
papiery
wartościowe
QFII/RQFII

Papiery wartościowe i inwestycje dostępne dla QFII/RQFII w świetle przepisów
QFII/RQFII.

Przepisy w zakresie
QFII/RQFII

Prawa i przepisy regulujące powołanie i funkcjonowanie systemu
kwalifikowanych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych oraz systemu
kwalifikowanych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w zakresie yuana
renminbi w ChRL w brzmieniu aktualnie obowiązującym i/lub z wszelkimi
kiedykolwiek wprowadzanymi zmianami.

Waluta referencyjna

Waluta referencyjna Subfunduszu (lub w stosownych przypadkach klasy
jednostek uczestnictwa Subfunduszu), która jednak niekoniecznie musi
odpowiadać walucie, w którą w danym momencie inwestowane są aktywa
Subfunduszu. Jeżeli waluta występuje w nazwie Subfunduszu, zasadniczo
stanowi ona wskazanie waluty referencyjnej Subfunduszu, nie zaś orientacji
walutowej w ramach portfela. Pojedyncze klasy jednostek uczestnictwa mogą
być denominowane w różnych walutach określających walutę, w której wyrażana
jest Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa. Inna sytuacja ma
miejsce w przypadku klas jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem
walutowym, o których mowa w Załączniku III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach”.
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Rynek regulowany

Rynek o charakterystyce określonej w ust. 14 art. 4 dyrektywy 2004/39/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych, jak i każdy inny rynek w kwalifikującym się kraju
podlegający regulacji, działający w sposób regularny oraz publicznie uznany i
dostępny.

Fundusz REIT

Fundusz inwestycyjny rynku nieruchomości lub fundusz REIT jest podmiotem
powołanym w celu posiadania i w większości przypadków zarządzania
nieruchomościami. Nieruchomości te mogą obejmować, między innymi
nieruchomości sektora mieszkalnego (apartamenty), komercyjnego (centra
handlowe, biura) oraz przemysłowego (fabryki, magazyny). Niektóre fundusze
REIT mogą także uczestniczyć w transakcjach finansowania nieruchomości oraz
innych obszarach działalności o charakterze deweloperskim. Jednostki
zamkniętego funduszu REIT notowane na rynku regulowanym mogą być
klasyfikowane jako zbywalne papiery wartościowe notowane na rynku
regulowanym, a w związku z tym w świetle przepisów luksemburskiej ustawy
wchodzą one w zakres kwalifikujących się inwestycji UCITS. Inwestycje w
zamknięte fundusze REIT, których jednostki uczestnictwa klasyfikują się jako
zbywalne papiery wartościowe, ale które nie są notowane na rynku
regulowanym, podlegają ograniczeniu do poziomu 10% wartości aktywów netto
(wraz z wszelkimi innymi inwestycjami realizowanymi zgodnie z ograniczeniem
inwestycyjnym wskazanym w punkcie 1) lit. b) Załącznika II). Inwestycje w
otwarte fundusze REIT są także dozwolone w zakresie, w jakim kwalifikują się
one jako UCITS lub inne UCI (zgodnie z definicją podaną poniżej). Struktura
prawna funduszu REIT, obowiązujące ograniczenia inwestycyjne oraz systemy
regulacji i opodatkowania, którym on podlega, różnią się w zależności od
jurysdykcji jego utworzenia.

Transakcje odkupu
zwrotnego

Zakup papierów wartościowych i jednoczesne zobowiązanie do ich odsprzedaży
po uzgodnionej cenie w uzgodnionym terminie.

Ustalenia dotyczące
ryzyka

Zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami Załącznika IV „Czynniki ryzyka”,
inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że wartość inwestycji w
jednostki uczestnictwa może ulegać zmianom oraz że wartość jednostek
uczestnictwa objętych przez inwestora nie jest gwarantowana.

RMB

Yuan renminbi, oficjalna waluta ChRL, oznacza chińską walutę stanowiącą
przedmiot obrotu na rynku wewnętrznego yuana renminbi (CNY) oraz
zewnętrznego yuana renminbi (CNH) (przede wszystkim w Hongkongu). Dla
zachowania przejrzystości, wszystkie odniesienia do RMB w nazwie klasy
jednostek uczestnictwa należy rozumieć jako odniesienia do zewnętrznego
yuana renminbi (CNH).

RQFII

Kwalifikowany zagraniczny inwestor instytucjonalny w zakresie yuana renminbi,
w przypadku gdy zarządzającemu inwestycjami przyznawany jest limit
inwestycyjny do celów inwestowania bezpośrednio w krajowe papiery
wartościowe ChRL zgodnie z przepisami RQFII.

SAFE

Chiński Urząd ds. Obsługi Wymiany Zagranicznej

Pożyczki papierów
wartościowych

Transakcja, w której pożyczkodawca przenosi papiery wartościowe pod
warunkiem, że pożyczkobiorca zobowiąże się do zwrotu równorzędnych
papierów wartościowych w przyszłym terminie lub na żądanie pożyczkodawcy.

SEK

Korona szwedzka.

Uprzywilejowany
dłużny papier
wartościowy

Dłużny papier wartościowy, który ma pierwszeństwo przed innymi dłużnymi
papierami wartościowymi sprzedawanymi przez emitenta w przypadku roszczeń
w stosunku do aktywów lub zysków w momencie, gdy emitent nie wypełni
swoich zobowiązań płatniczych.
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SGD

Dolar singapurski.

Jednostki
uczestnictwa

Jednostki uczestnictwa każdego Subfunduszu oferuje się w postaci imiennej.
Wszystkie jednostki uczestnictwa muszą zostać w pełni opłacone, a części
ułamkowe podlegają emisji z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
Jednostki uczestnictwa imienne emituje się i potwierdza w trybie noty umownej
przekazywanej inwestorowi po emisji jednostek uczestnictwa. Certyfikatów
jednostek uczestnictwa nie wydaje się. Jednostki uczestnictwa mogą być także
zdeponowane na rachunkach obsługiwanych przez systemy clearingowe i być
przekazywane za pośrednictwem takich rachunków.

Klasa/Klasy akcji

Zgodnie ze statutem Funduszu zarząd może postanowić o emisji, w ramach
każdego Subfunduszu, odrębnych klas jednostek uczestnictwa (dalej zwanych,
w zależności od przypadku, „klasą jednostek uczestnictwa ” lub „klasami
jednostek uczestnictwa ”), których aktywa podlegają wspólnemu inwestowaniu,
lecz z których każda może podlegać indywidualnej strukturze opłat wstępnych i
opłat za odkup lub strukturze innych obciążeń oraz charakteryzować się odrębną
minimalną kwotą subskrypcji, walutą lub polityką dywidend. Jeżeli w ramach
Subfunduszu emituje się różne klasy jednostek uczestnictwa, szczegółowe
informacje na temat każdej klasy przedstawiono w odpowiedniej sekcji
Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”.

Obrót jednostkami
uczestnictwa

Subskrypcji, zamiany i odkupu jednostek uczestnictwa można dokonywać w
każdym dniu wyceny (z wyjątkiem dnia 31 grudnia) odpowiedniego Subfunduszu
lub Subfunduszy, z zastrzeżeniem ograniczeń i z uwzględnieniem opłat
wskazanych w sekcji 2. „Jednostki uczestnictwa”.

Uczestnik

Posiadacz jednostek uczestnictwa.

Krótkoterminowy
fundusz rynku
pieniężnego

Fundusz, który kwalifikuje się do uznania go za „krótkoterminowy fundusz rynku
pieniężnego” zgodnie z wytycznymi ESMA w sprawie wspólnej definicji
europejskich funduszy rynku pieniężnego ( CESR/10-049).

Współzarządzający
inwestycjami

Zgodnie z warunkami odpowiednich umów o zarządzanie inwestycjami i w
przypadku, gdy tak wskazano w Załączniku III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach”, zarządzający inwestycjami może być uprawniony do
delegowania funkcji zarządzania i doradztwa inwestycyjnego świadczonych na
rzecz Subfunduszu na jednego lub większą liczbę współzarządzających
inwestycjami, którzy nie są powiązani z JPMorgan Chase & Co. Pełną listę
współzarządzających
inwestycjami
dla
każdego
Subfunduszu
współzarządzanego
można
znaleźć
na
stronie
internetowej
www.jpmorganassetmanagement.lu lub uzyskać na żądanie w siedzibie spółki
zarządzającej.

Subfundusz

Szczególny portfel aktywów i zobowiązań w ramach Funduszu mający swą
własną wartość aktywów netto i reprezentowany przez odrębną klasę lub klasy
jednostek uczestnictwa wyróżniające się głównie swą szczególną polityką i
celami inwestycyjnymi i/lub walutą, w której są denominowane. Charakterystykę
każdego Subfunduszu przedstawiono w odpowiedniej sekcji Załącznika III
„Szczegółowe informacje o Subfunduszach” do niniejszego prospektu
emisyjnego. Zarząd może w dowolnym czasie postanowić o utworzeniu
dodatkowych Subfunduszy. W takim przypadku Załącznik III „Szczegółowe
informacje o Subfunduszach” do niniejszego prospektu emisyjnego będzie
podlegać aktualizacji.

Podporządkowany
dłużny papier
wartościowy

Dłużny papier wartościowy, który jest niżej w hierarchii od innych dłużnych
papierów wartościowych sprzedawanych przez emitenta w przypadku roszczeń
w stosunku do aktywów lub zysków w momencie, gdy emitent nie wypełni
swoich zobowiązań płatniczych.
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Spółki
zrównoważonego
rozwoju

Spółki, które zarządzają kwestiami społecznymi i środowiskowymi w sposób
skuteczny i bezprzykładny.

TBA (do ogłoszenia)

Kontrakt terminowy forward na rodzajową pulę hipotek. Szczególne pule hipotek
ogłasza się i dokonuje ich alokacji przed terminem dostawy.

Subfundusz
tematyczny

Subfundusz inwestujący w spółki powiązane ze szczególnymi trendami lub
czynnikami kształtującymi istotne zmiany w skali globalnej. Inwestycje mogą
obejmować różne sektory, grupy przemysłowe i obszary geograficzne.

Swap przychodu
całkowitego (ang.
total return swap)

Kontrakt pochodny, w którym jedna strona przenosi na drugą stronę wszystkie
wyniki ekonomiczne, w tym dochody z tytułu odsetek i opłat, zyski i straty z tytułu
wahań cen oraz straty kredytowe z tytułu zobowiązania referencyjnego.

UCI

Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania.

UCITS

Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe
(UCITS) podlegające postanowieniom dyrektywy UCITS jak określono poniżej.

Dyrektywa UCITS

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r.
w
sprawie
koordynacji
przepisów
ustawowych,
wykonawczych
i
administracyjnych
odnoszących
się
do
przedsiębiorstw
zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), z późniejszymi
zmianami.

Dyrektywa UCITS V

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r.
zmieniająca dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe
(UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji.

Przepisy UCITS V

Dyrektywa UCITS V, Rozporządzenie UCITS V oraz odpowiednie postanowienia
części I luksemburskiej ustawy, a także każdej pochodnej lub powiązanej
ustawy, aktu, rozporządzenia, okólnika lub wiążących wytycznych, zarówno
unijnych jak i krajowych.

Rozporządzenie
UCITS V

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/438 z dnia 17 grudnia 2015 r.
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w
odniesieniu do obowiązków depozytariuszy.

USD

Dolar amerykański.

Dzień wyceny

Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa każdej klasy jednostek
uczestnictwa określa się w każdym dniu będącym dniem wyceny danego
Subfunduszu. Z zastrzeżeniem jakichkolwiek dodatkowych ograniczeń
określonych w Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”, „dzień
wyceny” to każdy dzień roboczy inny niż, w odniesieniu do inwestycji dowolnego
Subfunduszu, dowolny dzień, w którym zamknięta jest giełda lub rynek, na
którym prowadzony jest obrót znaczącą częścią inwestycji danego Subfunduszu.
Gdy obrót na takiej giełdzie lub rynku jest ograniczony bądź zawieszony, spółka
zarządzająca określa, uwzględniając panujące warunki rynkowe lub inne istotne
czynniki, czy dany dzień roboczy jest dniem wyceny. Zlecenia emisji, odkupu,
przeniesienia i zamiany jednostek uczestnictwa dowolnej klasy jednostek
uczestnictwa są przyjmowane przez Fundusz w Luksemburgu w każdym dniu
wyceny danego Subfunduszu. Tytułem odstępstwa od powyższego, w dniu 31
grudnia, pod warunkiem że nie jest to sobota ani niedziela, Wartość Aktywów
Netto na jednostkę uczestnictwa każdej klasy jednostek uczestnictwa na ten
dzień jest dostępna w siedzibie Funduszu, chociaż tego dnia nie są realizowane
żadne transakcje. Zestawienie przewidywanych dni bez obrotu oraz dni
niebędących dniami wyceny jest dostępne na stronie internetowej
www.jpmorganassetmanagement.com/sites/dealing-information/.
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Wartość zagrożona
(VaR)

Wartość zagrożona (ang. Value at Risk, inaczej „VaR”) jest miarą potencjalnej
straty, jaka mogłaby powstać w określonym przedziale czasu w normalnych
warunkach rynkowych i przy określonym poziomie ufności.

Wszelkie odwołania do czasu zawarte w niniejszym prospekcie emisyjnym dotyczą czasu
obowiązującego w Luksemburgu, chyba że wskazano inaczej.
Słowa wyrażone w liczbie pojedynczej obejmują, jeżeli pozwala na to kontekst, także liczbę
mnogą i odwrotnie.
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1.

Fundusz

1.1

Struktura

Fundusz jest spółką inwestycyjną typu otwartego utworzoną zgodnie z przepisami prawa Wielkiego
Księstwa Luksemburga jako société anonyme i spełnia warunki uznania jej za société
d'investissement à capital variable („SICAV”). Fundusz został utworzony w Luksemburgu i prowadzi
oddzielne Subfundusze szczegółowo opisane w Załączniku III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach”. Zgodnie z art. 181 ust. 1 luksemburskiej ustawy każdy Subfundusz (zwany w
statucie „klasą jednostek uczestnictwa ”) stanowi oddzielny portfel aktywów i pasywów Funduszu.
Prawa uczestników oraz wierzycieli dotyczące Subfunduszu lub powstałe w związku z utworzeniem,
prowadzeniem lub likwidacją Subfunduszu ograniczają się do aktywów danego Subfunduszu. Aktywa
Subfunduszu są zatem wyodrębnione.
Aktywa Subfunduszu dostępne są wyłącznie w celu zabezpieczenia praw uczestników Subfunduszu
oraz praw wierzycieli, których roszczenia powstały w związku z utworzeniem, prowadzeniem lub
likwidacją Subfunduszu.
Każdy Subfundusz reprezentowany jest przez jedną lub więcej klas jednostek uczestnictwa.
Subfundusze różnią się od siebie polityką inwestycyjną lub inną szczególną charakterystyką. Decyzją
spółki zarządzającej, klasy jednostek uczestnictwa Subfunduszy (z wyłączeniem jednostek
uczestnictwa klasy P, jednostek uczestnictwa klasy X i jednostek uczestnictwa klasy Y) mogą być
notowane na dowolnej giełdzie papierów wartościowych. Wszystkie informacje szczegółowe na temat
notowań każdej klasy jednostek uczestnictwa można zawsze uzyskać na żądanie w siedzibie
Funduszu.
Zarząd może w dowolnym czasie postanowić o powołaniu nowych Subfunduszy i/lub utworzeniu w
ramach każdego Subfunduszu jednej lub większej liczby klas jednostek uczestnictwa. W takim
przypadku niniejszy prospekt emisyjny podlega odpowiedniej aktualizacji.

1.2

Cele i polityka inwestycyjna

Wyłącznym celem Funduszu jest inwestowanie dostępnych mu środków w zbywalne papiery
wartościowe oraz inne dozwolone aktywa dowolnego rodzaju na potrzeby dywersyfikacji ryzyka
inwestycyjnego i wypracowania wyników na rzecz uczestników poprzez zarządzanie ich portfelami.
Szczegółowy cel i politykę inwestycyjną każdego Subfunduszu przedstawiono w Załączniku III
„Szczegółowe informacje o Subfunduszach”.
Inwestycje każdego Subfunduszu muszą odpowiadać w każdym czasie ograniczeniom określonym w
Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”, a inwestorzy przed dokonaniem inwestycji
powinni wziąć pod uwagę ryzyko inwestycji przedstawione w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Inwestycję w jednostki uczestnictwa wszystkich Subfunduszy (z wyłączeniem krótkoterminowych
funduszy rynku pieniężnego lub funduszy rynku pieniężnego) należy postrzegać w kategoriach
inwestycji długoterminowej.

2.

Jednostki uczestnictwa

Spółka zarządzająca może utworzyć w ramach każdego Subfunduszu różne klasy jednostek
uczestnictwa (każda zwana dalej „klasą jednostek uczestnictwa”), których aktywa podlegają wspólnemu
inwestowaniu zgodnie ze szczególną polityką inwestycyjną odpowiedniego Subfunduszu. Każda klasa
jednostek uczestnictwa może podlegać odmiennej strukturze opłat oraz charakteryzować się inną
walutą denominacji, polityką dywidend bądź inną specyficzną cechą. Dla każdej klasy jednostek
uczestnictwa oblicza się odrębną Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa. Dostępne klasy
jednostek uczestnictwa i ich charakterystyki przedstawiono w Załączniku III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach”.
Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej, jednostki uczestnictwa są w pełni zbywalne i każda z
nich jest uprawniona do równego udziału w zyskach i kwotach z tytułu likwidacji możliwych do
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przypisania do właściwej klasy jednostek uczestnictwa. Zasady podziału takich zysków i środków
pieniężnych określono poniżej. Jednostki uczestnictwa nieposiadające wartości nominalnej i
wymagające opłacenia w całości z momentem emisji nie są uprzywilejowanie ani nie dają prawa
pierwokupu. Każda z nich uprawnia do jednego głosu na wszystkich zgromadzeniach uczestników i
wszystkich zgromadzeniach Subfunduszu, którego jednostki uczestnictwa są w posiadaniu uczestnika.
Jednostki uczestnictwa odkupione przez Fundusz stają się nieważne.
Zarząd może ograniczyć prawo do posiadania jednostek uczestnictwa lub nie dopuścić do objęcia
takiego prawa, co dokładniej opisano poniżej w punkcie (a) „Subskrypcja jednostek uczestnictwa” w
sekcji 2.1. „Subskrypcja, odkup i zamiana jednostek uczestnictwa”. Jeśli okaże się, że osoba, która
powinna być wykluczona z grona uczestników, sama lub wraz z dowolną inną osobą, jest faktycznym
właścicielem jednostek uczestnictwa lub uczestnikiem, zarząd i/lub spółka zarządzająca mogą dokonać
obowiązkowego odkupu wszystkich jednostek uczestnictwa będących przedmiotem takiego posiadania
zgodnie z postanowieniami statutu.
Spółka zarządzająca może według własnego uznania opóźnić akceptację wszelkich subskrypcji
jednostek uczestnictwa klasy jednostek uczestnictwa zastrzeżonej dla inwestorów instytucjonalnych do
czasu uzyskania wystarczających dowodów potwierdzających przynależność inwestora do grona
inwestorów instytucjonalnych. Jeżeli w dowolnym czasie okaże się, że posiadacz jednostek
uczestnictwa klasy zastrzeżonej dla inwestorów instytucjonalnych nie jest inwestorem instytucjonalnym,
spółka zarządzająca albo dokonuje odkupu odpowiednich jednostek uczestnictwa zgodnie z
postanowieniami punktu (b) „Odkup jednostek uczestnictwa” w sekcji 2.1. „Subskrypcja, odkup i
zamiana jednostek uczestnictwa” poniżej, albo dokonuje zamiany takich jednostek uczestnictwa na
klasę jednostek uczestnictwa niezastrzeżoną dla inwestorów instytucjonalnych (pod warunkiem, że
istnieje taka klasa jednostek uczestnictwa o podobnej charakterystyce), a następnie zawiadamia
właściwego uczestnika o takiej zamianie.

2.1

Subskrypcja, odkup i zamiana jednostek uczestnictwa

Informacje ogólne
Rodzaje jednostek uczestnictwa
Jednostki uczestnictwa emituje się w postaci imiennej i formie niematerialnej. Ułamkowe prawa do
jednostek uczestnictwa zaokrągla się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Jednostki
uczestnictwa mogą być także zdeponowane na rachunkach obsługiwanych przez systemy
clearingowe i być przekazywane za pośrednictwem takich rachunków.
Zlecenia subskrypcji, odkupu i zamiany jednostek uczestnictwa
Zlecenia subskrypcji, odkupu i zamiany jednostek uczestnictwa należy przesyłać do jednego z agentów
sprzedaży lub dystrybutorów (zwanych dalej „agentami sprzedaży” i „dystrybutorami”) lub spółce
zarządzającej do jej siedziby w Luksemburgu. Adresy agentów sprzedaży działających w
poszczególnych krajach zamieszczono w Załączniku I „Informacje dla inwestorów w poszczególnych
krajach”. Zlecenia można również przekazywać telefaksem lub za zgodą spółki zarządzającej z użyciem
innych środków komunikacji. Formularz zlecenia można uzyskać od spółki zarządzającej lub pobrać ze
strony internetowej www.jpmorganassetmanagement.com.
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach” w
przypadku dowolnego Subfunduszu, zlecenia subskrypcji, odkupu i zamiany jednostek uczestnictwa
dowolnego Subfunduszu lub zamiany na jednostki uczestnictwa dowolnego Subfunduszu są
realizowane w dniu wyceny, w którym je otrzymano, pod warunkiem ich wpływu do godz. 14.30 czasu
luksemburskiego w tym dniu wyceny. Zlecenia otrzymane po tym terminie są realizowane w następnym
dniu wyceny. W efekcie zlecenia subskrypcji, odkupu i zamiany jednostek uczestnictwa przyjmuje się do
realizacji przy nieznanej wartości aktywów netto przed określeniem wartości aktywów netto na dany
dzień.
Uznanie zleceń subskrypcji, odkupu lub zamiany za niejasne lub niekompletne przez spółkę
zarządzającą może prowadzić do opóźnień w ich realizacji. Takie zlecenia podlegają realizacji
wyłącznie po ich weryfikacji i potwierdzeniu w sposób satysfakcjonujący spółkę zarządzającą. Spółka
zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty mogące powstać w wyniku opóźnień
spowodowanych niejasnością zleceń.
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Spółka zarządzająca może dopuścić inne terminy składania zleceń dla niektórych rodzajów
inwestorów, np. inwestorów z jurysdykcji, w których uzasadnia to położenie w innej strefie czasowej.
Dozwolone terminy składania zleceń muszą zawsze poprzedzać czas ustalenia odpowiedniej
wartości aktywów netto. Inne terminy składania zleceń mogą zostać uzgodnione wyraźnie z
właściwym dystrybutorem lub ogłoszone w suplemencie do prospektu emisyjnego lub innym
dokumencie związanym z wprowadzaniem do obrotu stosowanym w danej jurysdykcji.
Fundusz nie zezwala na stosowanie strategii market timingu (strategii przenoszenia inwestycji zgodnie z
prognozowanymi zmianami parametrów rynkowych), w rozumieniu okólnika CSSF 04/146, ani
powiązanych, nadmiernych, krótkoterminowych praktyk inwestycyjnych. Spółka zarządzająca ma prawo
do odrzucenia każdego zlecenia subskrypcji lub zamiany jednostek uczestnictwa złożonego przez
dowolnego inwestora angażującego się w takie praktyki lub co do którego istnieją podejrzenia, że
angażuje się w takie praktyki, oraz do podjęcia dodatkowych działań, jakie może uznać za właściwe
bądź niezbędne.
Subskrypcję, odkup i zamianę jednostek uczestnictwa danego Subfunduszu zawiesza się w przypadku
zawieszenia ustalania Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa tego Subfunduszu przez
Fundusz (zob. 2.6 „Zawieszenie lub odroczenia”).
Spółka zarządzająca może zawierać umowy z wybranymi dystrybutorami lub agentami sprzedaży, na
mocy których zobowiązują się oni do działania jako pełnomocnicy lub do ustanowienia pełnomocników
inwestorów dokonujących subskrypcji jednostek uczestnictwa za ich pośrednictwem. Działając na
podstawie tych uprawnień dystrybutor lub agent sprzedaży może dokonywać subskrypcji, odkupów i
zamiany jednostek uczestnictwa w imieniu pełnomocnika na rzecz poszczególnych inwestorów oraz
wnioskować o rejestrację takich transakcji w rejestrze uczestników Funduszu w imieniu pełnomocnika.
Ustanowiony pełnomocnik prowadzi własną dokumentację i udziela inwestorowi indywidualnie informacji
o posiadanych jednostkach uczestnictwa Funduszu. Jeśli przepisy prawa miejscowego lub zwyczaje
lokalne tego nie zabraniają, inwestorzy mogą inwestować bezpośrednio w Funduszu, nie korzystając z
usług pełnomocnika. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa miejscowego, każdy uczestnik
posiadający jednostki uczestnictwa na rachunku pełnomocnika prowadzonym przez dystrybutora może
dochodzić, w dowolnym czasie, bezpośredniego tytułu własności tych jednostek uczestnictwa.
Odroczenie odkupu i zamiany
Jeżeli wszystkie złożone zlecenia odkupu lub zamiany jednostek uczestnictwa danego Subfunduszu w
danym dniu wyceny przekroczą 10% łącznej wartości wyemitowanych jednostek uczestnictwa tego
Subfunduszu, spółka zarządzająca może odroczyć realizację zleceń odkupu lub zamiany
przekraczających powyższy limit 10% do następnego dnia wyceny. W następnym dniu wyceny lub w
dniach wyceny do zakończenia realizacji pierwotnych zleceń odroczone zlecenia realizowane są przed
zleceniami złożonymi w terminie późniejszym.
Rozliczenia
Jeśli w dniu rozliczenia banki są zamknięte lub nie działa międzybankowy system rozliczeniowy w kraju
waluty danej klasy jednostek uczestnictwa, rozliczenia dokonuje się w następnym dniu roboczym, w
którym te banki są otwarte i działa ten system rozliczeniowy. Każdy dzień niebędący dniem wyceny
danego Subfunduszu, przypadający w okresie rozliczeniowym, nie podlega uwzględnieniu przy
ustalaniu terminu rozliczenia.
Potwierdzenia realizacji zleceń subskrypcji, odkupu i zamiany jednostek uczestnictwa wysyła się zwykle
w następnym dniu roboczym po realizacji transakcji.
Wypłaty z tytułu odkupu nie są realizowane do chwili otrzymania od uczestnika oryginału zlecenia
oraz właściwych środków pieniężnych należnych z tytułu subskrypcji jednostek uczestnictwa oraz
przed zakończeniem wszystkich niezbędnych czynności w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Kwoty z tytułu odkupu są wypłacane po otrzymaniu faksem instrukcji zlecającej dokonanie takiej
płatności na rachunek wskazany przez uczestnika w oryginale złożonego zlecenia. Wszelkie zmiany
w informacjach rejestracyjnych oraz instrukcjach płatniczych uczestnika mogą być jednak
dokonywane wyłącznie po otrzymaniu oryginalnej dokumentacji.
Wycofanie zleceń subskrypcji, odkupu i zamiany jednostek uczestnictwa
Uczestnik może wycofać zlecenie subskrypcji, odkupu lub zamiany jednostek uczestnictwa w przypadku
zawieszenia obliczania wartości aktywów netto jednostek uczestnictwa, a w takim przypadku wycofanie
będzie obowiązywać wyłącznie wtedy, gdy spółka zarządzająca otrzyma pisemne zawiadomienie w tym
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zakresie przed zakończeniem okresu zawieszenia. Jeżeli zlecenie subskrypcji, odkupu lub zamiany nie
zostanie wycofane, Fundusz realizuje takie zlecenie w pierwszym obowiązującym dniu wyceny po
zakończeniu okresu zawieszenia obliczania wartości aktywów netto jednostek uczestnictwa. Wszystkie
pozostałe wnioski o wycofanie zlecenia subskrypcji, odkupu lub zamiany są obsługiwane wyłącznie
według uznania spółki zarządzającej i podlegają uwzględnieniu wyłącznie w razie otrzymania przed
godz. 14.30 czasu luksemburskiego w stosownym dniu wyceny.
Minimalne kwoty subskrypcji i posiadania oraz uprawnienia do nabycia jednostek
uczestnictwa
Zarząd określił minimalne kwoty pierwszych i kolejnych subskrypcji oraz minimalne kwoty posiadania
dla każdej klasy jednostek uczestnictwa, zgodnie z postanowieniami punktu b) „Minimalna kwota
pierwszych i kolejnych subskrypcji oraz minimalne kwoty posiadania” w sekcji 1. „Klasy jednostek
uczestnictwa” Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”.
Spółka zarządzająca może według własnego uznania w stosownym czasie uchylić lub obniżyć
obowiązujące minimalne kwoty subskrypcji. W zasadzie odstąpienia mają zastosowanie w
następujący sposób:
Jednostki uczestnictwa klasy A i jednostki uczestnictwa klasy D: Właściwa minimalna kwota
subskrypcji nie ma zastosowania, jeżeli subskrypcji jednostek uczestnictwa dokonują spółki
powiązane z JPMorgan Chase & Co. lub zewnętrzne podmioty zarządzające inwestycjami bądź też
dystrybutorzy zatwierdzeni przez JPMorgan Chase & Co., dokonujący subskrypcji w imieniu swoich
klientów, w charakterze pełnomocników.
Jednostki uczestnictwa klasy C i jednostki uczestnictwa klasy I: Właściwa minimalna kwota
subskrypcji może zostać uchylona w przypadku, gdy inwestor jest klientem spółki zarządzającej i
spełnia minimalne wymogi, jakie może ustanowić spółka zarządzająca.
Jeżeli uczestnik posiada jednostki uczestnictwa danej klasy o wartości spełniającej wymóg minimalnej
kwoty subskrypcji na „równoległą klasę jednostek uczestnictwa ” tego samego Subfunduszu wiążącą
się z niższymi opłatami i kosztami, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrócenia się do spółki
zarządzającej, która podejmie decyzję w tym zakresie wyłącznie według własnego uznania, o
zamianę posiadanych jednostek uczestnictwa na taką „równoległą klasę jednostek uczestnictwa ”.
„Równoległa klasa jednostek uczestnictwa ” w ramach Subfunduszu oznacza klasę jednostek
uczestnictwa o identycznych parametrach z wyjątkiem minimalnej kwoty subskrypcji oraz kosztów.
Prawo do odkupu lub zamiany jednostek uczestnictwa przysługuje pod warunkiem spełnienia
wszelkich wymogów (w tym w zakresie minimalnych kwot subskrypcji lub posiadania oraz wymogów
uprawniających) mających zastosowanie do klasy jednostek uczestnictwa będącej przedmiotem
odkupu lub zamiany, jak również klasy jednostek uczestnictwa, na którą dokonuje się zamiany („nowa
klasa jednostek uczestnictwa”). W przypadku przeniesienia jednostek uczestnictwa bez zmiany
aktualnej klasy jednostek uczestnictwa minimalne kwoty subskrypcji i posiadania mają zastosowanie
do inwestycji dotychczasowego i nowego uczestnika po przekazaniu.
Zarząd może także w dowolnym czasie nakazać przymusowy odkup wszystkich jednostek
uczestnictwa należących do uczestników, w przypadku których wartość posiadanych przez nich
jednostek uczestnictwa jest mniejsza od minimalnej kwoty posiadania określonej postanowieniami
punktu b) „Minimalna kwota pierwszych i kolejnych subskrypcji oraz minimalne kwoty posiadania” w
sekcji 1. „Klasy jednostek uczestnictwa” Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach” lub
którzy nie spełniają wszelkich innych obowiązujących wymogów uprawniających określonych powyżej
lub postanowieniami punktu a) „Wymogi uprawniające” w sekcji 1. „Klasy jednostek uczestnictwa”
Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”. W takim przypadku przedmiotowemu
uczestnikowi przekazuje się zawiadomienie w tym zakresie z miesięcznym wyprzedzeniem w celu
umożliwienia mu podwyższenia swojej pozycji powyżej wymaganej kwoty lub w inny sposób
spełnienia wymogów uprawniających.
Jeżeli spółka zarządzająca nie zrezygnuje z przysługującego jej uprawnienia, gdy realizacja zlecenia
zamiany lub odkupu spowodowałaby spadek kwoty zainwestowanej przez uczestnika poniżej
minimalnej kwoty posiadania w przypadku danej klasy jednostek uczestnictwa , zlecenie takie traktuje
się jako zlecenie, odpowiednio, odkupu lub zamiany wszystkich jednostek uczestnictwa tej klasy
posiadanych przez uczestnika. Jeżeli zlecenie dotyczy przeniesienia jednostek uczestnictwa, spółka
zarządzająca może odmówić jego realizacji.
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Jeżeli w rezultacie realizacji zlecenia zamiany lub przeniesienia wartość jednostek uczestnictwa nowej
klasy będących w posiadaniu uczestnika spadłaby poniżej obowiązującej minimalnej kwoty subskrypcji,
spółka zarządzająca może odrzucić takie zlecenie.
Dodatkowe informacje dotyczące subskrypcji, odkupu i zamiany jednostek uczestnictwa przedstawiono
poniżej.
(a)

Subskrypcje jednostek uczestnictwa

Subskrypcji jednostek uczestnictwa można dokonywać w dowolnym dniu będącym dniem wyceny
właściwego Subfunduszu. Jednostki uczestnictwa są przydzielane po cenie sprzedaży właściwej klasy
jednostek uczestnictwa (zgodnie z postanowieniami sekcji zatytułowanej „Obliczanie ceny kupna i ceny
sprzedaży” w sekcji 2.5 „Obliczanie cen”) określonej w dniu wyceny, w którym przyjęto zlecenie.
Informacje na temat daty pierwszego wprowadzenia do obrotu lub czasu trwania oferty dla każdej
nowotworzonej lub uruchamianej klasy jednostek uczestnictwa lub Subfunduszu można znaleźć na
stronie internetowej www.jpmorganassetmanagement.com.
Jednostki uczestnictwa emituje się zazwyczaj wyłącznie po otrzymaniu rozliczonych środków. W
przypadku subskrypcji otrzymanych od dystrybutorów lub agentów sprzedaży zatwierdzonych przez
spółkę zarządzającą, emisję jednostek uczestnictwa przeprowadza się pod warunkiem otrzymania
rozliczonych środków w umówionym wcześniej terminie, zwykle nieprzekraczającym 3 dni roboczych od
przyjęcia zlecenia subskrypcji. Termin ten może podlegać wydłużeniu do maksymalnie 5 dni roboczych
w przypadku transakcji realizowanych za pośrednictwem niektórych dystrybutorów lub agentów
sprzedaży zatwierdzonych przez spółkę zarządzającą, takich jak JPMorgan Funds (Asia) Limited z
Hongkongu.
Jeżeli rozliczenie nie zostanie dokonane terminowo, subskrypcje mogą stracić ważność i zostać
unieważnione na koszt zleceniodawcy lub jego pośrednika finansowego. Niedokonanie prawidłowego
rozliczenia w przewidzianym terminie rozliczenia może doprowadzić do podjęcia przez spółkę
zarządzającą działań przeciwko inwestorowi naruszającemu warunki rozliczeń lub jego pośrednikowi
finansowemu albo do potrącenia wszelkich kosztów lub strat poniesionych przez spółkę zarządzającą w
ciężar dowolnych aktywów posiadanych przez zleceniodawcę w Funduszu. We wszystkich przypadkach
wszelkie środki pieniężne zwracane inwestorowi są przechowywane przez spółkę zarządzającą bez
konieczności opłacenia odsetek w oczekiwaniu na przelew.
Spółka zarządzająca powinna zazwyczaj otrzymać zapłatę za jednostki uczestnictwa w walucie
referencyjnej właściwej klasy jednostek uczestnictwa. Zlecenia subskrypcji w dowolnej innej w pełni
wymienialnej walucie głównej są przyjmowane wyłącznie za zgodą spółki zarządzającej. Obsługę
subskrypcji w zakresie wymiany walut prowadzi spółka zarządzająca w imieniu i na koszt składających
takie zlecenia inwestorów. Stosowane kursy wymiany walutowej mogą ulegać zmianie w ciągu dnia w
zależności od warunków rynkowych i wielkości transakcji. Dodatkowych informacji udziela na żądanie
spółka zarządzająca.
Inwestorom zaleca się zapoznanie z warunkami subskrypcji, które można uzyskać od spółki
zarządzającej.
Fundusz zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dowolnej subskrypcji, w całości lub
w części, z dowolnej przyczyny. W szczególności, Fundusz i/lub spółka zarządzająca nie będą
zasadniczo akceptować żadnych subskrypcji od „osoby amerykańskiej” ani na jej rzecz ani żadnych
inwestycji w jej posiadaniu, przy czym „osoba amerykańska” określona jest jako:





dowolna osoba w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
dowolna spółka osobowa, fundusz powierniczy lub osoba prawna utworzona lub
zarejestrowana na mocy prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki;
dowolna agencja lub oddział nieamerykańskiego podmiotu położona/y w Stanach
Zjednoczonych Ameryki;
dowolne konto zarządzane lub podobny rachunek (inny niż konto masy spadkowej lub rachunek
powierniczy) prowadzony przez maklera lub innego powiernika utworzonego, zarejestrowanego
lub, w przypadku osoby fizycznej, zamieszkałego w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
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Osobą amerykańską może także być:





dowolna masa spadkowa, której wykonawca testamentu lub zarządca masy spadkowej jest
osobą amerykańską;
dowolny fundusz powierniczy, którego powiernik jest osobą amerykańską;
dowolne konto zarządzane lub podobny rachunek (inny niż konto masy spadkowej lub rachunek
powierniczy) prowadzony przez maklera lub innego powiernika na korzyść lub rachunek osoby
amerykańskiej;
dowolna spółka osobowa, której wspólnik jest osobą amerykańską.

Ponadto Fundusz i/lub spółka zarządzająca nie będą zasadniczo akceptować żadnych bezpośrednich
subskrypcji od ani żadnych bezpośrednich inwestycji w posiadaniu osoby fizycznej będącej obywatelem
amerykańskim lub amerykańskim rezydentem podatkowym bądź dowolną nieamerykańską spółką
osobową, nieamerykańskim funduszem powierniczym lub podobnym przejrzystym podatkowo
nieamerykańskim podmiotem, którego dowolny wspólnik, beneficjent lub właściciel jest osobą
amerykańską, obywatelem amerykańskim lub amerykańskim rezydentem podatkowym.
W przypadku, gdy uczestnik stanie się (i) osobą amerykańską, (ii) obywatelem amerykańskim, (iii)
amerykańskim rezydentem podatkowym, lub (iv) określoną osobą amerykańską w rozumieniu
amerykańskiej ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych na cele podatkowe
(FATCA), może on podlegać amerykańskim podatkom potrącanym u źródła oraz wymogom w zakresie
składania sprawozdań podatkowych do właściwego urzędu podatkowego, w tym do amerykańskiego
urzędu skarbowego, i ma obowiązek zawiadomić o tym niezwłocznie spółkę zarządzającą.
Fundusz może również ograniczyć dystrybucję danej klasy jednostek uczestnictwa lub Subfunduszu do
określonych krajów.
Opłata wstępna może podlegać zastosowaniu lub anulowaniu w całości lub w części według uznania
spółki zarządzającej. Jeśli w stosunku do danej klasy jednostek uczestnictwa stosuje się opłatę
wstępną, jej wysokość określono w Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”. Spółka
zarządzająca jest uprawniona do otrzymania opłaty wstępnej (jeśli ma zastosowanie). Opłata wstępna
(jeśli ma zastosowanie) jest pobierana według tej samej stawki dla wszystkich subskrypcji
dokonywanych przez inwestora w tym samym dniu wyceny.
Wkład niepieniężny
Zarząd może w stosownym czasie przyjmować subskrypcje jednostek uczestnictwa w zamian za wkład
niepieniężny w postaci papierów wartościowych lub innych aktywów, które dany Subfundusz może
nabywać zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną i ograniczeniami. Każdy taki wkład niepieniężny
podlega wycenie w raporcie biegłego rewidenta, jeżeli jest to wymagane, sporządzonym zgodnie z
przepisami luksemburskiej ustawy. Wszystkie dodatkowe koszty związane z wkładem niepieniężnym
ponosi uczestnik wnoszący taki wkład lub inny podmiot zatwierdzony przez spółkę zarządzającą.
Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy
W luksemburskiej ustawie z dnia 19 lutego 1973 r. (z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 5
kwietnia 1993 r. (z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 12 listopada 2004 r. (z późniejszymi
zmianami) oraz w powiązanych rozporządzeniach Wielkiego Księcia, rozporządzeniach
ministerialnych oraz okólnikach luksemburskiego organu nadzoru wyszczególniono obowiązki mające
zapobiegać wykorzystywaniu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania takich jak Fundusz do celów
prania pieniędzy. W związku z powyższym spółka zarządzająca stosuje procedurę identyfikacji
inwestorów, która wymaga, między innymi, aby formularz zlecenia był składany przez inwestora wraz
z dokumentami wskazanymi w aktualnie obowiązującej wersji formularza zlecenia.
Powyższe informacje przekazane spółce zarządzającej są przechowywane i wykorzystywane zgodnie
z luksemburskimi przepisami o ochronie danych osobowych. We wszystkich przypadkach spółka
zarządzająca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i dokumentów, w tym
również tłumaczeń, certyfikatów i uaktualnionych wersji tych dokumentów, w zakresie niezbędnym do
uzyskania pewności, że spełniono wymogi identyfikacyjne przewidziane przepisami prawa
luksemburskiego.
(b)

Odkup jednostek uczestnictwa

Zlecenia odkupu jednostek uczestnictwa można składać w każdym dniu będącym dniem wyceny
danego Subfunduszu. Odkupy są realizowane po cenie kupna danej klasy jednostek uczestnictwa
ustalonej w dniu wyceny, w którym przyjęto zlecenie.
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Zlecenia odkupu są realizowane wyłącznie, jeśli otrzymano rozliczone środki z tytułu subskrypcji
jednostek uczestnictwa podlegających odkupowi.
Spółka zarządzająca może przeprowadzić procedury identyfikacji, jakie uzna za właściwe w związku
zleceniami odkupu. Zmierza to do ograniczenia ryzyka błędu i oszustwa ponoszonego przez
Fundusz, jego agentów lub uczestników. Jeżeli udane zakończenie procedur identyfikacji nie jest
możliwe, spółka zarządzająca może przedłużyć przetwarzanie instrukcji płatniczych dopóki procedury
identyfikacji nie zostaną z sukcesem zakończone. Nie wpływa to na dzień wyceny, w którym zlecenie
odkupu podlega przyjęciu, ani na obowiązującą cenę kupna. W takich okolicznościach ani spółka
zarządzająca, ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestnika lub innej osoby w
przypadku opóźnienia bądź odmowy realizacji zleceń odkupu.
Płatności z tytułu odkupu są zwykle realizowane w walucie referencyjnej klasy jednostek uczestnictwa
przelewem bankowym w terminie 3 dni roboczych od właściwego dnia wyceny (z zastrzeżeniem
odmiennych postanowień Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”). Termin ten
może podlegać wydłużeniu do maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku transakcji realizowanych
za pośrednictwem niektórych dystrybutorów lub agentów sprzedaży zatwierdzonych przez spółkę
zarządzającą, takich jak JPMorgan Funds (Asia) Limited z Hongkongu. Fundusz ani spółka
zarządzająca nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub opłaty naliczane przez bank
odbiorcy bądź system rozliczeniowy. Uczestnik może wnioskować, na własny koszt i pod warunkiem
uzyskania zgody spółki zarządzającej, o wypłatę należnych mu kwot z tytułu odkupu w walucie innej
niż waluta referencyjna właściwej klasy jednostek uczestnictwa . Obsługę zleceń odkupu w zakresie
wymiany walut prowadzi spółka zarządzająca w imieniu i na koszt składających takie zlecenia
uczestników. Stosowane kursy wymiany walutowej mogą ulegać zmianie w ciągu dnia w zależności
od warunków rynkowych i wielkości transakcji. Dodatkowych informacji udziela na żądanie spółka
zarządzająca.
Jeżeli w wyjątkowych okolicznościach kwot z tytułu odkupu nie można wypłacić w terminie
określonym powyżej, płatność podlega realizacji w późniejszym terminie możliwie jak najszybciej (w
terminie nie dłuższym jednak niż 10 dni roboczych, a w przypadku JPMorgan Funds – India Fund 15
dni roboczych od stosownego dnia wyceny) po cenie kupna obliczonej w stosownym dniu wyceny.
Opłata za odkup podlega zastosowaniu lub anulowaniu w całości lub w części według uznania spółki
zarządzającej. Jeśli w stosunku do dowolnej klasy jednostek uczestnictwa stosuje się opłatę za
odkup, jej wysokość określono w Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”. Spółka
zarządzająca jest uprawniona do otrzymania opłaty za odkup (jeśli ma zastosowanie). Opłata za
odkup (jeśli ma zastosowanie) jest pobierana według tej samej stawki dla wszystkich odkupów
dokonywanych przez inwestora w tym samym dniu wyceny.
Odkup w formie niepieniężnej
Spółka zarządzająca może zwrócić się do uczestnika o przyjęcie „odkupu w formie niepieniężnej”, tj.
przyjęcie portfela papierów wartościowych od Subfunduszu o wartości równej wartości kwot z tytułu
odkupu. Uczestnik może odmówić przyjęcia odkupu w formie niepieniężnej. Jeżeli uczestnik zgodzi się
przyjąć odkup w formie niepieniężnej, otrzyma aktywa Subfunduszu wybrane z należytym
uwzględnieniem zasady równego traktowania wszystkich uczestników. Spółka zarządzająca może
również, według własnego uznania, przyjąć zlecenie uczestnika o dokonanie odkupu w formie
niepieniężnej. Wartość odkupu w formie niepieniężnej podlega potwierdzeniu w raporcie sporządzonym
przez biegłego rewidenta, w zakresie wymaganym przez prawo luksemburskie. Wszystkie dodatkowe
koszty związane z odkupem w formie niepieniężnej ponosi uczestnik wnioskujący o odkup w takiej
formie lub inny podmiot zatwierdzony przez spółkę zarządzającą.
Obowiązkowy odkup
Zarząd lub spółka zarządzająca mogą, według własnego uznania i zgodnie z postanowieniami statutu,
dokonać obowiązkowego odkupu jednostek uczestnictwa będących w posiadaniu uczestnika, jeśli w
opinii zarządu lub spółki zarządzającej takie posiadanie może skutkować (i) naruszeniem jakichkolwiek
(a) przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Luksemburgu lub innych przepisów prawa i regulacji,
(b) wymogów dowolnego kraju, lub (c) wymogów dowolnych władz rządowych, (ii) powstaniem
obowiązku podatkowego po stronie Funduszu (w tym jego uczestników) lub któregokolwiek z jego
przedstawicieli bądź nałożeniem na te podmioty jakichkolwiek sankcji, kar, obciążeń lub wystąpieniem
innych niekorzystnych konsekwencji (zarówno pieniężnych, administracyjnych jak i operacyjnych),
których w przeciwnym razie Fundusz (w tym jego uczestnicy) lub jego przedstawiciele mogliby uniknąć,
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lub (iii) przekroczeniem przez takiego uczestnika limitu ograniczenia, któremu podlega posiadana przez
niego inwestycja w jednostki uczestnictwa. Jeśli okaże się, że osoba, która powinna być wykluczona z
grona uczestników, sama lub wraz z dowolną inną osobą, jest uczestnikiem, zarząd lub spółka
zarządzająca może dokonać obowiązkowego odkupu wszystkich jednostek uczestnictwa będących
przedmiotem takiego posiadania, zgodnie z postanowieniami statutu.
Zarząd lub spółka zarządzająca może w szczególności zdecydować, zgodnie z postanowieniami
statutu, o przeprowadzeniu obowiązkowego odkupu jednostek uczestnictwa będących w posiadaniu
osoby będącej (i) osobą amerykańską, lub będących w bezpośrednim posiadaniu osoby będącej (ii)
obywatelem amerykańskim, (iii) amerykańskim rezydentem podatkowym, lub (iv) nieamerykańską
spółką osobową, nieamerykańskim funduszem powierniczym lub podobnym przejrzystym podatkowo
nieamerykańskim podmiotem, którego dowolny wspólnik, beneficjent lub właściciel jest osobą
amerykańską, obywatelem amerykańskim lub amerykańskim rezydentem podatkowym.
Zarząd lub spółka zarządzająca będzie wymagać, aby pośrednicy dokonali obowiązkowego odkupu
jednostek uczestnictwa będących w posiadaniu osoby amerykańskiej.
Uczestnicy mają obowiązek niezwłocznie zawiadomić spółkę zarządzającą o tym, że są lub staną się (i)
osobami amerykańskimi, (ii) obywatelami amerykańskimi, (iii) amerykańskimi rezydentami
podatkowymi, lub (iv) określoną osobą amerykańską w rozumieniu FATCA, bądź o tym, że posiadane
przez nich inwestycje mogą skutkować (i) naruszeniem jakichkolwiek (a) przepisów prawa i regulacji
obowiązujących w Luksemburgu lub innych przepisów prawa i regulacji, (b) wymogów dowolnego kraju,
lub (c) wymogów dowolnych władz rządowych, (ii) powstaniem obowiązku podatkowego po stronie
Funduszu (w tym jego uczestników) lub któregokolwiek z jego przedstawicieli bądź nałożeniem na te
podmioty jakichkolwiek sankcji, kar, obciążeń lub wystąpieniem innych niekorzystnych konsekwencji
(zarówno pieniężnych, administracyjnych jak i operacyjnych), których w przeciwnym razie Fundusz (w
tym jego uczestnicy) lub jego przedstawiciele mogliby uniknąć, lub (iii) przekroczeniem przez takiego
uczestnika limitu ograniczenia, któremu podlega posiadana przez niego inwestycja w jednostki
uczestnictwa.
(c)

Zamiana jednostek uczestnictwa

Z zastrzeżeniem przypadku zawieszenia określania wartości aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa, uczestnikom przysługuje prawo do zamiany wszystkich lub części posiadanych
jednostek uczestnictwa danej klasy jednostek uczestnictwa Subfunduszu („pierwotna klasa jednostek
uczestnictwa”) na jednostki uczestnictwa innej klasy jednostek uczestnictwa („nowa klasa jednostek
uczestnictwa”) takiego lub innego Subfunduszu w ramach Funduszu lub JPMorgan Investment
Funds. Podobnie uczestnikom przysługuje prawo do zamiany wszystkich lub części posiadanych
jednostek uczestnictwa danej klasy jednostek uczestnictwa subfunduszu w ramach JPMorgan
Investment Funds na jednostki uczestnictwa dowolnej klasy jednostek uczestnictwa Subfunduszu w
ramach Funduszu. Zamiany w ramach Funduszu są dozwolone pod warunkiem, że uczestnik spełnia
wymogi uprawniające oraz dotyczące minimalnych kwot inwestycji określone w Załączniku III
„Szczegółowe informacje o Subfunduszach” oraz inne warunki dotyczące pierwotnych lub nowych
klas jednostek uczestnictwa, określone poniżej. Ze względu na możliwe różnice w przepisach
podatkowych obowiązujących w poszczególnych krajach uczestnicy powinni zasięgnąć porady
swoich doradców podatkowych w zakresie skutków podatkowych zamiany.
JPMorgan Funds – Multi-Manager Alternatives Fund oraz JPMorgan Funds – Multi-Manager
Equity Long-Short Fund
Zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa z lub na JPMorgan Funds – Multi-Manager Alternatives
Fund albo JPMorgan Funds – Multi-Manager Equity Long-Short Fund na jednostki uczestnictwa
dowolnego innego Subfunduszu Funduszu lub na JPMorgan Investment Funds nie są dozwolone.
JPMorgan Funds – India Fund
W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa JPMorgan Funds – India Fund na jednostki
uczestnictwa innego Subfunduszu Funduszu lub na JPMorgan Investment Funds, cena sprzedaży
podlega obliczeniu w dniu otrzymania kwot z tytułu odkupu, przy czym jednostki uczestnictwa nowego
Subfunduszu podlegają nabyciu wyłącznie pod warunkiem dostępności kwot z tytułu odkupu (z
zastrzeżeniem piętnastodniowego terminu płatności dla kwot z tytułu odkupu obowiązującego w
przypadku JPMorgan Funds – India Fund).
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Jednostki uczestnictwa klasy T
Uczestnicy mogą dokonać zamiany wszystkich lub części posiadanych jednostek uczestnictwa klasy T
na jednostki uczestnictwa klasy T innego Subfunduszu. Takie zamiany nie są uwarunkowane
zapłaceniem warunkowej odroczonej opłaty z tytułu sprzedaży („opłata CDSC”), za to pozostała część
opłaty CDSC podlega przeniesieniu na nową klasę jednostek uczestnictwa. Z wyjątkiem sytuacji
określonych powyżej oraz dopuszczonych wyjątkowo przez spółkę zarządzającą żadne inne zamiany
jednostek uczestnictwa klasy T lub na jednostki uczestnictwa klasy T Funduszu nie są dozwolone.
Procedura zamiany w obrębie Funduszu
Jeśli zlecenie zamiany zostanie otrzymane przed godz. 14.30 czasu luksemburskiego w dniu będącym
jednocześnie dniem wyceny pierwotnej klasy jednostek uczestnictwa i nowej klasy jednostek
uczestnictwa („wspólny dzień wyceny”), liczbę jednostek uczestnictwa emitowanych do celów zamiany
oblicza się na podstawie ceny kupna pierwotnej klasy jednostek uczestnictwa oraz wartości aktywów
netto nowej klasy jednostek uczestnictwa, powiększonych o opłatę za zamianę (określoną poniżej).
Jeżeli zlecenie zamiany zostanie otrzymane przed godz. 14.30 czasu luksemburskiego w dniu
niebędącym wspólnym dniem wyceny odpowiednich klas jednostek uczestnictwa (lub jeżeli wspólny
dzień wyceny nie występuje), zamianę realizuje się na podstawie ceny kupna pierwotnej klasy jednostek
uczestnictwa oraz wartości aktywów netto nowej klasy jednostek uczestnictwa obliczonej w następnym
odpowiednim dniu wyceny każdej z tych dwóch klas jednostek uczestnictwa, powiększonych o opłatę za
zamianę (określoną poniżej). Realizacja zleceń otrzymanych po godz. 14.30 czasu luksemburskiego w
dowolnym dniu wyceny podlega odroczeniu do następnego dnia wyceny identycznie, jak w przypadku
zleceń subskrypcji i odkupu jednostek uczestnictwa.
Spółka zarządzająca może stosować opłatę za zamianę w maksymalnej wysokości 1% wartości
aktywów netto jednostek uczestnictwa nowej klasy jednostek uczestnictwa. W przypadku, gdy uczestnik
wnioskuje o zamianę na nową klasę jednostek uczestnictwa podlegających wyższej opłacie wstępnej,
dodatkowa opłata wstępna dotycząca nowej klasy jednostek uczestnictwa może zostać pobrana. Spółka
zarządzająca jest uprawniona do otrzymywania wszelkich opłat z tytułu zamiany oraz do dokonywania
wszelkich zaokrągleń.

2.2

Przeniesienie jednostek uczestnictwa

Jednostki uczestnictwa można zwykle przenosić dostarczając właściwemu dystrybutorowi, agentowi
sprzedaży lub spółce zarządzającej dokument przeniesienia sporządzony w odpowiedniej formie. Po
otrzymaniu zlecenia przeniesienia i sprawdzeniu udzielonych aprobat, konieczne może być
poświadczenie zgodności podpisów przez zatwierdzony bank, dom maklerski lub notariusza.
Prawo do przeniesienia jednostek uczestnictwa podlega wymogom w zakresie minimalnych kwot
inwestycji i posiadania, wyszczególnionym w sekcji zatytułowanej „Minimalne kwoty subskrypcji i
posiadania oraz uprawnienia do nabycia jednostek uczestnictwa” wchodzącej w skład części
„Informacje ogólne” w sekcji 2.1. „Subskrypcja, odkup i zamiana jednostek uczestnictwa”.
Ograniczenia subskrypcji jednostek uczestnictwa mają także zastosowanie do przeniesienia
jednostek uczestnictwa na (i) osoby amerykańskie, (ii) obywateli amerykańskich, lub (iii)
amerykańskich rezydentów podatkowych (zob. odpowiednie postanowienia punktu (a) „Subskrypcja
jednostek uczestnictwa” w sekcji 2.1. „Subskrypcja, odkup i zamiana jednostek uczestnictwa”
powyżej).
Przed złożeniem zlecenia przeniesienia jednostek uczestnictwa uczestnikowi zaleca się skontaktowanie
z właściwym dystrybutorem, agentem sprzedaży lub spółką zarządzającą w celu upewnienia się, że
posiada właściwą dokumentację do przeprowadzenia transakcji.

2.3
Ograniczenia subskrypcji jednostek uczestnictwa niektórych
Subfunduszy i zamiany na takie jednostki uczestnictwa
Subfundusz lub klasa jednostek uczestnictwa mogą zaprzestać przyjmowania nowych zleceń
subskrypcji lub zamiany jednostek uczestnictwa (lecz nie zleceń odkupu lub zamiany na inne
jednostki uczestnictwa), jeżeli w opinii spółki zarządzającej, jest to niezbędne w celu ochrony
interesów dotychczasowych uczestników. Okoliczności, w których takie zaprzestanie przyjmowania
zleceń może być właściwe, obejmują w szczególności przypadek, gdy Subfundusz osiągnąłby
rozmiary odpowiadające potencjałowi rynku i/lub potencjałowi zarządzającego inwestycjami oraz gdy
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dalszy napływ środków byłby szkodliwy dla wyników Subfunduszu. Każdy Subfundusz lub klasa
jednostek uczestnictwa mogą zaprzestać przyjmowania nowych zleceń subskrypcji lub zamiany bez
konieczności uprzedniego powiadomienia o tym uczestników. Po zaprzestaniu przyjmowania zleceń
Subfundusz lub klasa jednostek uczestnictwa nie podlegają zwolnieniu z tego ograniczenia, dopóki w
opinii spółki zarządzającej nie ustąpią okoliczności, które wymagały jego wprowadzenia.
W przypadku zaprzestania przyjmowania nowych zleceń subskrypcji lub zamiany, treść strony
internetowej www.jpmorganassetmanagement.com ulega aktualizacji w celu odzwierciedlenia zmiany
statusu odpowiedniego Subfunduszu lub klasy jednostek uczestnictwa. Informacje o bieżącym
statusie Subfunduszy lub klas jednostek uczestnictwa można uzyskać od spółki zarządzającej lub
znaleźć na wyżej wymienionej stronie internetowej.

2.4
Ograniczenia subskrypcji jednostek uczestnictwa klasy S i zamiany na
takie jednostki uczestnictwa
Nowe zlecenia subskrypcji jednostek uczestnictwa klasy S lub zlecenia zamiany na takie jednostki
uczestnictwa (lecz nie odkupu ani zamiany takich jednostek uczestnictwa) nie będą przyjmowane po
przekroczeniu poziomu wartości aktywów w zarządzaniu określonego przez spółkę zarządzającą.
Zaprzestanie przyjmowania nowych zleceń subskrypcji jednostek uczestnictwa klasy S lub zamiany na
takie jednostki uczestnictwa może mieć miejsce bez konieczności uprzedniego powiadomienia o tym
uczestników. Po zaprzestaniu przyjmowania zleceń dotyczących niniejszej klasy jednostek
uczestnictwa, ich przyjmowanie nie podlega wznowieniu.
W przypadku zaprzestania przyjmowania nowych zleceń subskrypcji lub zleceń zamiany, treść strony
internetowej www.jpmorganassetmanagement.com ulega aktualizacji w celu odzwierciedlenia zmiany
statusu jednostek uczestnictwa odpowiedniej klasy S. Informacje o bieżącym statusie jednostek
uczestnictwa klasy S można uzyskać od spółki zarządzającej lub znaleźć na wyżej wymienionej
stronie internetowej.

2.5

Obliczanie cen

Obliczanie Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
(A) O ile w Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach” nie przewidziano inaczej,
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa każdej klasy jednostek uczestnictwa oblicza
się w każdym dniu wyceny w walucie odpowiedniej klasy jednostek uczestnictwa. Kalkulacja
polega na podzieleniu wartości aktywów netto możliwej do przypisania do każdej klasy jednostek
uczestnictwa, będącej wartością jej aktywów pomniejszoną o jej zobowiązania, przez liczbę
wyemitowanych jednostek uczestnictwa danej klasy jednostek uczestnictwa. Wynik zaokrągla się
do najbliższego drugiego (trzeciego w przypadku JPMorgan Funds – Sterling Bond Fund,
JPMorgan Funds – EU Government Bond Fund, JPMorgan Funds – US Short Duration Bond
Fund, JPMorgan Funds – Europe High Yield Bond Fund oraz JPMorgan Funds – Europe High
Yield Short Duration Bond Fund) miejsca po przecinku.
(B) Spółka zarządzająca zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody na obliczanie cen częściej niż
raz dziennie lub na inne trwałe lub tymczasowe zmiany procedury realizacji transakcji, na
przykład w przypadku, gdy spółka zarządzająca uzna, że wymaga tego istotna zmiana wartości
rynkowej inwestycji jednego lub większej liczby Subfunduszy bądź w przypadku subskrypcji
gotówkowych, gdy spółka zarządzająca uzna, że odrębna wycena takich subskrypcji leży w
interesie uczestników. Prospekt emisyjny podlega aktualizacji, w następstwie wszelkich takich
trwałych zmian, o czym odpowiednio powiadamia się uczestników.
(C) Podczas wyceny aktywów ogółem obowiązują następujące zasady:
(i)

Wartość papierów wartościowych i/lub finansowych instrumentów pochodnych
określa się na podstawie ostatniej ceny notowanej na odpowiedniej giełdzie papierów
wartościowych lub rynku pozagiełdowym bądź na dowolnym innym rynku
regulowanym, na którym takie papiery wartościowe stanowią przedmiot obrotu lub są
dopuszczone do obrotu. Jeżeli takie papiery wartościowe są notowane lub stanowią
przedmiot obrotu na więcej niż jednej giełdzie papierów wartościowych lub rynku
regulowanym, spółka zarządzająca lub agent wyznaczony przez nią do tego celu
może, wedle swego własnego uznania, wskazać giełdy papierów wartościowych lub
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rynki regulowane, na których takie papiery wartościowe stanowią głównie przedmiot
obrotu, dla ustalania stosownej wartości. Jeżeli papier wartościowy nie stanowi
przedmiotu obrotu ani nie jest dopuszczony do obrotu na żadnej oficjalnej giełdzie
papierów wartościowych ani żadnym rynku regulowanym, lub w przypadku papierów
wartościowych stanowiących przedmiot obrotu lub dopuszczonych do obrotu tamże,
jeżeli ostatnia notowana cena nie odzwierciedla ich rzeczywistej wartości, spółka
zarządzająca lub agent wyznaczony dla tego celu przeprowadza wycenę na
podstawie oczekiwanej ceny sprzedaży, ustalanej zgodnie z zasadą ostrożności i w
dobrej wierze.
(ii)

Finansowe instrumenty pochodne nienotowane na żadnej oficjalnej giełdzie papierów
wartościowych ani niestanowiące przedmiotu obrotu na żadnym innym
zorganizowanym rynku wycenia się w sposób rzetelny i umożliwiający weryfikację
codziennie zgodnie z praktyką rynkową w tym zakresie.

(iii)

Tytuły uczestnictwa lub jednostki uczestnictwa UCI lub UCITS typu otwartego
wycenia się na podstawie ostatniej wartości aktywów netto, ogłoszonej przez takie
przedsiębiorstwa.

(iv)

Środki pieniężne, weksle płatne za okazaniem oraz inne należności i rozliczenia
międzyokresowe czynne wycenia się według ich wartości nominalnej, o ile uzyskanie
takiej kwoty wydaje się prawdopodobne.

(v)

Wszelkie aktywa lub zobowiązania wyrażone w walutach innych niż waluta
odpowiedniego Subfunduszu przelicza się przy użyciu stosownego kursu wymiany
spot ogłoszonego przez bank lub inną odpowiedzialną instytucję finansową.

(vi)

Wszelkie aktywa lub zobowiązania, których nie można uznać za możliwe do
przypisania do danego Subfunduszu, podlegają proporcjonalnej alokacji do wartości
aktywów netto każdego Subfunduszu. Wszelkie zobowiązania możliwe do
przypisania do określonego Subfunduszu mają charakter wiążący tylko dla takiego
Subfunduszu. Na potrzeby uregulowania stosunków między uczestnikami każdy
Subfundusz uznaje się za odrębny podmiot.

(vii)

Swapy wycenia się według ich wartości godziwej w oparciu o wycenę bazowych
papierów wartościowych (na zamknięcie dnia lub według wartości śróddziennej), jak i
w oparciu o charakterystykę bazowych zobowiązań.

(viii)

Aktywa płynne i instrumenty rynku pieniężnego można wyceniać według wartości
nominalnej powiększonej o odsetki lub metodą amortyzowanego kosztu. Wszystkie
inne aktywa można wyceniać tą metodą, jeśli jest to zgodne z przyjętymi zwyczajami
rynkowymi.

Wartość aktywów denominowanych w innej walucie niż waluta referencyjna Subfunduszu ustala się
uwzględniając kurs wymiany obowiązujący w chwili obliczania Wartości Aktywów Netto.
Zgodnie z okólnikiem CSSF nr 02/77, z późniejszymi zmianami, w zakresie ochrony inwestorów,
spółka zarządzająca wprowadziła procedurę korekty błędów w obliczeniach wartości aktywów netto.
Istotny błąd w obliczeniach wartości aktywów netto wystąpi, jeśli obliczenie wartości aktywów netto
spowoduje zawyżenie lub zaniżenie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w zakresie
przekraczającym próg istotności wyznaczony przez zarząd do stosowania w odniesieniu do
odpowiedniego Subfunduszu. Spółka zarządzająca ma wtedy obowiązek podjąć niezbędne działania
naprawcze i wyrównawcze. Szczegółowe informacje na temat progów istotności można znaleźć na
stronie internetowej www.jpmorganassetmanagement.lu.
Korekta wyceny metodą „swing pricing”
Subfundusz może doświadczyć rozwodnienia Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa w
rezultacie kupna lub sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu po cenie, która nie uwzględnia
kosztów transakcji ani innych kosztów powstałych w trakcie realizacji przez zarządzającego
inwestycjami transakcji papierami wartościowymi w celu dopasowania strumieni płatności
przychodzących lub wychodzących.
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W celu przeciwdziałania takim skutkom można wprowadzić specjalny mechanizm korekty cen (tzw.
„swing pricing”) chroniący interesy uczestników Funduszu. Jeśli w dniu wyceny łączna wartość netto
transakcji jednostkami uczestnictwa Subfunduszu przekracza ustalony wcześniej próg, określany i
regularnie aktualizowany dla każdego Subfunduszu przez spółkę zarządzającą, Wartość Aktywów
Netto na jednostkę uczestnictwa można skorygować w górę lub w dół w celu uwzględnienia
odpowiednio nadwyżki płatności przychodzących lub wychodzących. Nadwyżki płatności
przychodzących i wychodzących ustala spółka zarządzająca na podstawie najświeższych informacji
dostępnych w chwili obliczania Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa. Mechanizm
korekty cen można stosować dla wszystkich Subfunduszy z wyjątkiem JPMorgan Funds – Highbridge
Europe STEEP Fund, JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Fund, JPMorgan Funds – Global
Multi Asset Portfolios Fund, JPMorgan Funds – Global Multi Strategy Income Fund oraz Subfunduszy
rynku pieniężnego. Zakres korekty ceny określa spółka zarządzająca. Korekta powinna pokryć koszty
transakcji i inne koszty. Korekty można określać indywidualnie dla poszczególnych Subfunduszy i nie
mogą one przekroczyć maksymalnego poziomu 2% pierwotnej Wartości Aktywów Netto na jednostkę
uczestnictwa. Informacje na temat korekty ceny mającej zastosowanie do określonego Subfunduszu
udostępnia się na żądanie w siedzibie spółki zarządzającej.
Podobnie, w celu ochrony interesów uczestników Subfunduszu podlegającego połączeniu, spółka
zarządzająca może dokonać korekty ostatniej wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Subfunduszu podlegającego połączeniu lub dokonać innych odpowiednich korekt, aby
zneutralizować, dla Subfunduszu podlegającego połączeniu, wpływ dowolnej korekty cen dokonanej
w ramach mechanizmu korekty cen (ang. swing pricing) w Subfunduszu przyjmującym, w wyniku
wpływów lub wypływów środków pieniężnych w Subfunduszu przyjmującym w dniu połączenia.
Zarząd może uznać za właściwe niezastosowanie korekty ograniczającej rozwodnienie (ang. swing
price adjustment) Wyceny Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu, jeżeli stara się
przyciągnąć wpływy celem osiągnięcia przez Subfundusz określonej wielkości. Jeśli decyzja zostanie
podjęta w stosunku do danego Subfunduszu, spółka zarządzająca pokryje koszty transakcji i inne
koszty powstałe w wyniku transakcji papierami wartościowymi, co ma na celu uniknięcie przez
Subfundusz rozwodnienia wartości aktywów netto. W takim przypadku uczestnicy będą dokonywać
subskrypcji lub odkupu według wartości aktywów netto, która nie zostanie skorygowana w górę, co
miałoby miejsce, gdyby mechanizm korekty cen został zastosowany.
Informacje na temat zastosowania mechanizmu korekty cen można uzyskać na stronie internetowej
www.jpmorganassetmanagement.lu lub kontaktując się ze spółką zarządzającą. Uczestnicy będą
powiadamiani za pośrednictwem tej samej strony internetowej o tym, do których Subfunduszy,
zgodnie z decyzją spółki zarządzającej, korekta ograniczająca rozwodnienie Wyceny Aktywów Netto
na jednostkę uczestnictwa nie ma zastosowania.
Wycena bazowych papierów wartościowych według ceny kupna lub ceny sprzedaży
Spółka zarządzająca może uznać, że w interesie uczestników (lub potencjalnych uczestników) leży
wycena papierów wartościowych według ceny kupna albo ceny sprzedaży, z uwzględnieniem
aktualnych warunków rynkowych i/lub poziomu subskrypcji lub odkupów w stosunku do wielkości
danego Subfunduszu. Wartość aktywów netto można również korygować o kwotę odpowiadającą
odpowiedniej rezerwie na koszty transakcji, które może ponieść Subfundusz, jednak zawsze z
zastrzeżeniem, że w danej chwili kwota ta nie może przekroczyć maksymalnego poziomu 1%
wartości aktywów netto Subfunduszu. W tych okolicznościach mechanizm korekty cen nie ma
zastosowania do wartości aktywów netto.
Alternatywne zasady wyceny
Spółka zarządzająca w okolicznościach uzasadnionych interesem uczestników lub Funduszu może
podjąć odpowiednie działania takie jak zastosowanie innych stosownych zasad wyceny w stosunku
do niektórych lub wszystkich aktywów Subfunduszu i/lub aktywów danej klasy, jeżeli metody wyceny,
o których mowa powyżej, okażą się niemożliwe lub niewłaściwe do zastosowania. Alternatywnie
spółka zarządzająca może w tych okolicznościach skorygować Wartość Aktywów Netto na jednostkę
uczestnictwa Subfunduszu przed jej opublikowaniem w celu uwzględnienia – jej zdaniem – godziwej
wartości portfela na dany dzień wyceny. Korekta obejmuje jednakowo wszystkie klasy jednostek
uczestnictwa danego Subfunduszu.
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Publikowanie cen
Informacje na temat Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa każdej klasy jednostek
uczestnictwa oraz ich cen kupna i cen sprzedaży są dostępne w siedzibie Funduszu oraz, za
wyjątkiem
jednostek
uczestnictwa
klasy
P,
na
stronie
internetowej
www.jpmorganassetmanagement.com.
Obliczanie ceny kupna i ceny sprzedaży
(A) Cenę sprzedaży jednostki uczestnictwa każdej klasy jednostek uczestnictwa oblicza się dodając
opłatę wstępną, o ile ma zastosowanie, do Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa.
Opłatę wstępną oblicza się jako procent wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
nieprzekraczający poziomów wyszczególnionych w Załączniku III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach”.
(B) Cenę kupna jednostek uczestnictwa każdej klasy jednostek uczestnictwa oblicza się odejmując
opłatę za odkup, o ile ma zastosowanie, od Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa.
Opłatę za odkup oblicza się jako procent wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
nieprzekraczający poziomów wyszczególnionych w Załączniku III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach”.
Dla celów publikacji cena kupna i cena sprzedaży podlegają zaokrągleniu do tej samej liczby miejsc
po przecinku co Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa danego Subfunduszu.

2.6

Zawieszenie lub odroczenia

(A) Fundusz może zawiesić lub odroczyć obliczanie wartości aktywów netto dowolnej klasy jednostek
uczestnictwa w dowolnym Subfunduszu oraz emisję i odkup dowolnej klasy jednostek
uczestnictwa takiego Subfunduszu, jak i prawo do zamiany jednostek uczestnictwa dowolnej
klasy jednostek uczestnictwa któregokolwiek Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innej klasy
jednostek uczestnictwa tego samego Subfunduszu lub dowolnego innego Subfunduszu, bądź
każdego innego rodzaju zamiany, o którym mowa w punkcie c) „Zamiana jednostek uczestnictwa”
sekcji 2.1. „Subskrypcja, odkup i zamiana jednostek uczestnictwa” powyżej:
(i)

gdy przelew środków w związku z realizacją, nabyciem lub zbyciem inwestycji bądź też
płatności należnych z tytułu sprzedaży takich inwestycji przez Fundusz nie mogą, w opinii
zarządu, podlegać wykonaniu po normalnych cenach lub kursach wymiany ani bez istotnej
szkody dla interesów uczestników lub Funduszu; lub

(ii)

na czas awarii środków komunikacji zwykle stosowanych podczas wyceny aktywów
Funduszu lub gdy z dowolnej przyczyny cena lub wartość aktywów Funduszu nie może
zostać w sposób natychmiastowy i dokładny określona; lub

(iii)

jeżeli Fundusz, Subfundusz lub klasa jednostek uczestnictwa podlega lub może podlegać
rozwiązaniu w dniu lub po dniu przekazania zawiadomienia o zgromadzeniu uczestników,
na którym zgłoszona zostaje uchwała o rozwiązaniu Funduszu, Subfunduszu lub klasy
jednostek uczestnictwa; lub

(iv)

w trakcie występowania stanu faktycznego stanowiącego, w opinii zarządu, sytuację
nadzwyczajną, w wyniku której zbycie lub wycena inwestycji odpowiednich Subfunduszy
przez spółkę zarządzającą są niewykonalne; lub

(v)

jeżeli zarząd uzna, że zaistniała istotna zmiana wyceny istotnej części inwestycji Funduszu
możliwych do przypisania do danego Subfunduszu oraz postanowi, w celu zabezpieczenia
interesów uczestników i Funduszu, o odłożeniu przygotowania lub wykorzystania wyceny
bądź o realizacji późniejszej lub kolejnej wyceny; lub

(vi)

gdy wartość jakiejkolwiek jednostki zależnej Funduszu nie może podlegać dokładnemu
ustaleniu;
lub

(vii) w momencie wystąpienia innych okoliczności, w których niepodjęcie takich działań mogłoby
spowodować powstanie obowiązku podatkowego albo innych niekorzystnych obciążeń
finansowych lub innych szkód po stronie Funduszu lub uczestników, których w przeciwnym
razie Fundusz lub uczestnicy mogliby uniknąć.
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(B) Zawieszenie obliczania Wartości Aktywów Netto jakiegokolwiek Subfunduszu lub klasy jednostek
uczestnictwa nie wpływa na wycenę innych Subfunduszy ani klas jednostek uczestnictwa, chyba
że takie Subfundusze lub klasy jednostek uczestnictwa także obejmie zawieszenie.
(C) W okresie zawieszenia lub odroczenia uczestnik może wycofać zlecenie dotyczące wszelkich
jednostek uczestnictwa nieumorzonych lub niezamienionych, za pisemnym zawiadomieniem
przekazanym spółce zarządzającej przed upływem takiego okresu.
(D) W przypadku JPMorgan Funds – India Fund, wypłata kwot z tytułu odkupu i realizacja zleceń
zamiany mogą zostać odroczone na okres nie dłuższy niż piętnaście dni roboczych od
stosownego dnia wyceny, jeżeli panujące warunki rynkowe nie pozwalają na wcześniejsze
rozliczenie.
Uczestników informuje się, w zależności od przypadku, o wszelkich zawieszeniach lub odroczeniach.

3.

Informacje ogólne

3.1

Szczegółowe informacje administracyjne, opłaty i wydatki

Szczegółowe informacje administracyjne
Zarząd
Zarząd ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Funduszem, w tym za określanie polityki
inwestycyjnej oraz ograniczeń i uprawnień inwestycyjnych. Zarząd składa się z osób wskazanych w
sekcji zatytułowanej „Zarząd”.
Członkowie zarządu będący pracownikami JPMorgan Chase & Co. lub jej bezpośrednich lub
pośrednich spółek zależnych bądź stowarzyszonych zrzekają się wynagrodzeń z tytułu pełnionych
funkcji. Zarząd co roku dokonuje przeglądu wynagrodzeń członków zarządu i przedstawia
rekomendacje co do wysokości takich wynagrodzeń uczestnikom do zatwierdzenia na zgromadzeniu.
Wynagrodzenia członków zarządu stanowią część wydatków operacyjnych i administracyjnych
Funduszu.
Zarząd zlecił spółce zarządzającej ogólne administrowanie działalnością gospodarczą i sprawami
Funduszu, z zastrzeżeniem utrzymania przez zarząd całościowej kontroli i nadzoru.
Spółka zarządzająca i agent lokalny
Zarząd Funduszu wyznaczył JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. na spółkę zarządzającą
Funduszem odpowiedzialną za świadczenie usług zarządzania inwestycjami, administracji i
wprowadzania do obrotu na rzecz Funduszu oraz na agenta lokalnego Funduszu.
Spółkę zarządzającą założono w Luksemburgu dnia 20 kwietnia 1988 r. jako société anonyme pod
nazwą Fleming Fund Management (Luxembourg) S.A. Spółkę zarządzającą przekształcono w société
à responsabilité limitée (S.à r.l.) dnia 28 lipca 2000 r. Jej nazwę zmieniono na J. P. Morgan Fleming
Asset Management (Europe) S.à r.l. dnia 22 lutego 2001 r. i następnie na JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. dnia 3 maja 2005 r. Zatwierdzony i wyemitowany kapitał zakładowy
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. wynosi 10.000.000 EUR. JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. podlega regulacji przez CSSF.
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. posiada od dnia 25 maja 2005 r. zezwolenie na
prowadzenie działalności w charakterze spółki zarządzającej UCITS i w związku z powyższym spełnia
warunki wyszczególnione w rozdziale 15 luksemburskiej ustawy. Przedmiotem działalności JPMorgan
Asset Management (Europe) S.à r.l. jest świadczenie usług zarządzania inwestycjami, administracji i
wprowadzania do obrotu na rzecz przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania.
Polityka wynagrodzeń
Polityka wynagrodzeń spółki zarządzającej („polityka wynagrodzeń”) ma zastosowanie do wszystkich
jej pracowników, w tym do kategorii pracowników, których działalność zawodowa wywiera istotny
wpływ na profil ryzyka spółki zarządzającej lub Funduszu.
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Struktura wynagrodzeń określona w polityce wynagrodzeń ma przyczyniać się do osiągania krótko- i
długoterminowych celów strategicznych i operacyjnych, przy jednoczesnym unikaniu podejmowania
nadmiernego ryzyka w sposób niezgodny ze strategią zarządzania ryzykiem. Ten cel ma zostać
osiągnięty w części poprzez zrównoważony program łącznego wynagrodzenia obejmujący połączenie
stałego wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia zasadniczego) oraz zmiennego wynagrodzenia w
formie pieniężnych bodźców motywacyjnych oraz długoterminowych zachęt opartych na akcjach lub
powiązanych z wynikami funduszu, przysługujących z upływem czasu. Stosowane przez JPMorgan
Chase & Co praktyki w zakresie zarządzania wynagrodzeniami zawierają szereg środków
zapewniających unikanie konfliktów interesów.
Polityka wynagrodzeń oraz jej wdrożenie ma na celu propagowanie odpowiedniego zarządzania i
przestrzegania przepisów. Kluczowe elementy polityki obejmują postanowienia mające na celu:
1. powiązanie wynagrodzenia pracowników z długoterminowymi wynikami oraz zapewnienie
jego zgodności z interesami uczestników
2. propagowanie kultury wspólnego sukcesu wśród pracowników
3. przyciąganie i zatrzymywanie utalentowanych pracowników
4. integrację zarządzania ryzykiem z wynagrodzeniem
5. brak dodatków do wynagrodzeń lub wynagrodzeń przyznawanych niezależnie od
osiągniętych wyników
6. utrzymanie solidnych praktyk w zakresie zarządzania wynagrodzeniami
Politykę
wynagrodzeń
można
znaleźć
na
stronie
internetowej
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy. Obejmuje ona informacje na
temat sposobu obliczania wynagrodzenia i świadczeń, a także określa obowiązki w zakresie
przyznawania wynagrodzeń i świadczeń, w tym skład komisji, która nadzoruje i kontroluje politykę
wynagrodzeń. Egzemplarz polityki można uzyskać bezpłatnie od spółki zarządzającej.
Zarząd spółki zarządzającej
Członkowie zarządu spółki zarządzającej:
Massimo Greco, Dyrektor zarządzający, JPMorgan Asset Management (UK) Limited, 60 Victoria
Embankment, Londyn, EC4Y 0JP, Wielka Brytania
Jonathan P. Griffin, dyrektor zarządzający, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga
Beate Gross, Dyrektor zarządzający, JPMorgan Asset Management (UK) Limited, 60 Victoria
Embankment, Londyn, EC4Y 0JP, Wielka Brytania
Jean-Jacques Lava, dyrektor wykonawczy, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga
Daniel J. Watkins, Dyrektor zarządzający, JPMorgan Asset Management (UK) Limited, 60 Victoria
Embankment, Londyn, EC4Y 0JP, Wielka Brytania
Zarząd spółki zarządzającej powołał Gilberta Dunlopa, Jonathana Griffina oraz Philippe’a Ringarda
jako osoby odpowiedzialne za bieżące zarządzanie spółką zarządzającą zgodnie z art. 102
luksemburskiej ustawy.
Spółka zarządzająca uzyskała zgodę Funduszu na delegowanie spoczywających na niej funkcji
zarządzania inwestycjami na rzecz zarządzających inwestycjami zatwierdzonych przez Fundusz, jak
określono poniżej.
Spółka zarządzająca uzyskała także zgodę Funduszu na delegowanie, pod jej całościowym
nadzorem, niektórych funkcji administracyjnych na osoby trzecie. W związku z powyższym spółka
zarządzająca wyznaczyła wyspecjalizowanych dostawców usług z siedzibą w Luksemburgu do
pełnienia niektórych funkcji agenta korporacyjnego, administracyjnego i transferowego.
W związku ze swoimi funkcjami wprowadzania do obrotu spółka zarządzająca może zawierać umowy
z dystrybutorami, na mocy których dystrybutorzy zobowiązują się do działania jako pośrednicy lub
pełnomocnicy inwestorów dokonujących subskrypcji jednostek uczestnictwa za ich pośrednictwem.
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Spółka zarządzająca monitoruje w sposób ciągły działalność osób trzecich, na które delegowała
realizację spoczywających na niej funkcji. Umowy zawierane pomiędzy spółką zarządzającą a
odpowiednimi osobami trzecimi przewidują, że spółka zarządzająca może w dowolnym czasie
przekazać dalsze instrukcje takim osobom trzecim oraz że może wycofać swe upoważnienie ze
skutkiem natychmiastowym, jeżeli leży to w interesie uczestników. Na zobowiązania spółki
zarządzającej wobec Funduszu nie ma wpływu fakt, że delegowała ona realizację określonych funkcji
na rzecz osób trzecich.
Nazwy innych funduszy, na rzecz których JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l pełni funkcje
spółki zarządzającej, są dostępne na żądanie.
Zarządzający inwestycjami
Spółka zarządzająca delegowała funkcje zarządzania inwestycjami w przypadku każdego
Subfunduszu na zarządzającego lub zarządzających inwestycjami wyszczególnionych w sekcji
zatytułowanej „Zarządzający inwestycjami” znajdującej się w sekcji „Zarządzanie i administracja” na
początku niniejszego prospektu emisyjnego. Zarządzający inwestycjami zarządzają inwestycjami
Subfunduszy zgodnie z ustalonymi celami i ograniczeniami inwestycyjnymi oraz wedle swego uznania
nabywają i zbywają papiery wartościowe Subfunduszy. Warunki zaangażowania zarządzających
inwestycjami określają umowy o zarządzanie inwestycjami. Zarządzający inwestycjami mają prawo
otrzymywać wynagrodzenie za swe usługi w postaci opłaty uiszczanej przez spółkę zarządzającą na
warunkach przewidzianych w odpowiednich umowach o zarządzanie inwestycjami lub zgodnie z
przyjętymi w stosownym czasie w innym trybie uzgodnieniami.
Szczegółowe informacje na temat zarządzającego lub zarządzających inwestycjami w przypadku
poszczególnych Subfunduszy można uzyskać w siedzibie spółki zarządzającej lub znaleźć na stronie
internetowej www.jpmorganassetmanagement.com.
Współzarządzający inwestycjami
Zgodnie z warunkami odpowiednich umów o zarządzanie inwestycjami i jeżeli tak wskazano w
Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”, zarządzający inwestycjami może być
uprawniony do delegowania funkcji zarządzania i doradztwa inwestycyjnego na rzecz Subfunduszu
na jednego lub więcej współzarządzających inwestycjami niepowiązanych z JPMorgan Chase & Co.
Współzarządzający inwestycjami zarządzają inwestycjami Subfunduszy zgodnie z ustalonymi celami
i ograniczeniami inwestycyjnymi oraz wedle swego uznania nabywają i zbywają papiery wartościowe
Subfunduszy. Warunki zaangażowania Współzarządzających inwestycjami określają Umowy o
współzarządzanie inwestycjami.
Depozytariusz
Zarząd Funduszu wyznaczył J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. na depozytariusza Funduszu na
mocy umowy z depozytariuszem. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. utworzono w Luksemburgu
dnia 16 maja 1973 r. jako société anonyme, a jej siedziba mieści się pod adresem 6, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga. Spółka prowadzi działalność bankową od
momentu jej utworzenia i podlega regulacji przez CSSF.
Depozytariusz będzie świadczyć na rzecz Funduszu usługi w zakresie deponowania aktywów, usługi
powiernicze, usługi rozliczania i niektóre inne powiązane usługi. Ponadto depozytariusz działa
niezależnie od Funduszu i spółki zarządzającej oraz wyłącznie w interesie Funduszu i jego
uczestników. Podsumowanie konfliktów interesów dotyczących depozytariusza można znaleźć w
sekcji zatytułowanej „Konflikty interesów” w sekcji 3.1. „Szczegółowe informacje administracyjne”.
Pełne, szczegółowe informacje na temat obowiązków depozytariusza i wszelkich potencjalnych
konfliktów interesów, a także informacje na temat jakichkolwiek funkcji przechowywania
przekazanych przez depozytariusza oraz wykaz zewnętrznych podmiotów, którym przekazano
funkcje, oraz wszelkich konfliktów interesów mogących powstać w wyniku takiego przekazania, są
udostępniane na żądanie przez spółkę zarządzającą.
Zgodnie z przepisami UCITS V, depozytariusz także:
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a)
b)
c)
d)
e)

zapewnia, aby emisja, odkup, zamiana i unieważnienie jednostek uczestnictwa były realizowane
przez Fundusz lub w jego imieniu zgodnie z luksemburską ustawą i statutem;
zapewnia, aby wartość jednostki uczestnictwa dowolnego Subfunduszu obliczana była zgodnie z
luksemburską ustawą i statutem;
wykonuje lub powoduje wykonanie przez dowolnego subpowiernika lub inny podmiot
powierniczy, któremu przekazano funkcje, w zależności od przypadku, dyspozycji Funduszu lub
spółki zarządzającej, o ile nie są sprzeczne z luksemburską ustawą ani statutem;
zapewnia, aby w transakcjach związanych z aktywami dowolnego Subfunduszu wynagrodzenie
było mu przekazywane w zwyczajowo ustalonych terminach;
zapewnia, aby zyski dowolnego Subfunduszu były przeznaczane na cele zgodne z luksemburską
ustawą i statutem.

Depozytariusz ponosi odpowiedzialność wobec Funduszu lub jego uczestników za utratę instrumentu
finansowego przechowywanego przez depozytariusza lub którykolwiek z jego podmiotów, któremu
przekazano funkcje. Depozytariusz nie ponosi jednak odpowiedzialności w przypadku, gdy jest w
stanie wykazać, że utrata nastąpiła w wyniku zdarzenia zewnętrznego pozostającego poza jego
uzasadnioną kontrolą, którego skutki byłyby nieuniknione mimo wszystkich uzasadnionych kroków
podjętych w celu zapobieżenia im. Depozytariusz ponosi także odpowiedzialność wobec Funduszu
lub jego uczestników za straty poniesione przez nich w wyniku niedbałego wykonania lub
zamierzonego niewykonania we właściwy sposób przez depozytariusza swoich obowiązków
wynikających z przepisów UCITS V.
Depozytariusz może powierzyć wszystkie lub część przechowywanych przez siebie aktywów
Funduszu subpowiernikom wyznaczanym przez depozytariusza. Przekazanie wszystkich lub części
powierzonych mu aktywów osobie trzeciej nie ma wpływu na odpowiedzialność depozytariusza.
Przy wyborze i wyznaczaniu subpowiernika lub innego podmiotu, któremu przekazano funkcje,
depozytariusz postępuje z wszelką należytą fachowością, dbałością i starannością wymaganą na
podstawie przepisów UCITS V celem zapewnienia, że powierzy aktywa Funduszu wyłącznie takiemu
podmiotowi, który będzie w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony.
Aktualny wykaz subpowierników, z których usług korzysta depozytariusz, można znaleźć na stronie
internetowej http://www.jpmorganassetmanagement.lu/listofsubcustodians.
Z różnymi agentami płatności i/lub przedstawicielami zawarto umowy w celu między innymi
zapewnienia realizacji pewnych usług administracyjnych, dystrybucji jednostek uczestnictwa lub
pełnienia przez nich funkcji przedstawicieli Funduszu w stosownych jurysdykcjach.
Korzystanie przez dystrybutora z usług pełnomocników
Fundusz i/lub spółka zarządzająca mogą zawierać umowy z wybranymi dystrybutorami, na mocy
których tacy dystrybutorzy zobowiązują się do działania w charakterze lub do ustanawiania
pełnomocników inwestorów dokonujących subskrypcji jednostek uczestnictwa za ich pośrednictwem.
Dystrybutor działający w takim charakterze może dokonywać subskrypcji, zamiany i odkupu jednostek
uczestnictwa w imieniu pełnomocnika na rzecz inwestorów indywidualnych oraz wnioskować o
rejestrację takich operacji w rejestrze uczestników Funduszu w imieniu pełnomocnika. Pełnomocnik
lub dystrybutor prowadzi własną dokumentację i udziela inwestorowi indywidualnie informacje o
posiadanych jednostkach uczestnictwa Funduszu. Jeśli przepisy prawa miejscowego lub zwyczaje
lokalne tego nie zabraniają, inwestorzy mogą inwestować bezpośrednio w Funduszu, nie korzystając
z usług pełnomocnika. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa miejscowego, każdy uczestnik
posiadający jednostki uczestnictwa na rachunku pełnomocnika prowadzonym przez dystrybutora
może dochodzić bezpośredniego tytułu własności jednostek uczestnictwa objętych w jego imieniu
przez pełnomocnika.
We wszelkich przypadkach takie umowy między spółką zarządzającą a pełnomocnikiem lub
dystrybutorem podlegają postanowieniom o zwalczaniu prania pieniędzy zawartym w części
zatytułowanej „Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy” powyżej.
Zarząd zwraca uwagę inwestorów na fakt, że każdy inwestor może dokonać pełnego wykonania praw
przysługujących mu bezpośrednio względem Funduszu, a w szczególności prawa do udziału w
zgromadzeniu uczestników wyłącznie, jeżeli zostanie wpisany osobiście i we własnym imieniu do
rejestru uczestników Funduszu. Jeżeli inwestor inwestuje w Fundusz poprzez pośrednika
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inwestującego w Fundusz w swoim własnym imieniu, lecz na rzecz inwestora, inwestor nie zawsze
może dokonać wykonania niektórych praw uczestnika bezpośrednio względem Funduszu.
Inwestorom zaleca się zasięgnięcie porady w sprawie przysługujących im praw.
Porozumienia o podziale prowizji
Zarządzający inwestycjami mogą zawierać porozumienia o podziale prowizji tylko wówczas, gdy
istnieje bezpośrednia i możliwa do zidentyfikowania korzyść dla klientów zarządzających
inwestycjami, w tym dla Funduszu, oraz gdy zarządzający inwestycjami mają pewność, że transakcje
generujące prowizje podlegające podziałowi są realizowane w dobrej wierze, w sposób ściśle zgodny
z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi oraz w najlepszym interesie Funduszu i uczestników.
Wszelkie takie porozumienia wymagają realizacji przez zarządzających inwestycjami na warunkach
odpowiadających najlepszym praktykom rynkowym. Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z
lokalnych regulacji niektórzy zarządzający inwestycjami mogą stosować preferencyjne prowizje w
celu opłacenia usług badawczych lub wykonawczych. W różnych jurysdykcjach mogą obowiązywać
różne zasady opłacania tego typu usług zgodnie z lokalnymi wymogami regulacyjnymi.
Ustalenia dotyczące usług świadczonych przez prime brokerów
Zarządzający inwestycjami mogą wyznaczyć jednego lub kilku prime brokerów świadczących usługi
maklerskie i obsługi transakcji na rzecz Funduszu.
W związku z transakcjami zakupu i sprzedaży rozliczanymi przez prime brokerów w imieniu
Funduszu, prime brokerzy mogą pozyskiwać finansowanie dla Funduszu i utrzymywać aktywa oraz
środki pieniężne w imieniu Funduszu w związku z takimi rozliczeniami i transakcjami finansowania. W
celu zabezpieczenia płatności i wykonania swoich obowiązków i zobowiązań wobec prime brokerów,
Fundusz przekazuje im zabezpieczenie w postaci papierów wartościowych lub środków pieniężnych.
Dane identyfikujące prime brokerów oraz inne odpowiednie informacje o prime brokerach można
znaleźć na stronie internetowej http://www.jpmorganassetmanagement.lu/listofprimebrokers.
Konflikty interesów
(1)

(2)

(3)

(4)

Spółka zarządzająca i jej podmioty, którym przekazano funkcje, zarządzający inwestycjami,
depozytariusz oraz agenci sprzedaży należą do JPMorgan Chase & Co. będącej uniwersalną
grupą bankową oferującą swoim klientom kompleksowy zakres usług bankowych i
inwestycyjnych. W konsekwencji możliwe jest wystąpienie konfliktów interesów pomiędzy
różnymi działaniami tych spółek a ich obowiązkami i zobowiązaniami wobec Funduszu. Spółka
zarządzająca i depozytariusz działają niezależnie w ramach JPMorgan Chase & Co.
Spółka zarządzająca, zgodnie z obowiązującym ją kodeksem postępowania, ma obowiązek
podejmowania prób unikania konfliktów interesów, a w przypadku gdy ich uniknięcie nie jest
możliwe, zobowiązana jest zapewnić, żeby jej klienci (w tym Fundusz) byli sprawiedliwie
traktowani.
Spółka zarządzająca i jej podmioty, którym przekazano funkcje, zarządzający inwestycjami,
depozytariusz oraz dowolne podmioty, którym przekazano funkcje, lub podmioty, którym dalej
przekazano funkcje, wyznaczone do wykonywania usług przechowywania i podobnych, a także
agenci sprzedaży, mogą występować w charakterze spółki zarządzającej, zarządzającego
inwestycjami lub doradcy inwestycyjnego, agenta sprzedaży, administratora, agenta
rejestrowego, depozytariusza lub powiernika (ang. trustee) w odniesieniu do innych funduszy
lub UCITS, innych UCI oraz innych instrumentów inwestycyjnych lub pozostałych klientów czy
też innych osób trzecich, bądź też mogą być w inny sposób z nimi powiązani. W związku z
powyższym możliwe jest, że każda z wyżej wymienionych jednostek, nawet prowadząc
działalność z zachowaniem należytej staranności, może doświadczyć potencjalnego konfliktu
interesów z Funduszem lub dowolnym Subfunduszem. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji
każda z powyższych jednostek będzie przez cały czas właściwie wykonywała swoje
zobowiązania wynikające z dowolnej umowy, której jest stroną lub która jest dla niej wiążąca, w
związku z Funduszem lub dowolnym Subfunduszem. W szczególności, w przypadku transakcji
lub inwestycji, w związku z którymi może wystąpić konflikt interesów, każda z powyższych
jednostek dołoży wszelkich starań we właściwym zakresie, aby doprowadzić do sprawiedliwego
rozstrzygnięcia takich konfliktów.
Subfundusze mogą inwestować w UCITS, UCI oraz inne instrumenty inwestycyjne zarządzane
przez spółkę zarządzającą, zarządzających inwestycjami lub dowolny inny podmiot należący do
JPMorgan Chase & Co. Nie można więc wykluczyć, że każdy z tych podmiotów może, w
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

normalnym toku prowadzenia swojej działalności, pozostawać w ewentualnym konflikcie
interesów z Funduszem lub dowolnym Subfunduszem. W przypadku inwestycji, w związku z
którymi może wystąpić konflikt interesów, każda z powyższych jednostek dołoży wszelkich
starań we właściwym zakresie, aby doprowadzić do sprawiedliwego rozstrzygnięcia takich
konfliktów. Roczna opłata za zarządzanie i doradztwo oraz wydatki operacyjne i
administracyjne, o których mowa w sekcji zatytułowanej „Opłaty i wydatki” poniżej, nie podlegają
podwójnemu naliczaniu.
Spółka zarządzająca oraz JPMorgan Chase & Co. mogą realizować transakcje, w których
spółka zarządzająca lub JPMorgan Chase & Co. posiadają bezpośrednie lub pośrednie
interesy, co może skutkować wystąpieniem potencjalnego konfliktu z obowiązkami spółki
zarządzającej wobec Funduszu. Ani spółka zarządzająca, ani JPMorgan Chase & Co. nie są
zobowiązane rozliczać się z Funduszem z żadnych zysków, prowizji czy wynagrodzenia
wypracowanych lub otrzymanych od lub z tytułu takich transakcji bądź jakichkolwiek
powiązanych transakcji, zaś opłaty na rzecz spółki zarządzającej, jeżeli nie postanowiono
inaczej, pozostają obowiązujące. Spółka zarządzająca dołoży wszelkich starań, żeby takie
transakcje były zawierane na warunkach, które będą co najmniej tak korzystne dla Funduszu,
jak gdyby nie zachodził potencjalny konflikt interesów.
Fundusz może zawierać transakcje ze spółką zarządzającą, zarządzającym inwestycjami,
agentem sprzedaży, depozytariuszem lub którąkolwiek z ich jednostek powiązanych, pod
warunkiem, że takie transakcje realizowane są według standardowych warunków handlowych
negocjowanych na zasadach rynkowych. W takim przypadku, oprócz opłat za zarządzanie,
które spółka zarządzająca lub zarządzający inwestycjami otrzymują za zarządzanie
Funduszem, mogą oni również posiadać umowę zawartą z emitentem, dealerem i/lub
dystrybutorem dowolnych produktów, uprawniającą ich do udziału w przychodach z tytułu takich
produktów, które nabędą w imieniu Funduszu. Ponadto spółki zarządzającej ani zarządzających
inwestycjami nie obowiązuje żaden zakaz nabywania dowolnych produktów w imieniu
Funduszu, jeżeli emitent, dealer i/lub dystrybutor tych produktów jest ich podmiotem
stowarzyszonym, pod warunkiem że takie transakcje realizowane są według standardowych
warunków handlowych negocjowanych na zasadach rynkowych w najlepszym interesie
Funduszu. JPMorgan Chase & Co. występuje jako strona zawieranych przez Fundusz
kontraktów finansowych instrumentów pochodnych.
Potencjalne sprzeczne ze sobą interesy lub obowiązki mogą wynikać z faktu, że spółka
zarządzająca lub JPMorgan Chase & Co. mogą inwestować w sposób bezpośredni bądź
pośredni w Fundusz. JPMorgan Chase & Co. może posiadać relatywnie dużą część jednostek
uczestnictwa i praw głosu w dowolnym Subfunduszu lub klasie jednostek uczestnictwa.
JPMorgan Chase & Co. może dokonywać znacznych inwestycji w dowolny Subfundusz lub
klasę jednostek uczestnictwa w różnych celach, w tym między innymi, w celu ułatwienia wzrostu
danego Subfunduszu lub klasy jednostek uczestnictwa, w celu ułatwienia zarządzania portfelem
lub sprawozdawczości podatkowej dowolnego Subfunduszu lub klasy jednostek uczestnictwa,
lub w celu wywiązania się z przyszłych zobowiązań w zakresie wypłaty wynagrodzeń
określonym pracownikom. JPMorgan Chase & Co. nie ma żadnego obowiązku dokonywania ani
utrzymywania inwestycji i może w dowolnym czasie ograniczyć lub zbyć takie inwestycje w
Subfundusz lub klasę jednostek uczestnictwa. W ramach planowania finansowego, JPMorgan
Chase & Co. może także zabezpieczać ryzyko związane z posiadanymi przez nią inwestycjami
w dowolną klasę jednostek uczestnictwa z zamiarem ograniczenia całości lub części swojej
ekspozycji na ryzyko związane z takimi inwestycjami. JPMorgan Chase & Co., działając w
charakterze powiernika w stosunku do rachunków klientów może rekomendować lub polecać
klientom kupno i sprzedaż jednostek uczestnictwa Funduszu. Jeżeli klient nie wywiąże się ze
swojego zobowiązania do spłaty zadłużenia wobec JPMorgan Chase & Co. zabezpieczonego
jednostkami uczestnictwa Funduszu, a JPMorgan Chase & Co. przejmie taki przedmiot
zabezpieczenia, JPMorgan Chase & Co. stanie się uczestnikiem Funduszu.
Pracownicy (w tym między innymi zarządzający portfelami) i członkowie zarządu JPMorgan
Chase & Co. oraz członkowie zarządu Funduszu mogą być posiadaczami jednostek
uczestnictwa Funduszu. Pracowników JPMorgan Chase & Co. obowiązują zasady polityki
dotyczącej transakcji na rachunkach osobistych i zarządzania konfliktami interesów.
Pomiędzy depozytariuszem i dowolnymi podmiotami, którym przekazano funkcje, lub
podmiotami, którym dalej przekazano funkcje, wyznaczonymi do wykonywania usług
przechowywania i podobnych, mogą powstać potencjalne konflikty interesów. Przykładowo,
potencjalne konflikty interesów mogą powstać, gdy wyznaczony podmiot, któremu przekazano
funkcje, jest spółką powiązaną w grupie z depozytariuszem i dostarcza na rzecz Funduszu
produkt lub usługę oraz posiada finansowy lub ekonomiczny interes w takim produkcie lub
usłudze, bądź gdy wyznaczony podmiot, któremu przekazano funkcje, jest spółką powiązaną w
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grupie z depozytariuszem, która otrzymuje wynagrodzenie z tytułu innych podobnych produktów
lub usług powierniczych świadczonych przez nią na rzecz Funduszu, takich jak wymiana
walutowa, pożyczki papierów wartościowych, ustalanie cen czy dokonywanie wyceny. W
przypadku jakiegokolwiek potencjalnego konfliktu interesów mogącego powstać podczas
zwykłego toku prowadzenia działalności, depozytariusz będzie w każdym czasie mieć na
uwadze swoje zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów
nakazujących postępowanie w sposób uczciwy, sprawiedliwy, profesjonalny i niezależny oraz
wyłącznie w interesie UCITS, zgodnie z postanowieniami art. 25 dyrektywy UCITS, a także
będzie rozwiązywać, monitorować i ujawniać wszelkie konflikty interesów w celu zapobiegania
negatywnym skutkom dla interesów Funduszu i jego uczestników, zgodnie z postanowieniami
art. 23 rozporządzenia UCITS V.

Opłaty i wydatki
Opłaty i należności płatne na rzecz spółki zarządzającej
Spółka zarządzająca uprawniona jest do otrzymania opłaty wstępnej, opłaty za odkup oraz wszelkich
opłat za zamianę mających zastosowanie w stosunku do klas jednostek uczestnictwa zgodnie z
postanowieniami sekcji 2.5 „Obliczanie cen” oraz Załącznika III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach”, z uwzględnieniem korekt z zaokrągleń, o których mowa w niniejszym prospekcie
emisyjnym. Opłata wstępna, opłata za odkup lub dowolna opłata za zamianę mająca zastosowanie w
stosunku do klasy jednostek uczestnictwa może podlegać zastosowaniu lub anulowaniu w całości lub
w części według uznania spółki zarządzającej.
Wszelkie opłaty, obciążenia, wydatki i koszty ponoszone przez Fundusz podlegają, o ile ma
zastosowanie, powiększeniu o podatek VAT bądź inne analogiczne podatki.
Roczna opłata za zarządzanie i doradztwo
Fundusz wypłaca spółce zarządzającej roczną opłatę za zarządzanie obliczaną jako procent
średniego dziennego stanu aktywów netto każdego Subfunduszu lub klasy jednostek uczestnictwa,
którymi zarządza („roczna opłata za zarządzanie i doradztwo”). Roczne opłaty za zarządzanie i
doradztwo są naliczane w okresach dziennych i płatne co miesiąc z dołu według maksymalnej stawki
określonej we właściwej sekcji Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”. Spółka
zarządzająca może według własnego uznania i w stosownym czasie (co w pewnych okolicznościach
może oznaczać codziennie) podejmować decyzje o zmianie stawki tej opłaty w zakresie od wartości
maksymalnej do 0,0%.
Maksymalną wysokość, w jakiej roczna opłata za zarządzanie i doradztwo może być pobrana w
przypadku jednostek uczestnictwa klasy P, określono w sekcji zatytułowanej „Opłaty i wydatki”
Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”. Rzeczywiście pobrana roczna opłata za
zarządzanie i doradztwo może być jednak niższa, ponieważ J.P. Morgan International Bank Limited
także nalicza i pobiera odrębną i dodatkową opłatę od swoich klientów.
Opłaty za zarządzanie Subfunduszami w przypadku jednostek uczestnictwa klasy X i jednostek
uczestnictwa klasy Y są w trybie administracyjnym naliczane i pobierane przez spółkę zarządzającą
lub właściwy podmiot należący do JPMorgan Chase & Co. bezpośrednio od uczestnika.
Z zastrzeżeniem ograniczeń inwestycyjnych, o których mowa poniżej, Subfundusze mogą inwestować
w UCITS, inne UCI oraz zamknięte przedsiębiorstwa inwestycyjne kwalifikujące się jako zbywalne
papiery wartościowe w rozumieniu przepisów dotyczących UCITS (w tym powiernicze fundusze
inwestycyjne) („przedsiębiorstwa”) zarządzane przez spółkę zarządzającą, zarządzających
inwestycjami lub dowolny inny podmiot należący do JPMorgan Chase & Co. Zgodnie z
postanowieniami punktu 5 b) Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”, podwójnego
pobierania opłat nie stosuje się, za wyjątkiem opłat zależnych od wyników. Podwójnego pobierania
rocznej opłaty za zarządzanie i doradztwo od takich aktywów unika się poprzez: a) wyłączenie
aktywów z aktywów netto, od których oblicza się roczną opłatę za zarządzanie i doradztwo; lub b)
inwestowanie w przedsiębiorstwa za pośrednictwem klas jednostek uczestnictwa, od których nie
nalicza się rocznej opłaty za zarządzanie i doradztwo ani innych równoważnych opłat płatnych na
rzecz odpowiedniej grupy doradcy; lub c) obniżenie rocznej opłaty za zarządzanie i doradztwo na
rzecz Funduszu lub Subfunduszu o rabat w wysokości rocznej opłaty za zarządzanie i doradztwo
(bądź równoważnej) pobranej od przedsiębiorstw bazowych; lub d) pobieranie jedynie różnicy między
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roczną opłatą za zarządzanie i doradztwo Funduszu lub Subfunduszu, zgodnie z postanowieniami
Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”, a roczną opłatą za zarządzanie i
doradztwo (bądź równoważną) pobieraną od przedsiębiorstw bazowych. Jeżeli Subfundusz inwestuje
w Przedsiębiorstwa zarządzane przez zarządzających inwestycjami spoza grupy JPMorgan Chase &
Co., roczna opłata za zarządzanie i doradztwo określona w Załączniku III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach” może zostać pobrana bez względu na jakiekolwiek inne opłaty uwzględnione w cenie
tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa takich Przedsiębiorstw.
Opłata za współzarządzanie inwestycjami
W celu wynagrodzenia Współzarządzających inwestycjami może być pobierana dodatkowa opłata
zgodnie z zapisami „Załącznika III - Szczegółowe informacje o Subfunduszach”. Taka opłata będzie
obliczana jako procent średniej dziennej wartości aktywów netto przypisanych do każdego
Współzarządzającego inwestycjami w odpowiednim Subfunduszu. Opłata jest naliczana codziennie,
zaś płatna co miesiąc z dołu na rzecz Spółki zarządzającej.
Opłata dystrybucyjna
Fundusz wypłaca spółce zarządzającej opłatę dystrybucyjną („opłata dystrybucyjna”) od jednostek
uczestnictwa klasy D oraz jednostek uczestnictwa klasy T. Stawkę opłaty dystrybucyjnej płatnej od
każdej klasy jednostek uczestnictwa wyszczególniono w sekcji zatytułowanej „Opłaty i wydatki”
Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”. Spółka zarządzająca może według
własnego uznania i w stosownym czasie (co w pewnych okolicznościach może oznaczać codziennie)
podejmować decyzje o zmianie stawki tej opłaty w zakresie od wartości maksymalnej do 0,0%.
Spółka zarządzająca może dokonywać zapłaty całości lub części opłaty dystrybucyjnej na rzecz
niektórych dystrybutorów za usługi przez nich świadczone w związku z dystrybucją jednostek
uczestnictwa klasy D i T.
Płatności na rzecz dystrybutorów, pośredników oraz innych inwestorów
Spółka zarządzająca może, według własnego wyłącznego uznania, wypłacać całość lub część
otrzymywanych opłat i należności w charakterze prowizji, retrocesji, rabatu lub dyskonta na rzecz
niektórych lub wszystkich inwestorów, pośredników finansowych lub dystrybutorów w zależności od
(między innymi) rozmiaru, charakteru, terminu lub zaangażowania ich inwestycji.
Warunkowa odroczona opłata z tytułu sprzedaży
Uczestnik nie podlega obciążeniu opłatą wstępną od nabycia jednostek uczestnictwa klasy T
dowolnego Subfunduszu. W jej miejsce przy odkupie jednostek uczestnictwa może być wymagane
uiszczenie opłaty CDSC na rzecz spółki zarządzającej. Kwoty z tytułu odkupu jednostek uczestnictwa
klasy T na zlecenie uczestnika w ciągu pierwszych 3 lat po nabyciu podlegają pomniejszeniu według
poniższej skali procentowej:
Lata od nabycia
Obowiązująca stawka opłaty CDSC
do 1 roku
3%
powyżej 1 roku do 2 lat
2%
powyżej 2 lat do 3 lat
1%
powyżej 3 lat
0%
Obowiązującą stawkę opłaty CDSC ustala się w odniesieniu do łącznej długości okresu, w którym
jednostki uczestnictwa podlegające odkupowi (wliczając okres posiadania jednostek uczestnictwa
klasy T w pierwotnej klasie jednostek uczestnictwa, z której zostały zamienione (o ile taka zamiana
miała miejsce)) pozostawały w emisji. Jednostki uczestnictwa podlegają odkupowi według kolejności
emisji, tj. w pierwszej kolejności odkupowi podlegają te jednostki uczestnictwa klasy T Subfunduszu,
które były posiadane najdłużej.
Kwotę opłaty CDSC na jednostkę uczestnictwa oblicza się we właściwej walucie transakcyjnej
jednostek uczestnictwa klasy T podlegających odkupowi mnożąc właściwą stawkę procentową,
określoną powyżej, przez Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa na dzień pierwotnej
emisji jednostek uczestnictwa klasy T podlegających odkupowi lub jednostek uczestnictwa klasy T
innego Subfunduszu, z których te jednostki uczestnictwa zostały zamienione, jeśli dotyczy.
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Opłaty transakcyjne
Każdy Subfundusz ponosi wszelkie koszty i wydatki związane z nabywaniem i sprzedażą papierów
wartościowych oraz instrumentów finansowych, w tym między innymi wszelkie opłaty brokerskie i
prowizje, odsetki, podatki, opłaty rządowe, należności i obciążenia, a także wszelkie inne koszty
związane z transakcją, z wyjątkiem kosztów i wydatków związanych z przechowywaniem aktywów
(wspólnie zwane „opłatami transakcyjnymi”) dotyczące danego Subfunduszu. Takie koszty i wydatki
podlegają alokacji na każdą klasę jednostek uczestnictwa danego Subfunduszu.
Od pobierania opłat za subskrypcję, odkup i zamianę dotyczących UCITS i innych UCI zarządzanych
przez spółkę zarządzającą, zarządzającego inwestycjami lub jakikolwiek inny podmiot należący do
JPMorgan Chase & Co, w które Subfundusz może inwestować, odstępuje się.
Wydatki nadzwyczajne
Każdy Subfundusz ponosi wszelkie wydatki nadzwyczajne, w tym między innymi koszty postępowań
sądowych, odsetek oraz pełne kwoty wszelkich podatków, obciążeń, ceł lub podobnych opłat
nakładanych na Subfundusz lub jego aktywa, z wyjątkiem taxe d'abonnement (lokalnego podatku od
subskrypcji), o którym mowa w części 3.4 w tytule „Opodatkowanie” (wspólnie zwane „wydatkami
nadzwyczajnymi”).
Wydatki operacyjne i administracyjne
Fundusz ponosi wszystkie zwyczajne wydatki operacyjne i administracyjne („wydatki operacyjne i
administracyjne”) na potrzeby pokrycia wszystkich kosztów stałych i zmiennych, obciążeń, opłat oraz
innych wydatków ponoszonych w związku z działalnością Funduszu i jego administracją. Wydatki
operacyjne i administracyjne podlegają ograniczeniu dla każdej klasy jednostek uczestnictwa do
maksymalnej stawki określonej w Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”.
Wydatki operacyjne i administracyjne oblicza się jako procent średniego dziennego stanu aktywów
netto każdego Subfunduszu lub klasy jednostek uczestnictwa. Są one naliczane w okresach
dziennych i płatne co miesiąc z dołu oraz nie mogą przekroczyć maksymalnej stawki określonej we
właściwej sekcji Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”.
Wydatki operacyjne i administracyjne obejmują:
a. Opłatę za obsługę Funduszu płatną spółce zarządzającej za usługi świadczone przez spółkę
zarządzającą na rzecz Funduszu. Opłata za obsługę Funduszu podlega corocznej aktualizacji i
nie może przekroczyć 0,15% w skali roku.
b. Wydatki ponoszone bezpośrednio przez Fundusz („wydatki bezpośrednie Funduszu”) oraz
wydatki ponoszone bezpośrednio przez spółkę zarządzającą w imieniu Funduszu („wydatki
pośrednie Funduszu”):
i. wydatki bezpośrednie Funduszu obejmują, między innymi, opłaty dla powiernika, opłaty dla
depozytariusza, koszty i wydatki związane z audytem, luksemburski taxe d'abonnement,
wynagrodzenie zarządu (wynagrodzenie nie przysługuje członkom zarządu będącym
jednocześnie członkami zarządu lub pracownikami JPMorgan Chase & Co.) oraz
uzasadnione wydatki bieżące ponoszone przez zarząd.
ii. wydatki pośrednie Funduszu obejmują, między innymi, koszty założycielskie takie jak koszty
organizacji i rejestracji; wydatki księgowe obejmujące rachunkowość Funduszu i usługi
administracyjne; wydatki na rzecz agenta transferowego obejmujące usługi agenta
rejestrowego i transferowego; usługi administracyjne i usługi agenta lokalnego; opłaty i
uzasadnione wydatki bieżące agentów płatności i przedstawicieli; koszty i wydatki na obsługę
prawną; bieżące koszty rejestracji, notowań i wyceny, w tym koszty tłumaczenia; koszt
publikacji cen jednostek uczestnictwa oraz koszty usług pocztowych, telefonicznych,
faksowych i innych usług komunikacji elektronicznej; oraz koszty i wydatki związane z
przygotowaniem, drukiem oraz dystrybucją prospektu emisyjnego, dokumentów
zawierających kluczowe informacje dla inwestorów lub wszelkiej dokumentacji ofertowej,
sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów udostępnianych uczestnikom.
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Wszelkie wydatki operacyjne i administracyjne w wysokości przekraczającej maksymalną stawkę
wyszczególnioną w Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach” są pokrywane przez
spółkę zarządzającą. Spółka zarządzająca może, wedle własnego uznania, tymczasowo pokrywać
bezpośrednie i/lub pośrednie wydatki Funduszu w imieniu Subfunduszu i/lub odstąpić od pobierania
całości lub części opłaty za obsługę Funduszu.
Wydatki operacyjne i administracyjne nie obejmują opłat transakcyjnych ani wydatków
nadzwyczajnych w rozumieniu definicji poniżej.
Wydatki związane z zakładaniem nowych Subfunduszy można amortyzować przez okres nie dłuższy
niż pięć lat zgodnie z przepisami luksemburskiej ustawy.
Subfundusze mogą inwestować w UCITS i inne UCI zarządzane przez spółkę zarządzającą,
jakikolwiek inny podmiot należący do JPMorgan Chase & Co. oraz także innych zarządzających
inwestycjami. Jeżeli Subfundusz inwestuje przede wszystkim w UCITS i inne UCI zarządzane przez
spółkę zarządzającą lub jakikolwiek inny podmiot należący do JPMorgan Chase & Co., oraz jeżeli
wyraźnie wynika to w przypadku każdego Subfunduszu z postanowień Załącznika III „Szczegółowe
informacje o Subfunduszach”, podwójnego naliczania wydatków operacyjnych i administracyjnych nie
stosuje się. Podwójnego naliczania unika się poprzez obniżenie wydatków operacyjnych i
administracyjnych o rabat na rzecz Subfunduszu w wysokości wydatków operacyjnych i
administracyjnych (bądź równoważnej) ponoszonych przez bazowe UCITS lub inne UCI zarządzane
przez spółkę zarządzającą i dowolny inny podmiot należący do JPMorgan Chase & Co. Jeżeli
Subfundusze inwestują w UCITS i inne UCI zarządzane przez innych zarządzających inwestycjami,
wydatki operacyjne i administracyjne mogą nie podlegać powyższemu procesowi.
Opłaty zależne od wyników
W przypadku niektórych Subfunduszy w ramach Funduszu spółce zarządzającej, oprócz innych opłat
i należności, przysługuje od Subfunduszu opłata zależna od wyników. Spółce zarządzającej
przysługuje taka opłata zależna od wyników, jeśli w danym roku obrachunkowym wyniki danego
Subfunduszu przekroczą stopę zwrotu z poziomu referencyjnego dla opłaty zależnej od wyników za
ten sam okres, z zastrzeżeniem zastosowania mechanizmu żądania zwrotu lub wartości progowej.
Mechanizm opłaty zależnej od wyników, stawkę opłaty zależnej od wyników oraz poziomy
referencyjne dla opłaty zależnej od wyników określono dla każdego odpowiedniego Subfunduszu w
Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”. Szczegółowe informacje o sposobie
naliczania i pobierania opłaty zależnej od wyników oraz definicje terminów użytych w niniejszym
punkcie podano w Załączniku V „Obliczanie opłat zależnych od wyników”.
Subfundusze mogą inwestować w UCITS i inne UCI, w tym zarządzane przez spółkę zarządzającą,
zarządzających inwestycjami lub jakikolwiek inny podmiot należący do JPMorgan Chase & Co., które
mogą pobierać opłaty zależne od wyników.
Takie opłaty podlegają uwzględnieniu w wartości aktywów netto odpowiedniego Subfunduszu.

3.2
1.

Informacje o Funduszu
Fundusz jest parasolową spółką inwestycyjną typu otwartego z ograniczoną odpowiedzialnością,
założoną jako société anonyme i spełniającą warunki uznania jej za société d’investissement à
capital variable („SICAV”) w świetle postanowień części I luksemburskiej ustawy, a także spełnia
warunki do uznania go za przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery
wartościowe („UCITS”) w rozumieniu dyrektywy UCITS, a zatem może być oferowany do
sprzedaży w państwach członkowskich UE (pod warunkiem spełnienia wymagań rejestracyjnych
w krajach innych niż Luksemburg). Fundusz założono dnia 14 kwietnia 1969 r. pod nazwą MultiTrust Fund, a jego statut opublikowano w dzienniku urzędowym Mémorial dnia 20 czerwca 1969
r. Fundusz przekształcono w SICAV, a jego nazwę zmieniono na Fleming International Fund dnia
3 lipca 1984 r. Informacje na ten temat opublikowano w dzienniku urzędowym Mémorial dnia 6
sierpnia 1984 r. Nazwę Funduszu zmieniono na Fleming Flagship Fund dnia 19 października
1988 r., na Fleming Funds dnia 2 czerwca 2000 r., na JPMorgan Fleming Funds dnia 19
listopada 2001 r. oraz na JPMorgan Funds dnia 12 września 2005 r. Informacje o pierwszych
dwóch zmianach nazwy opublikowano w dzienniku urzędowym Mémorial odpowiednio dnia 15
grudnia 1988 r. i dnia 2 czerwca 2000 r. Informację na temat trzeciej zmiany nazwy
opublikowano w dzienniku urzędowym Mémorial dnia 19 listopada 2001 r. O ostatniej zmianie
nazwy poinformowano w dzienniku urzędowym Mémorial dnia 7 października 2005 r.
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Fundusz wpisano pod numerem B-8478 do Registre de Commerce et des Sociétés, gdzie
złożono i udostępnia się do wglądu statut Funduszu. Fundusz powołano na czas nieokreślony.
2.

Wymogi w zakresie kapitału minimalnego obowiązujące Fundusz określają przepisy
luksemburskiej ustawy. Kapitał zakładowy Funduszu reprezentowany jest przez w pełni opłacone
jednostki uczestnictwa bez wartości nominalnej i zawsze równa się wartości aktywów netto
Funduszu. W przypadku, gdy kapitał Funduszu spadnie poniżej dwóch trzecich kapitału
minimalnego, konieczne jest zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia uczestników w celu
rozważenia rozwiązania Funduszu. Do podjęcia decyzji o likwidacji Funduszu wymagana jest
większość oddanych głosów. W przypadku, gdy kapitał zakładowy spadnie poniżej jednej
czwartej kapitału minimalnego, zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego
zgromadzenia uczestników w celu podjęcia decyzji o likwidacji Funduszu. Na takim
zgromadzeniu decyzja o likwidacji Funduszu może zostać podjęta przez uczestników
posiadających łącznie jedną czwartą jednostek uczestnictwa obecnych lub reprezentowanych.

3.

Zawarto następujące istotne umowy:




Umowa obowiązująca od dnia 12 września 2005 r. (z późniejszymi zmianami) pomiędzy
Funduszem a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., na mocy której ten drugi
podmiot został wyznaczony do pełnienia funkcji spółki zarządzającej Funduszu („umowa
ze spółką zarządzającą”). Umowę ze spółką zarządzającą zawarto na czas nieokreślony
i podlega ona rozwiązaniu przez każdą ze stron na piśmie z zachowaniem
trzymiesięcznego wypowiedzenia.
Umowa obowiązująca od dnia 1 czerwca 2016 r. pomiędzy Funduszem, JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. oraz J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., na mocy której
spółka J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. została wyznaczona do pełnienia funkcji
depozytariusza Funduszu („umowa z depozytariuszem”). Umowę z depozytariuszem
zawarto na czas nieokreślony i podlega ona rozwiązaniu przez którąkolwiek ze stron na
piśmie z zachowaniem dziewięćdziesięciodniowego wypowiedzenia.

Istotne umowy wyszczególnione powyżej mogą podlegać w stosownym czasie zmianom na mocy
porozumienia stron.
Dokumentacja Funduszu
Egzemplarze statutu, prospektu emisyjnego, dokumentów zawierających kluczowe informacje dla
inwestorów, dokumentów uzupełniających oraz sprawozdań finansowych są dostępne na żądanie i
bezpłatnie w siedzibie Funduszu. Istotne umowy, o których mowa powyżej, są udostępniane do
wglądu w trakcie zwykłych godzin pracy, w siedzibie Funduszu.
Dodatkowe informacje udostępnia się na żądanie w siedzibie spółki zarządzającej, zgodnie z
postanowieniami luksemburskiej ustawy i przepisami prawa. Dodatkowe informacje obejmują
procedury obsługi reklamacji, strategię wykonywania praw głosu na zgromadzeniu Funduszu, politykę
składania zleceń na prowadzenie transakcji w imieniu Funduszu z innymi podmiotami, politykę
najlepszej realizacji oraz inne uzgodnienia dotyczące opłat, prowizji lub korzyści niepieniężnych w
związku z zarządzaniem inwestycjami i administracją Funduszem.
Zawiadomienia uczestników
Wszelkie odpowiednie zawiadomienia lub inne komunikaty dla uczestników dotyczące ich inwestycji
w Fundusz będą zamieszczane na stronie internetowej www.jpmorganassetmanagement.lu i/lub
mogą być przekazywane uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku, gdy
uczestnik udostępni swój adres poczty elektronicznej spółce zarządzającej do takich celów. Ponadto
w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa luksemburskiego bądź luksemburski organ
regulacyjny, uczestnicy będą także zawiadamiani na piśmie bądź w inny sposób przewidziany
przepisami prawa luksemburskiego. W szczególności uczestnicy powinni zapoznać się z
postanowieniami sekcji 3.5 „Zgromadzenia i sprawozdania” poniżej.
Zapytania i skargi
Wszelkie zapytania mające na celu uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących Funduszu lub
wszelkie skargi na jego działalność należy kierować do JPMorgan Asset Management (Europe) S.à
r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga.
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3.3

Dywidendy

Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(acc)” są klasami akumulacyjnych jednostek
uczestnictwa i zazwyczaj z ich tytułu dywidend nie wypłaca się. Klasy jednostek uczestnictwa
dywidendowych zwykle uprawniają do dywidendy na zasadach określonych poniżej.
Ogłoszenie dywidend
Dywidendy ogłaszane są jako dywidendy roczne przez roczne zgromadzenie uczestników albo jako
dywidendy zaliczkowe przez zarząd.
Dywidendy mogą podlegać wypłacie przez Fundusz z większą częstotliwością w przypadku części lub
wszystkich klas jednostek uczestnictwa, w stosownym czasie, bądź w okresach innych niż wskazano
poniżej, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne.
Dywidendy (pod warunkiem, że zostały zadeklarowane) będą wypłacane pod warunkiem rozliczenia
odpowiednich jednostek uczestnictwa uprawniających do dywidendy.
Ogłaszanie i wypłata dywidend podlega zasadom polityki dywidend określonej poniżej.
Różne kategorie klas dywidendowych jednostek uczestnictwa
Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(dist)” i przyrostkiem „(inc)”
W swoim zamiarze wszystkie klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(dist)” kwalifikują się do
uznania za „podległe” dla celów brytyjskich przepisów podatkowych dotyczących funduszy
zagranicznych i w stosownych przypadkach wypłacają dywidendy równe co najmniej dochodom
objętym obowiązkiem sprawozdawczym na podstawie tych przepisów lub zyskom z inwestycji
podlegającym opodatkowaniu zgodnie z niemieckimi przepisami podatkowymi, w zależności od tego,
która z tych kwot jest większa. Dodatkowe informacje na ten temat przedstawiono w sekcji 3.
„Niemcy” oraz w sekcji 9. „Wielka Brytania” Załącznika I „Informacje dla inwestorów w
poszczególnych krajach”.
W swoim zamiarze wszystkie klasy akcji z przyrostkiem „(inc)” kwalifikują się do wypłacania dywidend
równych co najmniej zyskom z inwestycji podlegającym opodatkowaniu na podstawie niemieckich
przepisów podatkowych. Dodatkowe informacje na ten temat przedstawiono w sekcji 3. „Niemcy”
Załącznika I „Informacje dla inwestorów w poszczególnych krajach”.
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”,
dywidendy od tych klas jednostek uczestnictwa wypłaca się zwykle we wrześniu każdego roku.
Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(dist)” lub przyrostkiem „(inc)” pozostające w emisji w
dniu ustalenia prawa do dywidendy kwalifikują do otrzymania dywidend, które zazwyczaj są ponownie
inwestowane. Uczestnicy posiadający takie klasy jednostek uczestnictwa mogą w formie pisemnej
zdecydować się na wypłatę dywidendy, w którym to przypadku płatność odbywa się w walucie
odpowiedniej klasy jednostek uczestnictwa.
Dywidendy do ponownej inwestycji są ponownie inwestowane w imieniu uczestników w dodatkowe
jednostki uczestnictwa tej samej klasy jednostek uczestnictwa. Takie jednostki uczestnictwa emituje
się z dniem wypłaty według Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa danej klasy jednostek
uczestnictwa. Ułamkowe prawa do jednostek uczestnictwa imiennych ustala się z dokładnością do
trzech miejsc po przecinku.
Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(div)”
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”,
z tytułu klas jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(div)” wypłaca się zazwyczaj co kwartał
dywidendy obliczane przez spółkę zarządzającą na podstawie przewidywanej rocznej rentowności
portfela danego Subfunduszu przypisanej do tej klasy jednostek uczestnictwa. Spółka zarządzająca
weryfikuje stopę dywidendy dla każdej klasy jednostek uczestnictwa nie rzadziej niż co pół roku, lecz
może dokonywać jej korekty częściej w celu uwzględnienia zmian przewidywanej rentowności
portfela.
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Inwestorzy powinni być świadomi tego, że klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(div)”
przedkładają wypłatę dywidendy nad wzrost wartości kapitału. Przewidywaną rentowność w
przypadku każdej klasy jednostek uczestnictwa oblicza się bez uwzględniania rocznej opłaty za
zarządzanie i doradztwo oraz wydatków operacyjnych i administracyjnych, a wypłaty z tytułu tego
typu klas jednostek uczestnictwa przewyższają zwykle otrzymany dochód.
Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(div)” wyemitowane na dzień ustalenia prawa do
dywidendy kwalifikują do otrzymania dywidend, które wypłacane są w walucie odpowiedniej klasy
jednostek uczestnictwa.
Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(mth)”
Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(mth)” są dostępne inwestorom dokonującym
subskrypcji i utrzymującymi inwestycje w ramach szczególnych azjatyckich sieci dystrybucyjnych oraz
innym inwestorom wyłącznie według uznania spółki zarządzającej.
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”,
z tytułu klas jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(mth)” wypłaca się zazwyczaj comiesięczne
dywidendy. Stopę miesięcznej dywidendy na jednostkę uczestnictwa oblicza spółka zarządzająca na
podstawie przewidywanej rocznej rentowności portfela danego Subfunduszu przypisanej do tej klasy
jednostek uczestnictwa. Spółka zarządzająca weryfikuje stopę dywidendy dla każdej klasy jednostek
uczestnictwa nie rzadziej niż co pół roku, lecz może dokonywać jej korekty częściej w celu
uwzględnienia zmian przewidywanej rentowności portfela.
Inwestorzy powinni być świadomi tego, że klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(mth)”
przedkładają wypłatę dywidendy nad wzrost wartości kapitału. Przewidywaną rentowność w
przypadku każdej klasy jednostek uczestnictwa oblicza się bez uwzględniania rocznej opłaty za
zarządzanie i doradztwo oraz wydatków operacyjnych i administracyjnych, a wypłaty z tytułu tego
typu klas jednostek uczestnictwa przewyższają zwykle otrzymany dochód.
Dywidendy w przypadku tych klas jednostek uczestnictwa wypłaca się uczestnikom zazwyczaj co
miesiąc w walucie odpowiedniej klasy jednostek uczestnictwa. Spółka zarządzająca zastrzega sobie
prawo do ustalania maksymalnej kwoty na klasę jednostek uczestnictwa, poniżej której faktyczna
wypłata dywidendy nie jest ekonomicznie efektywna dla Funduszu. Takie wypłaty są odraczane do
następnego miesiąca lub ponownie inwestowane w dodatkowe jednostki uczestnictwa tej samej klasy
jednostek uczestnictwa i nie podlegają bezpośredniemu przekazaniu uczestnikom.
Wartość aktywów netto klasy jednostek uczestnictwa „(mth)” może ulegać większym zmianom niż w
przypadku innych klas jednostek uczestnictwa ze względu na częstsze wypłaty zysków.
Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(fix)” i przyrostkiem „(pct)”
Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(fix)” są dostępne wyłącznie dla uczestników
spełniających określone wymogi uprawniające wyznaczone przez spółkę zarządzającą.
Z tytułu klas jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(fix)” stałą dywidendę kwartalną wypłaca się
zazwyczaj w oparciu o kwotę dywidendy ogółem przypadającą na jednostkę uczestnictwa w skali
roku, jak określono dla każdego Subfunduszu w Załączniku III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach”.
Z tytułu klas jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(pct)” dywidendę kwartalną wypłaca się
zazwyczaj jako stały procent wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa z dnia ustalenia
prawa do dywidendy, jak określono dla każdego Subfunduszu w Załączniku III „Szczegółowe
informacje o Subfunduszach”. Faktyczna kwota otrzymanej dywidendy może ulegać zmianom w
zależności od zmienności charakteryzującej Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa.
Spółka zarządzająca może wprowadzić do obrotu więcej niż jedną klasę jednostek uczestnictwa z
przyrostkiem „(fix)” lub z przyrostkiem „(pct)” w ramach jednego Subfunduszu.
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Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(fix)” lub z przyrostkiem „(pct)” mogą się stać
niedostępne dla nowych i/lub dotychczasowych inwestorów, jeśli wartość aktywów netto spadnie do
poziomu ustalonego przez spółkę zarządzającą, według jej wyłącznego uznania, w przypadku, gdy
zezwolenie na dodatkowe inwestycje nie leżałoby w najlepszym interesie dotychczasowych
uczestników.
Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(fix)” i z przyrostkiem „(pct)” przynoszą korzyści w
postaci systematycznych płatności z tytułu dywidendy, jednak uczestnicy powinni być świadomi
występowania okoliczności wyszczególnionych poniżej.
 Dywidendy podlegające wypłacie nie zależą od poziomu dochodu ani zysków kapitałowych
klasy jednostek uczestnictwa.
 Dywidendy podlegające wypłacie mogą być wyższe od zysków klasy jednostek uczestnictwa i
tym samym powodować zmniejszenie zainwestowanego kapitału.
 W okresach generowania przez Subfundusz negatywnych wyników wypłata dywidendy jest
zazwyczaj kontynuowana, co prowadzi do szybszego zmniejszenia wartości
zainwestowanego kapitału niż miałoby miejsce w przypadku, gdyby dywidendy nie podlegały
wypłacie.
 Utrzymanie płatności z tytułu dywidend w nieskończoność może nie być możliwe, a wartość
inwestycji może ostatecznie ulec zmniejszeniu do zera.
Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(fix)” lub z przyrostkiem „(pct)” pozostające w emisji w
dniu ustalenia prawa do dywidendy kwalifikują do otrzymania dywidend. Takie dywidendy nie mogą
być ponownie inwestowane i podlegają wypłacie uczestnikom.
Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(irc)”
Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(irc)” są dostępne inwestorom dokonującym subskrypcji
i utrzymującym inwestycje w ramach szczególnych azjatyckich sieci dystrybucyjnych oraz innym
inwestorom wyłącznie według uznania spółki zarządzającej. Inwestorzy powinni być świadomi tego,
że polityka dywidend z tytułu klas jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(irc)” ma zastosowanie
wyłącznie w ramach klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym i jest kierowana do
inwestorów, których walutą inwestycji jest waluta referencyjna klasy jednostek uczestnictwa, w którą
inwestują.
Dywidendy z tytułu klas jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(irc)” wypłaca się zwykle w okresach
miesięcznych. Stopa miesięcznej dywidendy na jednostkę uczestnictwa ma charakter zmienny i jest
obliczana przez spółkę zarządzającą na podstawie przewidywanej rocznej rentowności brutto portfela
danego Subfunduszu przypisanej do danej klasy jednostek uczestnictwa i podlegającej weryfikacji co
najmniej w okresach półrocznych; oraz jej zwiększenia lub zmniejszenia o przewidywany wynik na
stopach procentowych w zależności od tego, czy taki wynik jest, odpowiednio, dodatni lub ujemny.
Przewidywaną rentowność dla każdej klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(irc)” oblicza się z
uwzględnieniem zarówno rocznej opłaty za zarządzanie i doradztwo jak i wydatków operacyjnych i
administracyjnych.
Wynik na stopach procentowych opiera się na szacunkowej różnicy stóp procentowych między walutą
referencyjną klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(irc)” a walutą referencyjną Subfunduszu
wynikającą ze strategii zabezpieczania przed ryzykiem walutowym. Wynik na stopach procentowych
oblicza się przy pomocy średniej dziennej różnicy jednomiesięcznego walutowego kursu terminowego
(forward) i kursu natychmiastowego (spot) pomiędzy tymi dwiema walutami w poprzedzającym
miesiącu kalendarzowym.
Dywidendy w przypadku klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(irc)” wypłaca się uczestnikom
zazwyczaj co miesiąc w walucie odpowiedniej klasy jednostek uczestnictwa. Wszystkimi kosztami i
wydatkami poniesionymi z tytułu transakcji walutowych obciąża się w stosunku proporcjonalnym klasy
jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(irc)” emitowane w ramach tego samego Subfunduszu.
Spółka zarządzająca zastrzega sobie prawo do ustalania minimalnej kwoty na klasę jednostek
uczestnictwa, poniżej której faktyczna wypłata dywidendy nie byłaby ekonomicznie efektywna dla
klasy jednostek uczestnictwa. Takie wypłaty są odraczane do następnego miesiąca lub ponownie
inwestowane w dodatkowe jednostki uczestnictwa tej samej klasy jednostek uczestnictwa i nie
podlegają bezpośredniemu przekazaniu uczestnikom.
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Inwestorzy powinni być świadomi tego, że klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(irc)”
przedkładają wypłatę dywidend nad wzrost wartości kapitału i zwykle wypłacają więcej niż dochód
uzyskany przez Subfundusz. W konsekwencji dywidendy mogą podlegać wypłacie w ciężar kapitału i
tym samym skutkować zmniejszeniem zainwestowanego kapitału. Ponadto każdy ujemny wynik na
stopach procentowych podlega odliczeniu od przewidywanej rentowności brutto dla klasy jednostek
uczestnictwa z przyrostkiem „(irc)”. Ma to wpływ na poziom dywidendy wypłacanej przez tą klasę
jednostek uczestnictwa, a ostatecznie może skutkować brakiem wypłaty jakiejkolwiek dywidendy.
Procedura identyfikacji
Spółka zarządzająca może wedle swego uznania przeprowadzać procedury identyfikacji, jakie uzna
za właściwe w związku wypłatą dywidendy. Zmierza to do ograniczenia ryzyka błędu i oszustwa
ponoszonego przez Fundusz, jego agentów lub uczestników. Jeżeli udane zakończenie procedur
identyfikacji nie jest możliwe, spółka zarządzająca może przedłużyć przetwarzanie instrukcji
płatniczych do dnia, w którym procedury identyfikacji zostaną z sukcesem zakończone i który może
przypadać po dniu przewidywanej wypłaty dywidendy.
Jeżeli spółka zarządzająca nie jest przekonana co do rezultatów weryfikacji lub potwierdzenia, może
ona odmówić realizacji wypłaty dywidendy do czasu uzyskania stosownej pewności. W takich
okolicznościach ani spółka zarządzająca, ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności wobec
uczestnika ani innej osoby w przypadku opóźnienia bądź odmowy realizacji wypłat dywidend.
Dywidendy nieodebrane w ciągu pięciu lat od daty ustalenia prawa do dywidendy ulegają przepadkowi i
przechodzą na rzecz odpowiedniego Subfunduszu.
Inne informacje
Uczestnicy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli stopa dywidendy jest wyższa niż dochód z
inwestycji danej klasy jednostek uczestnictwa, dywidendy mogą być wypłacane z kapitału
przypisanego do takiej klasy jednostek uczestnictwa, a także ze zrealizowanych i niezrealizowanych
zysków kapitałowych. Może to być nieefektywne podatkowo dla uczestników z niektórych krajów.
Uczestnicy powinni zasięgnąć porady lokalnych doradców podatkowych w sprawie ewentualnych
konsekwencji podatkowych.
Z tytułu klas jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(div)”, „(fix)”, „(inc)”, „(mth)” i „(pct)” dochodów
objętych obowiązkiem sprawozdawczym zgodnie z brytyjskimi przepisami podatkowymi dotyczącymi
funduszy zagranicznych nie wypłaca się.

3.4

Opodatkowanie

Poniższe informacje oparto na przepisach prawa, decyzjach i praktyce aktualnie obowiązujących w
Wielkim Księstwie Luksemburga i mogą z mocą wsteczną podlegać zmianom wprowadzanym w
takich przepisach, decyzjach i praktyce. Niniejszego podsumowania nie należy traktować jako
wyczerpującego opisu wszystkich luksemburskich przepisów podatkowych ani uwarunkowań
podatkowych obowiązujących w Luksemburgu, które mogą mieć znaczenie przy podejmowaniu
decyzji o inwestowaniu w jednostki uczestnictwa lub o ich własności, posiadaniu czy zbywaniu, ani
także nie ma ono charakteru porady podatkowej dla żadnego określonego ani potencjalnego
inwestora. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć opinii swoich własnych wykwalifikowanych
doradców w zakresie implikacji związanych z zakupem, posiadaniem lub zbywaniem jednostek
uczestnictwa oraz postanowień przepisów prawa jurysdykcji, w której podlegają oni opodatkowaniu.
Dodatkowe informacje na temat wymagań obowiązujących w kraju inwestora przedstawiono w
Załączniku I „Informacje dla inwestorów w poszczególnych krajach”.
3.4.1

Opodatkowanie Funduszu

Dochody, zyski ani zyski kapitałowe Funduszu nie podlegają opodatkowaniu w Luksemburgu.
Fundusz nie podlega opodatkowaniu podatkiem od majątku netto w Luksemburgu.
W Luksemburgu nie jest należna żadna opłata skarbowa, podatek kapitałowy ani inny podatek z
tytułu emisji jednostek uczestnictwa Funduszu. Fundusz podlega jednak obciążeniu podatkiem od
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subskrypcji („taxe d'abonnement”) w wysokości 0,05% rocznie od Wartości Aktywów Netto na koniec
odpowiedniego kwartału, obliczanym i płatnym w okresach kwartalnych. Ten podatek od subskrypcji
jest zawarty w opłatach i należnościach, o których mowa w części zatytułowanej „Opłaty i wydatki”.
Obniżoną stawkę podatku w wysokości 0,01% rocznie od aktywów netto stosuje się wobec klas
jednostek uczestnictwa sprzedawanych i posiadanych wyłącznie przez inwestorów instytucjonalnych.
Ponadto Subfundusze inwestujące wyłącznie w depozyty i instrumenty rynku pieniężnego zgodnie z
postanowieniami luksemburskiej ustawy o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania podlegają
obciążeniu takim samym obniżonym podatkiem w wysokości 0,01% rocznie od ich aktywów netto.
Zwolnienie z podatku od subskrypcji może mieć zastosowanie do (i) inwestycji w luksemburski UCI
podlegający obciążeniu podatkiem od subskrypcji, (ii) UCI, ich subfundusze lub wyznaczone klasy
zastrzeżone dla programów emerytalnych, (iii) UCI rynku pieniężnego, (iv) UCITS i UCI podlegające
postanowieniom części II luksemburskiej ustawy, spełniające warunki do uznania je za fundusze typu
ETF, oraz (v) UCI i ich poszczególne subfundusze z wieloma subfunduszami, których podstawowym
celem jest dokonywanie inwestycji w instytucje mikrofinansowe.
Fundusz podlega obciążeniu rocznym podatkiem w wysokości 0,08% od części Wartości Aktywów
Netto jednostek uczestnictwa emitowanych za pośrednictwem belgijskich pośredników finansowych.
Podatek jest płatny w Królestwie Belgii, dopóki Fundusz jest zarejestrowany na potrzeby obrotu
publicznego w tym kraju.
Dochód z tytułu odsetek i dywidend otrzymywany przez Fundusz może podlegać obciążeniu
bezzwrotnym podatkiem pobieranym u źródła według różnych stawek obowiązujących w krajach
pochodzenia. Fundusz może także podlegać obciążeniu podatkiem od zrealizowanej lub
niezrealizowanej aprecjacji kapitałowej swoich aktywów w krajach pochodzenia. Fundusz może
odnosić korzyści z umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartych przez
Luksemburg, które mogą zapewniać zwolnienie z obciążenia podatkiem pobieranym u źródła lub
obniżenie stawki tego podatku.
Wypłaty dokonywane przez Fundusz nie podlegają obciążeniu podatkiem pobieranym u źródła w
Luksemburgu.
3.4.2

Opodatkowanie uczestników

Uczestnicy z zasady nie podlegają obciążeniu podatkiem od zysków kapitałowych, podatkiem
dochodowym, podatkiem od darowizn, podatkiem majątkowym, podatkiem od spadków ani innymi
podatkami na terenie Luksemburga. Powyższe nie dotyczy uczestników mających swą siedzibę,
zamieszkałych lub posiadających stałą placówkę w Luksemburgu. Zob. także sekcja zatytułowana
„Kwestie podatkowe dotyczące Unii Europejskiej” poniżej.
3.4.3 Kwestie podatkowe dotyczące Unii Europejskiej
Dnia 10 listopada 2015 r. Rada Europejska przyjęła dyrektywę Rady (UE) 2015/2060 uchylającą
dyrektywę Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z
oszczędności w formie wypłacanych odsetek („dyrektywa w sprawie oszczędności”) z dniem 1
stycznia 2017 r. w przypadku Austrii oraz z dniem 1 stycznia 2016 w przypadku wszystkich
pozostałych państw członkowskich UE (tj. dyrektywa w sprawie oszczędności przestanie
obowiązywać z momentem wykonania wszystkich obowiązków w zakresie sprawozdawczości za rok
kalendarzowy 2015).
Na mocy dyrektywy w sprawie oszczędności państwa członkowskie UE („państwa członkowskie”)
mają obowiązek przekazywania organom podatkowym innego państwa członkowskiego informacji na
temat wypłat odsetek lub innych podobnych dochodów (w rozumieniu dyrektywy w sprawie
oszczędności) dokonywanych przez agenta płatności (w rozumieniu dyrektywy w sprawie
oszczędności) osobie fizycznej będącej faktycznym właścicielem, która jest rezydentem, lub
niektórym pozostałym podmiotom (w rozumieniu dyrektywy w sprawie oszczędności), które zostały
utworzone w takim innym państwie członkowskim.
Na mocy luksemburskiej ustawy z dnia 21 czerwca 2005 r. („ustawa”), wdrażającej dyrektywę w
sprawie oszczędności, zmienionej ustawą z dnia 25 listopada 2014 r. oraz różnymi umowami
zawartymi pomiędzy Luksemburgiem a określonymi terytoriami zależnymi lub stowarzyszonymi UE
(„terytoria”), począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. agent płatności z siedzibą w Luksemburgu ma
obowiązek zgłaszania luksemburskim organom podatkowym wypłaty odsetek oraz innych podobnych
51

dochodów, dokonywanej przez niego osobie fizycznej lub niektórym pozostałym podmiotom (lub w
określonych okolicznościach, na ich rzecz) z miejscem zamieszkania lub siedzibą w innym państwie
członkowskim lub na terenie terytoriów, oraz określonych danych osobowych faktycznego właściciela.
Takie informacje są przekazywane przez luksemburskie organy podatkowe właściwym zagranicznym
organom podatkowym państwa zamieszkania faktycznego właściciela (w rozumieniu dyrektywy w
sprawie oszczędności).
3.4.4

Opodatkowanie aktywów chińskich

Chińska ustawa o podatku dochodowym od przedsiębiorstw (ang. Enterprise Income Tax Law,
inaczej „ustawa EITL”) nakłada podatek dochodowy od przedsiębiorstw (ang. Enterprise Income Tax,
inaczej „podatek EIT”) w wysokości 20% na dochody uzyskane w ChRL przez przedsiębiorstwo
zagraniczne nieposiadające stałej placówki w Chinach. Stawka podatku podlega obniżeniu do
poziomu 10% w przypadku takich źródeł dochodu jak zysk, dywidenda i odsetki.
Subfundusze, które inwestują w chińskie papiery wartościowe, mogą podlegać opodatkowaniu
podatkiem EIT pobieranym u źródła oraz innymi podatkami nakładanymi w ChRL, w tym:
•

Dywidendy i odsetki płatne przez spółki z ChRL podlegają opodatkowaniu podatkiem w
wysokości 10%. Podmiot wypłacający w Chinach jest odpowiedzialny za pobranie takiego
podatku przy dokonywaniu płatności. Rezerwę na cały podatek w wysokości 10% tworzy się dla
dywidend i odsetek uzyskanych w ChRL, w przypadku których podatek nie został jeszcze
pobrany u źródła przez płatnika. Odsetki od obligacji rządowych podlegają wyraźnie zwolnieniu z
opodatkowania podatkiem EIT.

•

Zyski ze zbycia chińskich papierów wartościowych normalnie podlegałyby opodatkowaniu
podatkiem EIT w wysokości 10% na mocy ustawy EITL. Obecnie zyski ze zbycia chińskich akcji A
(w tym w ramach programów China-Hong Kong Stock Connect) podlegają jednak tymczasowemu
zwolnieniu z podatku EIT począwszy od dnia 17 listopada 2014 r. Mechanizm pobierania u źródła
podatku EIT od zysków z tytułu chińskich papierów wartościowych w zasadzie nie istnieje.
Rezerwę na cały chiński podatek w wysokości 10% tworzy się dla zysków ze zbycia chińskich
papierów wartościowych, które obecnie nie podlegają wyraźnie zwolnieniu z opodatkowania
podatkiem EIT.

3.4.5 Pobieranie amerykańskiego podatku dochodowego u źródła oraz wymagania
dotyczące sprawozdawczości wynikające z amerykańskiej ustawy o ujawnianiu informacji o
rachunkach zagranicznych na cele podatkowe („FATCA”)
Amerykańska ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych na cele podatkowe
(„FATCA”), stanowiąca część amerykańskiej ustawy dotyczącej zachęt do zatrudniania mającej na
celu przywrócenie zatrudnienia z 2010 roku, weszła w życie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w
2010 roku. Nakłada ona na instytucje finansowe spoza terytorium USA („zagraniczne instytucje
finansowe”) obowiązek przekazywania informacji na temat „rachunków finansowych” będących w
posiadaniu „określonych osób amerykańskich”, bezpośrednio lub pośrednio, amerykańskim organom
podatkowym, Internal Revenue Service („IRS”), w okresach rocznych. Niektóre dochody pochodzące
z USA, generowane przez dowolną zagraniczną instytucję finansową, która nie przestrzega tego
wymogu, podlegają obciążeniu podatkiem pobieranym u źródła w wysokości 30%. Dnia 28 marca
2014 r. Wielkie Księstwo Luksemburga zawarło umowę międzyrządową model 1 (ang. Model 1
Intergovernmental Agreement, inaczej „umowa IGA”) ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz
protokół ustaleń dotyczący tej umowy. W związku z tym Fundusz jest zobowiązany do przestrzegania
luksemburskiej umowy IGA wdrożonej do prawa luksemburskiego ustawą z dnia 24 lipca 2015 r.
dotyczącą FATCA („ustawa dotycząca FATCA”) celem przestrzegania postanowień FATCA, a nie
bezpośrednio regulacji amerykańskiego Departamentu Skarbu wdrażających FATCA. Zgodnie z
ustawą dotyczącą FATCA i luksemburską umową IGA, Fundusz może być zobowiązany do
gromadzenia informacji mających na celu identyfikację jego bezpośrednich i pośrednich uczestników
będących określonymi osobami amerykańskimi w rozumieniu FATCA („rachunki objęte obowiązkiem
zgłoszenia według FATCA”). Wszelkie takie informacje na temat rachunków objętych obowiązkiem
zgłoszenia według FATCA, przekazywane Funduszowi, podlegają udostępnieniu luksemburskim
organom podatkowym i są automatycznie wymieniane z rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki na
podstawie art. 28 konwencji zawartej w Luksemburgu dnia 3 kwietnia 1996 r. między rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki a rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga, mającej na celu unikanie
podwójnego opodatkowania i zapobieganie uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od
dochodu i majątku. Fundusz zamierza przestrzegać postanowień ustawy dotyczącej FATCA i
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luksemburskiej umowy IGA, aby zostać uznany za przestrzegający przepisów FATCA i w ten sposób
nie podlegać obciążeniu podatkiem pobieranym u źródła w wysokości 30% w odniesieniu do swojej
części takich płatności odnoszących się do faktycznych lub domniemanych inwestycji amerykańskich
Funduszu. Fundusz będzie stale monitorować zakres wymogów wynikających z przepisów FATCA, a
w szczególności ustawy dotyczącej FATCA.
Celem zapewnienia przestrzegania przepisów FATCA, ustawy dotyczącej
luksemburskiej umowy IGA zgodnie z powyższymi postanowieniami, Fundusz może:
a)

b)

c)
d)

FATCA

oraz

żądać informacji lub dokumentacji, w tym samodzielnie składanych deklaracji podatkowych,
formularzy podatkowych W-8 lub W-9 składanych do amerykańskiego urzędu podatkowego
IRS, numeru GIIN (Global Intermediary Identification Number), o ile dotyczy, lub dowolnego
innego ważnego dowodu rejestracji uczestnika na potrzeby FATCA w amerykańskim urzędzie
podatkowym IRS lub odnośnego zwolnienia, w celu ustalenia statusu takiego uczestnika
według FATCA;
zgłaszać luksemburskim organom podatkowym informacje dotyczące uczestnika (oraz osób
kontrolujących uczestników będących niefinansowymi podmiotami zagranicznymi osiągającymi
dochody pasywne (ang. Passive Non Financial Foreign Entities)) oraz posiadanego przez
niego rachunku w Funduszu, jeśli taki rachunek zostanie uznany za rachunek objęty
obowiązkiem zgłoszenia według FATCA, zgodnie z ustawą dotyczącą FATCA oraz
luksemburską umową IGA;
zgłaszać luksemburskim organom podatkowym (Administration des Contributions Directes)
informacje dotyczące płatności na rzecz uczestników o statusie wyłączonej zagranicznej
instytucji finansowej według FATCA; oraz
potrącać mające zastosowanie amerykańskie podatki pobierane u źródła od określonych
płatności, takie jak podatki pobierane u źródła od płatności pośrednich (ang. passthru
payments), o ile zostaną wprowadzone, dokonywanych na rzecz uczestnika przez Fundusz lub
w jego imieniu zgodnie z przepisami FATCA, ustawą dotyczącą FATCA oraz luksemburską
umową IGA.

Fundusz będzie przekazywać inwestorowi wszelkie informacje, z których wynika, że (i) Fundusz jest
odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych przewidziane w ustawie dotyczącej FATCA; (ii)
dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ustawy dotyczącej FATCA; (iii) dane
osobowe mogą podlegać przekazywaniu luksemburskim organom podatkowym (Administration des
Contributions Directes); (iv) udzielenie odpowiedzi na pytania związane z FATCA jest obowiązkowe,
oraz odpowiednio informacje na temat potencjalnych konsekwencji niewywiązania się z tego
obowiązku; oraz (v) inwestorowi przysługuje prawo do dostępu do danych przekazanych
luksemburskim organom podatkowym (Administration des Contributions Directes) oraz ich
modyfikacji.
Fundusz zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dowolnego zlecenia dotyczącego jednostek
uczestnictwa, jeśli informacje przekazane przez potencjalnego inwestora nie będą spełniać wymogów
wynikających z przepisów FATCA, ustawy dotyczącej FATCA oraz umowy IGA.
3.4.6

Zagraniczne spółki inwestycyjne osiągające dochody pasywne

Niektórzy inwestorzy amerykańscy nieobjęci zakresem definicji osoby amerykańskiej (podanej w
punkcie (a) „Subskrypcje jednostek uczestnictwa” w sekcji 2.1 „Subskrypcja, odkup i zamiana
jednostek uczestnictwa”) mogą dokonywać inwestycji w Fundusz. Fundusze są zagranicznymi
spółkami inwestycyjnymi osiągającymi dochody pasywne (ang. Passive Foreign Investment
Companies, inaczej „spółki PFIC”) w rozumieniu postanowień §1291 do §1298 amerykańskiego
kodeksu podatkowego (ang. US Internal Revenue Code, inaczej „kodeks IRC”). Sposób
opodatkowania w Stanach Zjednoczonych inwestorów amerykańskich (bezpośrednio lub pośrednio
za pośrednictwem pośrednika/depozytariusza lub pośrednika finansowego) na mocy postanowień
kodeksu IRC w zakresie spółek PFIC może być niekorzystny. Mało prawdopodobne jest, aby
inwestorzy amerykańscy spełniali wymagania uprawniające do dokonania wyboru objęcia ich
inwestycji w Fundusze wyceną rynkową na mocy § 1296 kodeksu IRC lub dokonania wyboru
traktowania Funduszy jako kwalifikowanych funduszy (ang. Qualified Electing Funds) na podstawie §
1293 kodeksu IRC.
3.4.7

Umowy o automatycznej wymianie informacji pomiędzy rządami

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju („OECD”) opracowała powszechny standard
sprawozdawczości (ang. common reporting standard, inaczej „CRS”) celem zapewnienia
kompleksowej i wielostronnej, automatycznej wymiany informacji (automatic exchange of information,
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inaczej „AEOI”) w skali globalnej. Ponadto dnia 9 grudnia 2014 r. przyjęto dyrektywę Rady
2014/107/UE zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany
informacji w dziedzinie opodatkowania („dyrektywa Euro-CRS”) celem wdrożenia standardu CRS w
państwach członkowskich. W przypadku Austrii, dyrektywa Euro-CRS zostanie po raz pierwszy
wprowadzona w życie do dnia 30 września 2018 r. za rok kalendarzowy 2017, tj. dyrektywa w sprawie
oszczędności będzie obowiązywać jeden rok dłużej.
Dyrektywę Euro-CRS wdrożono do prawa luksemburskiego ustawą z dnia 18 grudnia 2015 r.
dotyczącą automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych w obszarze opodatkowania
(„ustawa dotycząca CRS”). Ustawa dotycząca CRS nakłada na luksemburskie instytucje finansowe
obowiązek identyfikowania posiadaczy aktywów finansowych oraz ustalania, czy są oni rezydentami
podatkowymi w krajach, z którymi Luksemburg posiada zawarte umowy dotyczące wymiany
informacji podatkowych. Luksemburskie instytucje finansowe zgłaszają wówczas informacje na temat
rachunków finansowych posiadacza aktywów luksemburskim organom podatkowym, które następnie
automatycznie przekazują takie informacje właściwym zagranicznym organom podatkowym w
okresach rocznych.
Wobec tego, Fundusz zazwyczaj wymaga od swoich inwestorów przekazania informacji dotyczących
tożsamości oraz rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków finansowych (w tym niektórych
podmiotów oraz ich osób kontrolujących) celem ustalenia ich statusu według CRS i zgłoszenia
informacji dotyczących uczestnika i jego rachunku luksemburskim organom podatkowym
(Administration des Contributions Directes), jeśli taki rachunek zostanie uznany za rachunek objęty
obowiązkiem zgłoszenia według CRS zgodnie z ustawą dotyczącą CRS. Fundusz będzie
przekazywać inwestorowi wszelkie informacje, z których wynika, że (i) Fundusz jest odpowiedzialny
za przetwarzanie danych osobowych przewidziane w ustawie dotyczącej CRS; (ii) dane osobowe
będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ustawy dotyczącej CRS; (iii) dane osobowe mogą
podlegać przekazywaniu luksemburskim organom podatkowym (Administration des Contributions
Directes); (iv) udzielenie odpowiedzi na pytania związane z CRS jest obowiązkowe, oraz odpowiednio
informacje na temat potencjalnych konsekwencji niewywiązania się z tego obowiązku; oraz (v)
inwestorowi przysługuje prawo do dostępu do danych przekazanych luksemburskim organom
podatkowym (Administration des Contributions Directes) oraz ich modyfikacji.
Zgodnie z ustawą dotyczącą CRS, pierwsza wymiana informacji zostanie przeprowadzona do dnia 30
września 2017 r. dla informacji dotyczących roku kalendarzowego 2016. Zgodnie z dyrektywą EuroCRS, pierwsza AEOI musi zostać przeprowadzona do dnia 30 września 2017 r. przez lokalne organy
podatkowe państw członkowskich dla danych dotyczących roku kalendarzowego 2016.
Ponadto Luksemburg podpisał z właściwymi organami wielostronną umowę OECD („wielostronna
umowa”) o automatycznej wymianie informacji zgodnie ze standardem CRS. Wielostronna umowa ma
na celu wdrożenie standardu CRS w państwach spoza UE i wymaga zawarcia umów indywidualnie
przez poszczególne państwa.
Fundusz zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dowolnego zlecenia dotyczącego jednostek
uczestnictwa, jeśli informacje przekazane lub nieprzekazane nie będą spełniać wymogów
wynikających z ustawy dotyczącej CRS.
Inwestorzy powinni zasięgnąć porady wykwalifikowanych specjalistów co do ewentualnych skutków
podatkowych oraz innych konsekwencji dotyczących wprowadzenia standardu CRS.

3.5

Zgromadzenia i sprawozdania

Zgromadzenia
Roczne zgromadzenie uczestników Funduszu odbywa się w Luksemburgu w trzecią środę listopada
co roku o godzinie 15.00 lub jeżeli przypada wówczas dzień wolny od pracy w Luksemburgu, w
kolejny dzień roboczy. W przedmiocie wszystkich zgromadzeń uczestników zawiadomienia przesyła
się uczestnikom wpisanym do rejestru pocztą z wyprzedzeniem przynajmniej ośmiu dni przed jego
ustaloną datą. Zawiadomienia podlegają publikacji w d'Wort oraz ewentualnie w innych gazetach
zgodnie z decyzją zarządu. Zawiadomienia zawierają informacje o porządku obrad i określają miejsce
zgromadzenia. Wymogi prawne dotyczące zawiadomień, kworum i głosowania na wszelkich
zgromadzeniach oraz zgromadzeniach Subfunduszu bądź klasy określa statut. Zgromadzenia
uczestników danego Subfunduszu lub klasy podejmują decyzje w sprawach związanych tylko z takim
Subfunduszem lub klasą jednostek uczestnictwa.
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Sprawozdania
Rok obrotowy Funduszu kończy się w dniu 30 czerwca każdego roku. Roczne sprawozdania
finansowe zbadane przez biegłego rewidenta podlegają publikacji w terminie 4 miesięcy od końca
roku obrachunkowego, a niezbadane sprawozdania śródroczne publikuje się w terminie 2 miesięcy od
końca okresu, którego dotyczą. Zarówno roczne jak i śródroczne sprawozdania finansowe Funduszu
można pobrać ze strony internetowej www.jpmorganassetmanagement.com/jpmf albo otrzymać
bezpłatnie na żądanie w siedzibie spółki zarządzającej. Sprawozdania te stanowią integralną część
niniejszego prospektu emisyjnego.

3.6

Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa

Prawa uczestników
(A) Jednostki uczestnictwa emitowane przez Fundusz są swobodnie zbywalne i uprawniają w
równych częściach do udziału w zyskach i dywidendach klas, których dotyczą oraz w aktywach
netto takich klas jednostek uczestnictwa w przypadku likwidacji. Jednostki uczestnictwa nie są
uprzywilejowane ani nie dają prawa pierwokupu.
(B) Głosowanie:
Każdy uczestnik ma prawo do oddania na zgromadzeniu po jednym głosie na każdą posiadaną
pełną jednostkę uczestnictwa. Uczestnikom posiadającym jednostki uczestnictwa danej klasy
przysługuje prawo do oddania po jednym głosie na każdą posiadaną pełną jednostkę
uczestnictwa takiej klasy na każdym odrębnym zgromadzeniu uczestników takiej klasy jednostek
uczestnictwa. W przypadku współposiadania tylko uczestnik wymieniony jako pierwszy w
rejestrze ma prawo głosu.
(C) Współuczestnicy:
Spółka zarządzająca rejestruje jednostki uczestnictwa imienne wspólnie w imieniu nie więcej niż
czterech uczestników, jeżeli taka jest ich wola. W takich przypadkach prawa przypisane do danej
jednostki uczestnictwa muszą być wykonywane wspólnie przez WSZYSTKIE osoby, w których
imieniu jest ona zarejestrowana z wyjątkiem przypadków (i) głosowania w trybie, o którym mowa
w (B) powyżej, (ii) wskazania przez takich uczestników swojej intencji do podpisywania
oświadczeń tylko w swoim własnym imieniu, lub (iii) gdy jedna lub więcej osób (taka jak
pełnomocnik lub wykonawca testamentu) zostanie/zostaną wyznaczone do wykonywania
powyższych czynności.
Prawa przy rozwiązaniu
Fundusz powołano na czas nieokreślony. Z zastrzeżeniem jednak, że Fundusz może podlegać
likwidacji w dowolnym czasie na mocy uchwały podjętej przez nadzwyczajne zgromadzenie
uczestników, na którym wskazany zostanie jeden bądź kilku likwidatorów i zdefiniowane zostaną ich
uprawnienia. Likwidacja odbywa się zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego. Wpływy netto z
likwidacji przypadające na każdy Subfundusz podlegają podziałowi przez likwidatorów wśród
uczestników danego Subfunduszu proporcjonalnie do wartości posiadanych jednostek uczestnictwa.
Jeżeli i w przypadku, gdy z dowolnej przyczyny liczba jednostek uczestnictwa ogółem wszystkich klas
jednostek uczestnictwa któregokolwiek Subfunduszu obniży się do 1.000.000 jednostek uczestnictwa,
bądź Wartość Aktywów Netto jednostek uczestnictwa wszystkich klas któregokolwiek Subfunduszu
spadnie poniżej 30.000.000 USD lub w przypadku zajścia zmian w sytuacji ekonomicznej bądź
politycznej dotyczącej danego Subfunduszu, bądź w ramach procesu ekonomicznej racjonalizacji lub
jeśli interes uczestników to uzasadnia, zarząd może podjąć decyzję o umorzeniu wszystkich
jednostek uczestnictwa takiego Subfunduszu. W każdym takim przypadku uczestnicy są odpowiednio
zawiadamiani o decyzji o likwidacji oraz otrzymują wypłatę w wysokości Wartości Aktywów Netto
jednostek uczestnictwa właściwej klasy będących w ich posiadaniu na dzień wykupu.
Ponadto, w przypadku zajścia takich okoliczności, zarząd może podjąć decyzję o przekształceniu
jednostek uczestnictwa Subfunduszu w dwie lub więcej klas jednostek uczestnictwa lub połączeniu
dwóch lub więcej klas jednostek uczestnictwa w jedną klasę jednostek uczestnictwa. Opublikowanie
decyzji wraz ze szczegółowymi danymi na temat połączenia następuje w sposób opisany powyżej, co
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najmniej na jeden miesiąc kalendarzowy przed wejściem w życie takiej reorganizacji, w którym to
okresie uczestnikom posiadającym jednostki uczestnictwa właściwych Subfunduszy lub klas
przysługuje prawo do składania zleceń odkupu takich jednostek uczestnictwa bez opłat. Decyzja o
likwidacji Subfunduszu może też zostać podjęta na zgromadzeniu uczestników danego Subfunduszu.
Z zastrzeżeniem wyjątkowych okoliczności, zleceń subskrypcji nie przyjmuje się po ogłoszeniu lub
zawiadomieniu o likwidacji.
Decyzje o połączeniu Subfunduszu z innym Subfunduszem w ramach Funduszu lub innym UCITS
może podejmować zarząd. Zarząd może jednak również przekazać podjęcie decyzji o połączeniu
zgromadzeniu uczestników danego Subfunduszu. Takie połączenie przeprowadza się zgodnie z
przepisami prawa luksemburskiego.
Aktywa, które nie zostaną podzielone w momencie zakończenia likwidacji Subfunduszu przenosi się w
imieniu uprawnionych do tego podmiotów na rachunek w Caisse des Consignation nie później niż w
terminie przewidzianym przepisami prawa luksemburskiego i innych regulacji. Aktywa te podlegają
przepadkowi w trybie przewidzianym przez prawo luksemburskie.

3.7

Dodatkowe informacje dotyczące JPMorgan Funds – India Fund

Dnia 9 sierpnia 1995 r. Fundusz powołał stanowiącą jego 100% własność jednostkę zależną
JPMorgan SICAV Investment Company (Mauritius) Limited („jednostka zależna z Mauritiusa”).
Jednostka ta posiada znaczną część aktywów JPMorgan Funds – India Fund, co pozwala na
umożliwienie efektywnego zarządzania portfelem aktywów. Jednostka zależna z Mauritiusa otrzymała
certyfikat rezydencji podatkowej od Komisarza ds. opodatkowania podatkiem dochodowym na
Mauritiusie, na podstawie którego jednostka zależna z Mauritiusa uprawniona jest do odpowiedniej
ulgi w świetle Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej między Mauritiusem a
Indiami. Jednostka zależna z Mauritiusa dokonuje bezpośrednich inwestycji w Indiach.
Ustawa finansowa Indii z 2012 r. zawiera postanowienia mogące mieć wpływ na inwestorów w
Indiach, a rząd indyjski oczekuje się, że złoży dodatkowe wyjaśnienia w zakresie interpretacji i
wprowadzenia zmian będących konsekwencją wejścia w życie tych postanowień.
Jednostka zależna z Mauritiusa jest prywatną spółką o ograniczonej odpowiedzialności typu
otwartego założoną zgodnie z postanowieniami ustawy o spółkach z 1984 r., a obecnie podlega
przepisom ustawy o spółkach z 2001 r. Jednostka zależna z Mauritiusa posiada licencję na
prowadzenie działalności tzw. Category 1 Global Business Licence wydaną w ramach ustawy o
rozwoju usług finansowych z 2001 r. (ang. Financial Services Development Act 2001).
Zarząd jednostki zależnej z Mauritiusa stanowią:
Zarząd
Iain O.S. Saunders, bankier, Duine, Ardfern, Argyll PA31 8QN, Wielka Brytania.
Pierre Dinan, niezależny członek zarządu, C/o Cim Fund Services Ltd, 33, Edith Cavell Street, Port
Louis, Mauritius
Paul Leech, członek zarządu, CEO Grupy, Cim Financial Services Limited, 33, Edith Cavell Street, Port
Louis, Mauritius
Peter Thomas Schwicht, niezależny członek zarządu, Birkenweg 7, 61118 Bad Vilbel, Niemcy
John Li How Cheong, starszy dyplomowany księgowy, The Directors’ Office, 19 rue de Bitbourg, L1273, Wielkie Księstwo Luksemburga
Daniel J Watkins, Dyrektor, JPMorgan Asset Management (UK) Limited, 60 Victoria Embankment,
Londyn, EC4Y 0JP, Wielka Brytania.
Zarząd jednostki zależnej z Mauritiusa odpowiada za określenie polityki inwestycyjnej oraz
ograniczeń inwestycyjnych jednostki zależnej z Mauritiusa oraz za nadzór nad jej działalnością.
Jednostka zależna z Mauritiusa stosuje się do polityki inwestycyjnej i ograniczeń inwestycyjnych
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zawartych w niniejszym prospekcie emisyjnym, mających zbiorcze zastosowanie w stosunku do
JPMorgan Funds – India Fund i Funduszu. Działalność jednostki zależnej z Mauritiusa polega
wyłącznie na prowadzeniu inwestycji w imieniu Subfunduszu.
Jednostka zależna z Mauritiusa wyznaczyła CIM Fund Services Limited, Port Louis, Mauritius do
świadczenia usług obsługi sekretarskiej oraz usług administracyjnych, w tym do prowadzenia
rachunków, ksiąg i rejestrów. CIM Fund Services Limited jest podmiotem założonym na Mauritiusie i
posiada zezwolenie wydane przez Mauritius Offshore Business Activities Authority na świadczenie
między innymi usług zarządzania na rzecz zagranicznych spółek. Wszystkie środki pieniężne, papiery
wartościowe i inne aktywa stanowiące aktywa jednostki zależnej z Mauritiusa znajdują się pod
kontrolą depozytariusza w imieniu jednostki zależnej z Mauritiusa. Depozytariusz może powierzyć
fizyczne przechowywanie papierów wartościowych i innych aktywów, przede wszystkim papierów
wartościowych w obrocie za granicą, notowanych na zagranicznych giełdach papierów wartościowych
lub przyjmowanych przez instytucje rozliczeniowe do celów realizowanych przez nie transakcji, takim
instytucjom bądź jednemu lub większej liczbie banków-korespondentów. PricewaterhouseCoopers z
siedzibą pod adresem Cathedral Square, Port Louis, Mauritius została wyznaczona do pełnienia
funkcji biegłego rewidenta jednostki zależnej z Mauritiusa.
W związku z tym, że Fundusz jest jedynym właścicielem jednostki zależnej, wszystkie aktywa i
zobowiązania, dochody i koszty jednostki zależnej z Mauritiusa podlegają konsolidacji w zestawieniu
aktywów netto i działalności Funduszu. Wszelkie inwestycje jednostki zależnej z Mauritiusa wykazuje
się w sprawozdaniach Funduszu.
Wykorzystanie jednostki zależnej z Mauritiusa oraz przysługującego jej szczególnego traktowania
podatkowego, w rozumieniu członków zarządu poprzedzonym przeprowadzeniem zasadnie
możliwych badań w tym zakresie, wynika z prawa i praktyk obowiązujących w stosownych krajach.
Powyższe uwarunkowania mogą podlegać w przyszłości zmianom, które z kolei mogą mieć
niekorzystny wpływ na stopę zwrotu z Subfunduszu. Niniejsze odnosi się do wszelkich okoliczności, w
których Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między Indiami a Mauritiusem może
nie mieć zastosowania lub przestać obowiązywać, w wyniku między innymi przyszłych orzeczeń
indyjskich władz podatkowych. Rząd indyjski wydał oficjalne oświadczenie, w którym potwierdził, że
indyjskie władze podatkowe powinny przyjąć certyfikat rejestracyjny wystawiony przez rząd Mauritiusa
jako dowód rezydencji podatkowej inwestora, w ten sposób umożliwiając inwestycjom realizowanym
na Mauritiusie uzyskanie zwolnienia z lokalnego indyjskiego podatku od zysków kapitałowych.
Jeżeli indyjski rząd zmieni swoje stanowisko i umowy nie będzie można zastosować, odsetki
od papierów wartościowych notowanych na indyjskiej giełdzie papierów wartościowych
(uzyskane przez jednostkę zależną z Mauritiusa w związku z uznaniem jej za zagranicznego
inwestora instytucjonalnego) będą podlegać obciążeniu podatkiem wg stawki wynoszącej
20%. Zyski kapitałowe ze zbycia takich inwestycji podlegałyby obciążeniu podatkiem wg
stawek 0% lub 15% w zakresie notowanych na giełdzie papierów wartościowych, w zależności
od okresu utrzymywania stosownych inwestycji.
Rynek indyjski posiada cechy charakterystyczne dla rynku wschodzącego. Inwestorom zaleca
się dokładne zapoznanie się z Załącznikiem IV „Czynniki ryzyka”, a w szczególności z sekcją
zatytułowaną „Inwestycje na rynkach wschodzących i rynkach mniej rozwiniętych”. Ponadto
inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że rozliczenie papierów wartościowych wciąż
odbywa się częściowo w formie fizycznej oraz że jednostka zależna z Mauritiusa może mieć
trudności z rejestracją nabywanych papierów wartościowych.

3.8

Dodatkowe zasady polityki inwestycyjnej wszystkich Subfunduszy

W zakresie, o którym mowa w punkcie 4 b) v) Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”,
inwestycje Subfunduszu mogą być utrzymywane za pośrednictwem jednej lub większej liczby jednostek
zależnych stanowiących 100% własność Funduszu (dalej zwanych „jednostkami zależnymi”). W
związku z tym inwestycje Subfunduszy mogą obejmować aktywa znajdujące się w bezpośrednim
posiadaniu Funduszu lub utrzymywane za pośrednictwem jednostek zależnych. Jednostek uczestnictwa
jednej lub większej liczby jednostek zależnych nie uznaje się za inwestycje Subfunduszu. W
konsekwencji przy przygotowywaniu rocznych sprawozdań Funduszu badanych przez biegłego
rewidenta i śródrocznych sprawozdań Funduszu niepodlegających badaniu przez biegłego rewidenta,
wyniki finansowe każdej jednostki zależnej podlegają konsolidacji z wynikami finansowymi
Subfunduszu, w związku z którym została ona utworzona.
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Załącznik I – Informacje dla inwestorów w poszczególnych krajach
Informacje ogólne
Inwestorzy z każdego kraju, w którym Subfundusz został zarejestrowany przez właściwy organ
regulacyjny, mogą uzyskać prospekt emisyjny, dokumenty zawierające kluczowe informacje dla
inwestorów, statut oraz najbardziej aktualne roczne sprawozdanie finansowe (oraz śródroczne
sprawozdanie finansowe, jeżeli zostało wydane później) bezpłatnie od agenta sprzedaży w takim
kraju. Roczne sprawozdanie finansowe podlega prezentacji w wersji zbadanej przez niezależnych
biegłych rewidentów.
Informacje dotyczące agentów sprzedaży w poszczególnych krajach przedstawiono poniżej.

1.

Curaçao

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, zgodnie ze swoimi wytycznymi polityki dotyczącej
zagranicznych instytucji inwestycyjnych oraz z zastrzeżeniem odpowiedniego nadzoru kraju
pochodzenia, zwolnił Fundusz z niektórych wymogów zgodnie z art. 4, par. 4 oraz art. 9, par. 3
krajowego rozporządzenia w sprawie nadzoru instytucji inwestycyjnych i administratorów (ang.
National Ordinance on the Supervision of Investment Institutions and Administrators (N.G. 2002, nr
137). W konsekwencji Centralny Bank Curaçao i Sint Maarten polega, do pewnego stopnia, na
nadzorze sprawowanym przez CSSF w Luksemburgu, gdzie znajduje się siedziba Funduszu.
Dodatkowe informacje na temat tego zwolnienia można uzyskać od spółki zarządzającej.

2.

Dania

Fundusz wyznaczył Nordea Bank Danmark A/S do działania w charakterze swojego agenta
przedstawiciela („agent przedstawiciel”) w Danii w odniesieniu do asortymentu Subfunduszy i klas
jednostek uczestnictwa przeznaczonych do sprzedaży inwestorom detalicznym.
Dane kontaktowe agenta przedstawiciela są następujące: Nordea Bank Danmark A/S, Issuer
Services, Securities Services, Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33, Postbox 850, DK-0900 Kopenhaga C,
Dania.
Agent przedstawiciel będzie pomagać duńskim inwestorom detalicznym przy subskrypcji, odkupie,
wypłacie dywidend oraz zamianie jednostek. Agent przedstawiciel będzie także dostarczać
dokumenty podawane do wiadomości publicznej przez Fundusz w Luksemburgu oraz przekazywać
informacje o Funduszu na wniosek inwestorów.

3.

Niemcy

Przedstawione tutaj zasady opodatkowania zysków inwestorów mają zastosowanie wyłącznie do
Subfunduszy zarejestrowanych na potrzeby publicznego obrotu w Niemczech. Niniejsze
podsumowanie przedstawia główne aspekty konsekwencji podatkowych nabycia, posiadania, odkupu
i sprzedaży jednostek uczestnictwa takich Subfunduszy w Niemczech. Podsumowanie ma jedynie
charakter ogólny i nie stanowi pełnej analizy wszystkich potencjalnych konsekwencji podatkowych dla
inwestorów w Niemczech. Nie uwzględnia ono na przykład żadnego ewentualnego podatku
kościelnego. Podsumowanie nie stanowi szczególnej porady prawnej ani podatkowej i dotyczy tylko
niektórych grup inwestorów podlegających nieograniczonemu opodatkowaniu w Niemczech.
Poniższe stwierdzenia są odzwierciedleniem wiedzy członków zarządu na temat niemieckich
przepisów, regulacji i praktyk podatkowych obowiązujących na dzień 1 czerwca 2011 r. Inwestorzy
podlegający niemieckim przepisom podatkowym powinni na własną rękę zasięgnąć porady
wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie podatków i innych istotnych kwestii.
Fundusz jest zorganizowany jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery
wartościowe („UCITS”), dlatego inwestorzy z Niemiec podlegają przepisom niemieckiej ustawy o
opodatkowaniu inwestycji („ustawa InvStG”) z tytułu swojego uczestnictwa w Subfunduszu.
W swoim zamiarze wszystkie klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(dist)”, „(inc)” lub „(acc)”
są zgodne z wymogami ustawy InvStG na potrzeby uznania ich za przejrzyste pod względem
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podatkowym zgodnie z sekcją 5 ustawy InvStG. Nie jest jednak możliwe zagwarantowanie, że
wymogi sekcji 5 ustawy InvStG będą w pełni i w każdym momencie spełnione dla każdej klasy
jednostek uczestnictwa.
Każda klasa jednostek uczestnictwa, która nie spełnia minimalnych wymogów w zakresie
sprawozdawczości pod względem kompletności lub terminowości, zostaje uznana za nieprzejrzystą.
W konsekwencji wszelkie wypłaty otrzymane przez inwestorów z tytułu posiadania jednostek
uczestnictwa danej klasy, a także w przypadku posiadania jednostek uczestnictwa danej klasy na
koniec danego roku kalendarzowego, 70% wzrostu ceny odkupu obliczonego jako różnica pomiędzy
pierwszą ceną odkupu ustaloną w danym roku kalendarzowym a ostatnią ceną odkupu ustaloną w
danym roku kalendarzowym dla takich jednostek uczestnictwa, ale nie mniej niż 6% ostatniej ceny
odkupu przyjętej dla takich jednostek uczestnictwa, podlegają opodatkowaniu (tzw. „opodatkowanie
nieprzejrzyste”). W przypadku braku opublikowania zysku z jednostek uczestnictwa (niem.
Aktiengewinn) zysk kapitałowy podlegający opodatkowaniu nie zostaje skorygowany o kwotę takiego
zysku z jednostek uczestnictwa. W przypadku braku opublikowania zysku okresowego (niem.
Zwischengewinn) opodatkowana zostaje kwota ryczałtowa w wysokości 6% z tytułu odkupu lub
zbycia jednostek uczestnictwa danej klasy jako zysk okresowy przeznaczony do wypłaty. Jeśli
fundusz docelowy nie spełni powyższych przepisów dotyczących sprawozdawczości, zyski takiego
funduszu zostają obliczone zgodnie z powyższymi zasadami.
Podstawa opodatkowania klasy jednostek uczestnictwa może podlegać kontroli podatkowej
niemieckiego Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego (niem. Bundeszentralamt für Steuern).
Wszelkie zmiany w podstawie opodatkowania, na przykład wskutek przeprowadzenia takiej inspekcji
oraz ich skutki ekonomiczne ponosi inwestor posiadający jednostki uczestnictwa danej klasy w dniu
dystrybucji lub przypisania po dacie wprowadzenia takiej zmiany. Konsekwencje mogą być zarówno
pozytywne jak i negatywne.
Zasady podatkowe opisane poniżej mają zastosowanie tylko do klas jednostek uczestnictwa lub
ewentualnych funduszy docelowych, które są w pełni przejrzyste zgodnie z przepisami podatkowymi
ustawy InvStG, co oznacza, że wszelkie wymogi dotyczące publikacji zgodnie z ustawą InvStG są w
pełni przestrzegane w sposób terminowy, oraz że okresowe zyski i zyski z jednostek uczestnictwa są
należycie obliczane i wykazywane.
Ustawa InvStG rozróżnia zyski wypłacone oraz niektóre zyski zatrzymane, określane jako zyski
przeznaczone do wypłaty (niem. ausschüttungsgleiche Erträge). Z zasady zyski wypłacone to
wszelkie zyski klasy jednostek uczestnictwa wykorzystane do wypłaty. Zyski tego typu obejmują,
między innymi, zyski kapitałowe, zyski ze sprzedaży i inne zyski. Co do zasady, wszelkie tego typu
zyski podlegają opodatkowaniu, o ile nie są klasyfikowane do kategorii „zysków z lat ubiegłych”
zrealizowanych przez Subfundusz przed 2009 r.
Zyski przeznaczone do wypłaty to zatrzymane, niewypłacone dochody klasy jednostek uczestnictwa,
które dla celów podatkowych zostały uznane za wypłacone inwestorom na koniec roku obrotowego
Subfunduszu, w którym zostały wygenerowane przez daną klasę jednostek uczestnictwa. Tego
rodzaju zyski przeznaczone do wypłaty obejmują wszelkie niewypłacone zyski kapitałowe, z
wyjątkiem wpływów z premii na opcjach, transakcji terminowych forward oraz sprzedaży akcji
niektórych podmiotów korporacyjnych lub sprzedaży określonych instrumentów dłużnych. Ze względu
na to, że tego typu zyski są przeznaczone do wypłaty, inwestorzy mogą mieć obowiązek zapłacenia
podatku przed ich faktycznym otrzymaniem.
W ramach każdej klasy jednostek uczestnictwa dochody ujemne mogą być kompensowane przez
dochody dodatnie tego samego typu. Organy podatkowe zdefiniowały różne kategorie dochodów, w
ramach których dochody ujemne mogą być kompensowane przez dochody dodatnie. Straty, które nie
zostały skompensowane w roku, w którym powstały, są przenoszone i kompensowane w kolejnych
latach obrotowych przez dochody dodatnie tego samego typu.
Zasady przedstawione poniżej mają zastosowanie do osób fizycznych posiadających jednostki
uczestnictwa danej klasy w ramach aktywów prywatnych podlegających opodatkowaniu (inwestorzy
prywatni). Wypłacony dochód z klasy jednostek uczestnictwa podlega, z zastrzeżeniem wniosków o
wyłączenie, opodatkowaniu podatkiem dochodowym pobieranym u źródła według stawki 26,375% (w
tym tzw. dopłata solidarnościowa) płatnym przez inwestora prywatnego posiadającego jednostki
uczestnictwa na rachunku papierów wartościowych prowadzonym w Niemczech (rachunek krajowy),
jeśli wypłacona kwota jest wystarczająca na pokrycie maksymalnego podatku do pobrania (niem.
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Freistellungsauftrag). Pobranie podatku dochodowego pobieranego u źródła, co do zasady, zwalnia
inwestora z obowiązku podatkowego w stosunku do dochodów. To samo dotyczy zysków (w tym
zysków okresowych) ze sprzedaży lub odkupu jednostek uczestnictwa w ramach klasy jednostek
uczestnictwa zdeponowanej na rachunku krajowym.
Jeśli zyski z klasy jednostek uczestnictwa nie zostaną wypłacone w kwocie wystarczającej na
pokrycie podatku dochodowego pobieranego u źródła, zyski te podlegają rozliczeniu i opodatkowaniu
podatkiem dochodowym według stawki 26,375% (w tym dopłata solidarnościowa). W przypadku
sprzedaży lub odkupu jednostek uczestnictwa zdeponowanych na rachunku krajowym, wszelkie zyski
przeznaczone do wypłaty z tytułu takich jednostek uczestnictwa naliczone do dnia ich sprzedaży lub
odkupu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym pobieranym u źródła według stawki
26,375%.
W przypadku gdy jednostki uczestnictwa w ramach klasy jednostek uczestnictwa nie zostały
zdeponowane na rachunku krajowym, wszelkie wypłacone lub przeznaczone do wypłaty zyski oraz
zyski kapitałowe (w tym zyski okresowe) ze sprzedaży takich jednostek uczestnictwa podlegają
rozliczeniu i opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 26,375%.
Koszty poniesione przez inwestora prywatnego w związku z inwestycją w Subfundusz, np. koszty
odsetkowe dotyczące refinansowania nabycia jednostek uczestnictwa danej klasy, nie są
uwzględniane dla celów podatkowych.
Zasady przedstawione poniżej mają zastosowanie do inwestorów, o których mowa w sekcji 8 b ust. 1
i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa KStG”). Z wyjątkiem niektórych
wyłączeń (zob. poniżej), zyski wypłacone oraz przeznaczone do wypłaty, a także zrealizowane zyski z
odkupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa danej klasy podlegają opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób prawnych naliczanym według stawki 15,825% (w tym dopłata solidarnościowa)
oraz podatkiem od działalności gospodarczej według stawki od 7 do 17% (w zależności od ustaleń
władz lokalnych). 95% (wypłaconych) zysków kapitałowych ze sprzedaży akcji i kapitałowych praw
użytkowych podlega efektywnemu zwolnieniu z podatku. Podobnie 95% wypłaconych lub
zatrzymanych dochodów z dywidend od danej klasy jednostek uczestnictwa podlega efektywnemu
zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast pełna kwota dochodu z dywidendy
jest opodatkowana podatkiem od działalności gospodarczej. Wyjątkiem są dywidendy podlegające
ustawie o funduszach REIT, które podlegają pełnemu opodatkowaniu. 95% wszelkich dodatnich
zrealizowanych zysków z odkupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa danej klasy podlega
efektywnemu zwolnieniu z podatku. Udział w zysku stanowi procent, obliczany w każdym dniu
wyceny, od dochodów z tytułu dywidendy oraz zrealizowanego i niezrealizowanego wzrostu wartości
akcji i innych instrumentów uczestnictwa (z wyjątkiem funduszy REIT określonych w ustawie o
funduszach REIT), które nie zostały wypłacone ani przypisane inwestorowi. Jeśli jednak tego typu
udział w zysku jest ujemny (np. z powodu spadku wartości aktywów), podlegające opodatkowaniu
zrealizowane kwoty ze sprzedaży lub odkupu jednostek uczestnictwa podlegają powiększeniu o
odpowiednią kwotę, która z kolei podlega pełnemu opodatkowaniu w przypadku spółki kapitałowej. W
przypadku gdy jednostki uczestnictwa danej klasy zostały zdeponowane na rachunku krajowym,
podatek dochodowy pobierany u źródła jest pobierany w ten sam sposób, co w przypadku inwestorów
prywatnych (chyba że złożono zaświadczenie o braku rozliczenia do instytucji bankowej prowadzącej
rachunek), który nie zostanie ostatecznie pobrany, ale może zostać uznany lub zwrócony w
momencie rozliczania podatków przez inwestora.

4.

Irlandia

Informacje ogólne
Inwestycje w Fundusz niosą określone ryzyko. Wartość jednostek uczestnictwa oraz dochody z tego
tytułu mogą zarówno spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwot pierwotnie
zainwestowanego kapitału. Inwestycje w Fundusz mogą nie być odpowiednie dla wszystkich
inwestorów. Niniejszego dokumentu nie należy postrzegać jako rekomendacji do zakupu, sprzedaży
lub innego rozporządzania poszczególnymi inwestycjami lub jednostkami uczestnictwa. Inwestorzy
potrzebujący porady powinni skontaktować się z odpowiednim doradcą finansowym.
Agent transferowy
J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited została wyznaczona do działania w charakterze
agenta transferowego na rzecz Funduszu w Republice Irlandii i zobowiązała się do świadczenia usług
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pośrednictwa w swoim biurze pod adresem JPMorgan House, International Financial Services
Centre, Dublin 1, Irlandia, w którym:
(a)

uczestnik może umorzyć swe jednostki uczestnictwa i otrzymać wypłatę środków z tytułu
odkupu; oraz

(b)

można w formie ustnej lub pisemnej uzyskać informacje o ostatniej opublikowanej Wartości
Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu. Pod powyższym adresem można
bezpłatnie uzyskać egzemplarze następujących dokumentów w języku angielskim:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

statut Funduszu wraz ze zmianami;
aktualny prospekt emisyjny;
aktualne dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów oraz;
aktualne roczne i śródroczne sprawozdania finansowe.

Zarząd Funduszu zamierza tak prowadzić sprawy Funduszu, żeby nie uzyskał on statusu rezydenta w
Irlandii dla celów podatkowych. Przy założeniu, że Fundusz nie zrealizuje transakcji w Irlandii
samodzielnie ani za pośrednictwem oddziału lub agenta, Fundusz nie podlega opodatkowaniu w
Irlandii z tytułu uzyskanych dochodów i zysków z wyjątkiem pewnych dochodów i zysków ze źródeł
irlandzkich.
Jednostki uczestnictwa Funduszu powinny stanowić „istotny udział” w zagranicznym funduszu z
siedzibą w lokalizacji kwalifikującej się dla celów rozdziału 4 (ust. 747B do 747F) sekcji 27 ustawy o
konsolidacji podatkowej z 1997 r. (z późniejszymi zmianami). Z zastrzeżeniem indywidualnej sytuacji
inwestora, uczestnicy będący rezydentami w Irlandii dla celów podatkowych podlegają irlandzkiemu
podatkowi dochodowemu od osób fizycznych lub osób prawnych z tytułu podziału dochodów
Funduszu (zarówno wypłaconych, jak i ponownie inwestowanych w nowe jednostki uczestnictwa).
Ponadto uwagę osób fizycznych będących rezydentami lub rezydentami zwyczajnymi w Irlandii dla
celów podatkowych zwraca się na niektóre przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania,
w szczególności rozdział 1 sekcji 33 ustawy o konsolidacji podatkowej z 1997 r. (z późniejszymi
zmianami), które mogą spowodować, że będą one podlegały podatkowi dochodowemu z tytułu
niewypłaconych dochodów lub zysków Funduszu, a także rozdział 4 sekcji 19 ustawy o konsolidacji
podatkowej z 1997 r. (z późniejszymi zmianami), które mogą dotyczyć osób posiadających co
najmniej 5% jednostek uczestnictwa Funduszu, jeśli jednocześnie Fundusz jest kontrolowany w taki
sposób, że gdyby był rezydentem podatkowym w Irlandii, byłby spółką „bliską” w rozumieniu
irlandzkich przepisów podatkowych.
Uwagę inwestorów zwraca się również na fakt, że uczestnicy szczególnego rodzaju (np. instytucje
finansowe) mogą podlegać przepisom szczególnym. Osoby będące rezydentami, lecz niemające
siedziby lub miejsca zamieszkania w Irlandii mogą domagać się opodatkowania zgodnie z zasadą
przekazania, w którym to przypadku zobowiązanie podatkowe powstaje jedynie wówczas, gdy
dochód lub zyski Funduszu osoby te otrzymują w Irlandii. Inwestorzy powinni zasięgnąć porady
wykwalifikowanych specjalistów odnośnie do konsekwencji podatkowych przed dokonaniem
inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu. Przepisy prawa podatkowego oraz praktyka
podatkowa mogą w stosownym czasie ulec zmianom.
Dodatkowych informacji o Funduszu i właściwych procedurach realizacji transakcji udziela agent
transferowy.

5.

Włochy

Fundusz wyznaczył JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Oddział w Mediolanie, Via
Catena 4, I – 20121 Mediolan, na agenta ds. obrotu.
Oprócz opłat i kosztów wyszczególnionych w prospekcie emisyjnym, włoscy uczestnicy ponoszą
opłaty z tytułu działalności agenta płatności zgodnie z definicją i wyszczególnieniem w najnowszej
wersji włoskiego formularza zlecenia.
We Włoszech mogą być dostępne regularne programy oszczędnościowe, programy odkupu i
programy zamiany. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w najnowszej wersji włoskiego
formularza zlecenia, który można uzyskać od uprawnionych dystrybutorów. Zlecenia subskrypcji,
odkupu lub zamiany mogą być, według wyłącznego uznania spółki zarządzającej, przyjmowane bez
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konieczności złożenia przez inwestora podpisu na włoskim formularzu zlecenia. Transakcje te mogą
zostać przyjęte przez spółkę zarządzającą wyłącznie wtedy, gdy uprawniony dystrybutor może
działać na rzecz i w imieniu inwestora, a takie uprawnienie jest udokumentowane pełnomocnictwem
udzielonym przez inwestora uprawnionemu dystrybutorowi.
Więcej informacji przedstawiono we włoskim formularzu zlecenia.

6.

Holandia

Informacji na temat Funduszu oraz subskrypcji i odkupu jednostek uczestnictwa Funduszu
holenderskim inwestorom udziela JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Oddział w Holandii,
WTC Tower B, 11th Floor, Strawinskylaan 1135, 1077XX, Amsterdam, Holandia.

7.

Singapur

Niektóre Subfundusze („Subfundusze zastrzeżone”) figurują na liście programów zastrzeżonych
prowadzonej przez singapurski bank centralny (ang. Monetary Authority of Singapore, inaczej „MAS”)
w związku z wymogami w zakresie oferty zastrzeżonej obowiązującymi w Singapurze i wynikającymi
z postanowień sekcji 305 singapurskiej ustawy o papierach wartościowych i transakcjach
terminowych futures (ang. Securities and Futures Act, inaczej „ustawa SFA”), rozdział 289. Lista
Subfunduszy zastrzeżonych jest dostępna na stronie internetowej MAS pod adresem
https://masnetsvc2.mas.gov.sg/cisnet/home/CISNetHome.action.
Ponadto niektóre Subfundusze (w tym pewne Subfundusze zastrzeżone) uznano w Singapurze za
Subfundusze przeznaczone do dystrybucji detalicznej („Subfundusze uznane”). Lista Subfunduszy
uznanych jest dostępna w singapurskim prospekcie emisyjnym (zarejestrowanym przez MAS)
dotyczącym oferty detalicznej Subfunduszy uznanych. Zarejestrowany singapurski prospekt emisyjny
można uzyskać od właściwych wyznaczonych dystrybutorów.
Przedmiotem prospektu emisyjnego jest zastrzeżona oferta lub zaproszenie do udziału w subskrypcji
jednostek uczestnictwa każdego Subfunduszu zastrzeżonego. Za wyjątkiem Subfunduszy
zastrzeżonych będących jednocześnie Subfunduszami uznanymi, Subfundusze zastrzeżone nie
posiadają zezwoleń na prowadzenie działalności ani nie podlegają uznaniu przez MAS, a ich
jednostki uczestnictwa nie są przeznaczone do publicznej sprzedaży detalicznej w Singapurze.
Jednoczesna oferta zastrzeżona jednostek uczestnictwa każdego Subfunduszu zastrzeżonego, który
jest także Subfunduszem uznanym, prowadzona jest zgodnie z postanowieniami sekcji 304 i/lub 305
ustawy SFA.
Niniejszy prospekt emisyjny ani żaden inny dokument lub materiał wydany w związku z ofertą
zastrzeżoną lub sprzedażą Subfunduszy zastrzeżonych nie stanowi prospektu emisyjnego w
rozumieniu postanowień ustawy SFA ani nie został zarejestrowany jako prospekt emisyjny przez
MAS. W związku z tym odpowiedzialność ustawowa wynikająca z ustawy SFA w związku z treścią
prospektów emisyjnych nie ma zastosowania. Inwestorom zaleca się uważne rozważenie tego, czy
inwestycja jest dla nich odpowiednia, po zapoznaniu się z niniejszym prospektem emisyjnym.
Niniejszy prospekt emisyjny oraz każdy inny dokument lub materiał związany z ofertą lub sprzedażą
zastrzeżoną bądź zaproszenie do subskrypcji lub zakupu stosownych Subfunduszy nie może być
rozprowadzane ani rozpowszechniane, a jednostki uczestnictwa nie mogą być oferowane ani
sprzedawane bądź też stanowić przedmiotu zaproszenia do subskrypcji lub zakupu na podstawie
niniejszego prospektu emisyjnego, bez względu na to czy bezpośrednio lub pośrednio, osobom w
Singapurze innym niż (a) inwestorzy instytucjonalni oraz zgodnie z warunkami określonymi w sekcji
304 ustawy SFA; (b) odpowiednie osoby na podstawie postanowień sekcji 305 (1) ustawy SFA lub
dowolne osoby na podstawie postanowień sekcji 305 (2) ustawy SFA, oraz zgodnie z warunkami
określonymi w sekcji 305 ustawy SFA; lub (c) inne osoby na podstawie oraz zgodnie z warunkami
innych obowiązujących postanowień ustawy SFA.
W przypadku gdy jednostki uczestnictwa podlegają subskrypcji lub nabyciu zgodnie z
postanowieniami sekcji 305 przez właściwą osobę będącą:
(i) spółką (niebędącą inwestorem akredytowanym w rozumieniu definicji przestawionej w sekcji 4A
ustawy SFA), której wyłącznym celem działalności jest posiadanie inwestycji oraz której cały kapitał
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zakładowy pozostaje w posiadaniu jednej lub większej liczby osób fizycznych, z których każda jest
inwestorem akredytowanym; lub
(ii) funduszem powierniczym (którego powiernik nie jest inwestorem akredytowanym), którego
wyłącznym celem jest posiadanie inwestycji i którego każdy beneficjent jest osobą fizyczną będącą
inwestorem akredytowanym;
papiery wartościowe (określone w sekcji 239 (1) ustawy SFA) tej spółki lub prawa i udziały
beneficjentów (określone w dowolny sposób) w takim funduszu powierniczym nie mogą podlegać
przeniesieniu w ciągu sześciu miesięcy od daty nabycia przez taką spółkę lub fundusz powierniczy
jednostek uczestnictwa w ramach oferty przedstawionej zgodnie z sekcją 305 ustawy SFA, chyba że:
(1) na rzecz inwestora instytucjonalnego lub właściwej osoby określonej w sekcji 305 (5) ustawy SFA
lub też dowolnej osoby zgodnie z ofertą, o której mowa w sekcji 275 (1A) lub sekcji 305A (3) (i) (B)
ustawy SFA;
(2) z tytułu przeniesienia nie przysługuje obecnie ani w przyszłości jakiekolwiek wynagrodzenie;
(3) przeniesienie odbywa się z mocy prawa;
(4) występują okoliczności, o których mowa w sekcji 305A (5) ustawy SFA; lub
(5) występują okoliczności, o których mowa w Rozporządzeniu 36 singapurskich przepisów o
papierach wartościowych i kontraktach terminowych (oferty inwestycyjne) (przedsiębiorstwa
zbiorowego inwestowania) z 2005 roku.
Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że pozostałe Subfundusze Funduszu, o których
mowa w niniejszym prospekcie emisyjnym, inne niż Subfundusze zastrzeżone i/lub Subfundusze
uznane, nie są dostępne dla inwestorów singapurskich, a odwołania do takich pozostałych
Subfunduszy nie należy interpretować jako oferty jednostek uczestnictwa takich pozostałych
Subfunduszy w Singapurze.
Inwestorzy w Singapurze powinni mieć na uwadze, że informacje o wynikach osiągniętych w
przeszłości oraz sprawozdania finansowe Subfunduszy zastrzeżonych są dostępne u właściwych
dystrybutorów.

8.

Hiszpania

Fundusz wyznaczył JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Oddział w Hiszpanii, Paseo de la
Castellana, 31, 28046 Madryt, Hiszpania na agenta ds. sprzedaży. Dodatkowe informacje dla
inwestorów z Hiszpanii zostały ujęte w hiszpańskim memorandum informacyjnym złożonym w
Krajowej Komisji ds. Rynku Papierów Wartościowych (hiszp. Comisión Nacional del Mercado de
Valores, inaczej „CNMV”) i można je uzyskać od hiszpańskiego agenta sprzedaży.

9.

Tajwan

Firma JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited, 20F, 1, Songzhi Rd, Xinyi Dist, Taipei City
110, Tajwan (Republika Chińska) została zatwierdzona przez Tajwańską Komisję Nadzoru
Finansowego do działania w charakterze agenta głównego Funduszu („agent główny”), uprawnionego
do oferowania i sprzedaży funduszy zagranicznych w Tajwanie. Inwestorów dokonujących inwestycji
w Tajwanie informuje się o tym, że niektóre zasady prowadzenia działalności i realizacji transakcji,
które mają zastosowanie, są zgodne z tajwańskimi przepisami i praktykami operacyjnymi. Dodatkowe
informacje na temat Funduszu oraz stosownych tajwańskich zasad prowadzenia działalności i
realizacji transakcji można uzyskać na żądanie od agenta głównego.

10.

Wielka Brytania

Fundusz otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w trybie przewidzianym w części I
luksemburskiej ustawy i jest zorganizowany w postaci tzw. funduszu parasolowego. Fundusz spełnia
warunki uznania go za fundusz UCITS zgodnie z dyrektywą UCITS. Fundusz został zarejestrowany
przez CSSF i założony dnia 14 kwietnia 1969 r. Pod warunkiem uprzedniego uzyskania zezwolenia
CSSF, Fundusz może w stosownym czasie zakładać dodatkowe Subfundusze.
Uwagę potencjalnych inwestorów w Wielkiej Brytanii zwraca się na opis czynników ryzyka związanych z
inwestowaniem w Fundusz przedstawiony w sekcji zatytułowanej „Czynniki ryzyka”.
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W Wielkiej Brytanii Fundusz jest uznanym przedsiębiorstwem zgodnie z postanowieniami sekcji 264
ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (ang. Financial Services and Markets Act 2000,
inaczej „ustawa FSMA”). Treść niniejszego prospektu emisyjnego została zatwierdzona dla celów sekcji
21 ustawy FSMA przez Fundusz, który jako przedsiębiorstwo uznane na podstawie sekcji 264 ustawy
FSMA otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności i jako taki podlega regulacji przez Financial
Conduct Authority („FCA”). W związku z tym prospekt emisyjny można rozprowadzać w Wielkiej Brytanii
bez ograniczeń. Egzemplarze prospektu emisyjnego dostarczono FCA zgodnie z wymogami
wynikającymi z ustawy FSMA.
Fundusz wyznaczył JPMorgan Asset Management Marketing Limited prowadzącą działalność
gospodarczą pod adresem 60 Victoria Embankment, Londyn EC4Y 0JP, na agenta ds. obsługi,
marketingu i sprzedaży. Pod powyższym adresem można bezpłatnie uzyskać egzemplarze
następujących dokumentów w języku angielskim:
(a) statut Funduszu wraz ze zmianami;
(b) aktualny prospekt emisyjny;
(c) aktualne dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów oraz
(d) aktualne roczne i śródroczne sprawozdania finansowe.
Inwestorzy mogą umarzać, organizować odkup i otrzymywać płatności z tytułu jednostek
uczestnictwa kontaktując się z agentem ds. obrotu i sprzedaży.
Fundusz gwarancyjny usług finansowych (ang. Financial Services Compensation Scheme)
Osoby zainteresowane nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszu powinny zdawać sobie sprawę z
tego, że przepisy wykonawcze i zasady wydane na podstawie brytyjskiej ustawy o usługach i rynkach
finansowych z 2000 r. w celu ochrony inwestorów nie mają zastosowania do Funduszu i że fundusz
gwarancyjny usług finansowych (ang. Financial Services Compensation Scheme) utworzony przez
Financial Conduct Authority może nie obejmować inwestycji w Fundusz.
Opodatkowanie uczestników będących brytyjskimi rezydentami
W swoim zamiarze zarządzanie i sprawowanie kontroli nad Funduszem odbywa się w sposób
zapewniający, aby uczestnik Funduszu nie został potraktowany jako rezydent brytyjski dla celów
opodatkowania w Wielkiej Brytanii.
(i)

(ii)

Opodatkowanie w Wielkiej Brytanii dywidend wypłacanych przez Fundusz
Inwestorzy indywidualni będący rezydentami brytyjskimi dla celów podatkowych podlegają
opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii podatkiem dochodowym od dywidend otrzymanych (a w
przypadku dochodów objętych obowiązkiem sprawozdawczym, dywidend przeznaczonych
do wypłaty na ich rzecz). Dywidendy od niektórych Subfunduszy mogą być zaklasyfikowane
jako odsetki w przypadku podmiotów podległych opodatkowaniu brytyjskim podatkiem
dochodowym. Inwestorzy korporacyjni w ramach obowiązku podatkowego z tytułu
brytyjskiego podatku dochodowego od osób prawnych podlegają zwolnieniu od
opodatkowania otrzymanych dywidend (lub w przypadku dochodów objętych obowiązkiem
sprawozdawczym, dywidend przeznaczonych do wypłaty na ich rzecz). Jednostki
uczestnictwa niektórych Subfunduszy mogą podlegać brytyjskim przepisom regulującym
stosunki kredytowe z udziałem brytyjskich inwestorów korporacyjnych.
Opodatkowanie zysków z jednostek uczestnictwa w Wielkiej Brytanii
Zgodnie z systemem podatkowym obowiązującym inwestorów brytyjskich inwestujących
w fundusze zagraniczne jednostki uczestnictwa Funduszu stanowią fundusz zagraniczny
dla celów sekcji 355 ustawy o opodatkowaniu (przepisy dotyczące opodatkowania
międzynarodowego i inne) z 2010 r. W związku z powyższym, wszelkie zyski z odkupu
lub innego zbycia jednostek uczestnictwa nieposiadających brytyjskiego statusu
„funduszu podległego” przez inwestorów będących brytyjskimi rezydentami (osoby
fizyczne lub prawne) podlegają obciążeniu brytyjskim podatkiem dochodowym lub
podatkiem od osób prawnych jako dochód. Wszelkie zyski z tytułu odkupu lub innego
zbycia jednostek uczestnictwa posiadających brytyjski status „funduszu podległego”
przez inwestorów będących brytyjskimi rezydentami (osoby fizyczne lub prawne)
64

podlegają obciążeniu brytyjskim podatkiem od zysków kapitałowych lub podatkiem od
zysków kapitałowych osób prawnych.
Informacje na temat dochodu objętego obowiązkiem sprawozdawczym przypisanego do
każdej odpowiedniej klasy jednostek uczestnictwa są udostępniane za pośrednictwem
strony internetowej www.jpmorganassetmanagement.com w ciągu sześciu miesięcy od
zakończenia okresu sprawozdawczego. Dodatkowe informacje o brytyjskim statusie
„funduszu podległego” są również udostępniane na tej stronie internetowej.
Aby uzyskać egzemplarz niniejszej informacji należy skontaktować się z siedzibą.
(iii)

Postanowienia różne
Uwagę osób będących rezydentami w Wielkiej Brytanii zwraca się na sekcję 714 i kolejne
ustawy o podatku dochodowym z 2007 r., które mogą w pewnych okolicznościach
skutkować obciążeniem ich podatkiem dochodowym w zakresie niepodzielonych dochodów
Funduszu. Należy jednak stwierdzić, że brytyjski urząd skarbowy (ang. Her Majesty’s
Revenue & Customs) zwykle nie powołuje się na te uregulowania w przypadkach, gdy
znajdują zastosowanie przepisy dotyczące funduszy zagranicznych.
Inwestorzy podlegający opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii podatkiem naliczanym od
przekazów powinni wyjaśnić swoją sytuację podatkową, jeżeli rozważają przekazywanie
środków pieniężnych na rachunek w Wielkiej Brytanii.

Powyższe informacje odzwierciedlają reprezentowane przez Zarząd rozumienie przepisów
podatkowych, regulacji i praktyk aktualnie obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Inwestorzy będącymi
brytyjskimi rezydentami powinni niezależnie zasięgnąć porady wykwalifikowanych specjalistów
odnośnie zagadnień podatkowych i innych istotnych kwestii. Osoby inwestujące w Fundusz powinny
zdawać sobie sprawę z tego, że mogą nie odzyskać całej kwoty zainwestowanego kapitału.
Inwestorzy mogą uzyskać informacje na temat aktualnej wartości aktywów netto jednostek
uczestnictwa Funduszu oraz przesyłać ewentualne pisemne skargi na działalność Funduszu
celem ich przedłożenia w siedzibie Funduszu za pośrednictwem agenta sprzedaży, którego
dane wskazano powyżej.
Powyższe informacje opierają się na reprezentowanym przez zarząd rozumieniu przepisów
prawa i praktyk aktualnie obowiązujących w wyszczególnionych wyżej krajach i mogą
podlegać aktualizacji wraz ze zmianami zachodzącymi w ich zakresie. Powyższych informacji
nie należy jednak postrzegać jako wiążącej porady prawnej ani podatkowej, a inwestorzy
powinni uzyskać wszelkie informacje oraz w razie potrzeby powinni zasięgnąć porady
wykwalifikowanych doradców specjalizujących się w kwestiach ewentualnych konsekwencji
podatkowych i innych skutków nabycia, posiadania, zbycia bądź sprzedaży jednostek
uczestnictwa w świetle przepisów prawa kraju ich pochodzenia, zamieszkania lub siedziby.
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Załącznik II – Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne
Dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego oraz polityka każdego Subfunduszu muszą być zgodne z
limitami i ograniczeniami zawartymi w niniejszym Załączniku. Limity i ograniczenia podlegają
każdorazowo rozporządzeniom i wytycznym wydawanym w stosownym czasie przez CSSF lub inny
odpowiedni organ nadzoru.
Ogólne zasady inwestowania
1)

a)

Fundusz może inwestować wyłącznie w:
i)

Zbywalne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone
do oficjalnego notowania na giełdach papierów wartościowych; i/lub

ii)

Zbywalne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego stanowiące
przedmiot obrotu na innym rynku regulowanym; i/lub

iii)

Ostatnio wyemitowane zbywalne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku
pieniężnego, jeżeli warunki emisji obejmują zobowiązanie do złożenia wniosku o
oficjalne notowanie na rynku regulowanym, a dopuszczenie do obrotu ma
nastąpić w ciągu jednego roku od daty emisji; i/lub

iv)

Jednostki uczestnictwa UCITS, które otrzymały zezwolenie na prowadzenie
działalności zgodnie z dyrektywą UCITS, i/lub innych przedsiębiorstw zbiorowego
inwestowania („UCI”) w rozumieniu pierwszego i drugiego akapitu art. 1, ust. 2
dyrektywy UCITS, z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w innym kraju, pod
warunkiem, że:
-

takie inne UCI otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalności w trybie
przewidzianym przepisami, które stanowią, że podlegają one nadzorowi
uznanemu przez CSSF za równorzędny nadzorowi sprawowanemu na
zasadach wynikających z przepisów prawa wspólnotowego, i że organy
nadzoru współpracują ze sobą w wystarczającym zakresie,

-

poziom ochrony posiadaczy jednostek uczestnictwa takich innych UCI jest
równoważny poziomowi gwarantowanemu posiadaczom jednostek
uczestnictwa UCITS, a w szczególności, że zasady podziału aktywów,
zaciągania pożyczek, udzielania pożyczek oraz niezabezpieczonej
sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku
pieniężnego są równoważne wymogom wynikającym z dyrektywy UCITS,

-

sprawozdawczość z działalności gospodarczej takich innych UCI obejmuje
półroczne i roczne sprawozdania finansowe umożliwiające ocenę aktywów
i zobowiązań, dochodów i transakcji w okresie sprawozdawczym,

-

nie więcej niż 10% aktywów UCITS lub innych UCI, których nabycie jest
rozważane, zgodnie z ich dokumentami założycielskimi, może być w sumie
inwestowane w jednostki uczestnictwa innych UCITS bądź innych UCI;
i/lub

v)

Lokaty w instytucjach kredytowych, płatne na żądanie lub z prawem wycofania
środków, wymagalne w terminie nie więcej niż 12 miesięcy pod warunkiem, że
instytucja kredytowa ma swą siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub, jeśli siedziba instytucji kredytowej mieści się w kraju niebędącym państwem
członkowskim UE, pod warunkiem że instytucja kredytowa podlega zasadom
ostrożnościowym uznanym przez CSSF za równoważne zasadom określonym
przepisami prawa wspólnotowego; i/lub

vi)

Finansowe instrumenty pochodne, w tym równoważne instrumenty rozliczane w
formie pieniężnej, stanowiące przedmiot obrotu na rynku regulowanym, o którym
mowa w ust. i) i ii) powyżej i/lub finansowe instrumenty pochodne stanowiące
przedmiot obrotu pozagiełdowego („pozagiełdowe instrumenty pochodne”) pod
warunkiem, że
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-

bazę transakcji stanowią instrumenty wskazane w niniejszym punkcie 1) a),
indeksy finansowe, stopy procentowe, kursy wymiany lub waluty, w które
Subfundusze mogą inwestować zgodnie ze swoimi celami inwestycyjnymi;

-

drugą stroną transakcji pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi są
instytucje podlegające nadzorowi ostrożnościowemu i należące do
kategorii zatwierdzonych przez luksemburski organ nadzoru;

-

pozagiełdowe instrumenty pochodne podlegają rzetelnej i weryfikowalnej
codziennej wycenie oraz można je sprzedać, zlikwidować lub zamknąć w
drodze transakcji odwrotnej w dowolnym czasie po cenie równej ich
wartości godziwej na stosowne zlecenie Zarządu.

i/lub
vii)

b)

a.

emitowane lub gwarantowane przez władze centralne, regionalne bądź
lokalne lub przez bank centralny państwa członkowskiego UE, Europejski
Bank Centralny, UE lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo spoza UE
lub, w przypadku państwa federacyjnego, przez jednego z członków
federacji bądź przez publiczny organ międzynarodowy, do którego należy
jedno lub więcej państw członkowskich UE; lub

b.

emitowane przez przedsiębiorstwo, którego dowolne papiery wartościowe
stanowią przedmiot obrotu na rynkach regulowanych, o których mowa w 1)
a) i) oraz ii) powyżej;

c.

emitowane lub gwarantowane przez instytucję kredytową podległą
nadzorowi ostrożnościowemu zgodnie z kryteriami określonymi przepisami
prawa wspólnotowego lub przez instytucję kredytową podlegającą i
przestrzegającą zasad ostrożnościowych uznanych przez CSSF za co
najmniej równie rygorystyczne co zasady określone przepisami prawa
wspólnotowego; lub

d.

emitowane przez inne podmioty należące do kategorii zatwierdzonych
przez CSSF, pod warunkiem że inwestycje w takie instrumenty podlegają
ochronie inwestorów równoważnej z tą określoną w sekcji a. b. lub c.
powyżej oraz pod warunkiem, że emitent jest spółką, której kapitał i
rezerwy wynoszą przynajmniej dziesięć milionów euro (10.000.000 EUR) i
która prezentuje oraz publikuje swoje roczne sprawozdania finansowe
zgodnie z czwartą dyrektywą 78/660/EWG, jest podmiotem, który w
ramach grupy kapitałowej zajmuje się finansowaniem grupy bądź jest
podmiotem,
który
zajmuje
się
finansowaniem
instrumentów
sekurytyzacyjnych korzystających z bankowej rezerwy płynności.

Ponadto Fundusz może inwestować maksymalnie 10% aktywów każdego
Subfunduszu w zbywalne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku
pieniężnego innego niż te, o których mowa w a) powyżej.

2)
3)

Instrumenty rynku pieniężnego inne niż te stanowiące przedmiot obrotu na rynku
regulowanym, jeżeli emisja lub emitent takich instrumentów podlega regulacji dla
celów ochrony inwestorów oraz oszczędności oraz pod warunkiem, że takie
instrumenty są:

Fundusz może, w charakterze pomocniczym, utrzymywać salda aktywów
płynnych.
a)

i)

Fundusz inwestuje nie więcej niż 10% aktywów każdego Subfunduszu w
zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane
przez jeden podmiot.
Fundusz nie może inwestować więcej niż 20% aktywów ogółem danego
Subfunduszu w depozyty w jednym podmiocie.
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Ekspozycja Subfunduszu na ryzyko kontrahenta w ramach transakcji
pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi nie może przekraczać 10% jego
aktywów, jeżeli druga strona jest instytucją kredytową, o której mowa w 1) a) v)
powyżej, lub 5% jego aktywów w pozostałych przypadkach.
ii)

Wartość ogółem zbywalnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku
pieniężnego posiadanych przez Fundusz w imieniu Subfunduszu, a emitowanych
przez podmioty, w papiery których Fundusz inwestuje więcej niż 5% aktywów
takiego Subfunduszu, nie może przekraczać 40% wartości aktywów takiego
Subfunduszu.
Ograniczenie to nie obowiązuje względem depozytów i transakcji pozagiełdowymi
instrumentami pochodnymi dokonywanych z instytucjami finansowymi
podlegającymi nadzorowi ostrożnościowemu.
Niezależnie od indywidualnych limitów, o których mowa w punkcie 3) a) i), Fundusz
nie może łączyć w przypadku każdego Subfunduszu:
-

inwestycji w zbywalne papiery wartościowe lub instrumentów rynku
pieniężnego emitowanych przez jeden podmiot,

-

depozytów złożonych w jednym podmiocie i/lub

-

ekspozycji wynikających z transakcji pozagiełdowymi instrumentami
pochodnymi dokonywanych z jednym podmiotem,

w zakresie przekraczającym 20% jego aktywów.
iii)

Limit 10%, o którym mowa w podpunkcie 3) a) i) powyżej, podlega podwyższeniu
maksymalnie do 35% w przypadku zbywalnych papierów wartościowych lub
instrumentów rynku pieniężnego emitowanych lub gwarantowanych przez państwo
członkowskie UE, jego władze lokalne bądź agencje lub przez inny kwalifikujący się
kraj bądź publiczne organy międzynarodowe, których członkiem jest jedno lub
więcej państw członkowskich UE.

iv)

Limit określony w pierwszym akapicie punktu 3) a) i) może wynosić maksymalnie
25% w przypadku niektórych instrumentów dłużnych emitowanych przez
instytucję kredytową z siedzibą w UE, podlegającą z mocy obowiązującego prawa
szczególnemu publicznemu nadzorowi zmierzającemu do zapewnienia ochrony
posiadaczom jednostek uczestnictwa. W szczególności kwoty wynikające z emisji
takich instrumentów dłużnych muszą podlegać inwestowaniu zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa w aktywa, które przez cały okres ważności
instrumentów dłużnych mogą stanowić zabezpieczenie roszczeń związanych z
powyższymi instrumentami oraz które w przypadku upadłości emitenta zostałyby
użyte na zasadach pierwszeństwa do zwrotu kwoty kapitału oraz wypłaty
naliczonych odsetek.
Jeżeli Subfundusz inwestuje więcej niż 5% swoich aktywów w instrumenty dłużne,
o których mowa w akapicie wyżej i emitowane przez jeden podmiot, wartość
ogółem takich inwestycji nie może przekraczać 80% wartości aktywów
Subfunduszu.

v)
vi)

Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyszczególnione
w ust. iii) i iv) powyżej nie są uwzględniane przy obliczaniu limitu 40%, o którym
mowa w punkcie 3) a) ii) powyżej.
Limity przewidziane w podpunktach i), ii), iii) oraz iv) nie mogą podlegać łączeniu i
w związku z tym inwestycje w zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty
rynku pieniężnego emitowane przez jeden podmiot, w depozyty lub instrumenty
pochodne realizowane w transakcjach z takim podmiotem zgodnie z
postanowieniami podpunktów i), ii), iii) i iv) powyżej nie mogą w żadnym wypadku
przekroczyć łącznie 35% aktywów każdego Subfunduszu;
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Spółki należące do tej samej grupy dla celów sporządzania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, w rozumieniu definicji zawartej w dyrektywie
83/349/EWG lub zgodnie z uznanymi międzynarodowymi zasadami
rachunkowości, traktuje się jako pojedynczy podmiot dla celów kalkulacji limitów,
o których mowa w punkcie 3) a).
Subfundusz może inwestować łącznie do 20% aktywów w zbywalne papiery
wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego w ramach tej samej grupy.
b)

i)

Bez uszczerbku dla limitów określonych w punkcie 4 poniżej, limity wskazane w
punkcie 3 a) powyżej ulegają podwyższeniu maksymalnie do poziomu 20% w
przypadku inwestycji w akcje i/lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez ten
sam podmiot, jeżeli zgodnie z prospektem emisyjnym, celem polityki inwestycyjnej
Subfunduszu jest powielanie składu określonego indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych uznanego przez CSSF, pod następującymi warunkami:
- skład indeksu cechuje wystarczające zróżnicowanie,
- indeks stanowi odpowiedni poziom referencyjny dla rynku, którego dotyczy,
- indeks jest publikowany w odpowiedni sposób.

4)

ii)

Limit wskazany w punkcie 3) b) i) powyżej ulega podwyższeniu do poziomu 35%,
jeżeli okaże się to uzasadnione wyjątkowymi warunkami panującymi na rynku, w
szczególności na rynkach regulowanych, na których określone zbywalne papiery
wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego stanowczo dominują. Inwestycje do
wysokości takiego limitu są dozwolone wyłącznie w przypadku instrumentów
jednego emitenta.

iii)

Niezależnie od postanowień punktu 3 a) Fundusz ma prawo inwestować do
100% aktywów dowolnego Subfunduszu, zgodnie z zasadą dywersyfikacji
ryzyka, w zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego
emitowane lub gwarantowane przez państwo członkowskie UE, przez jego
władze lokalne lub agencje, bądź przez inne państwo członkowskie OECD
lub przez publiczne organy międzynarodowe, których członkiem jest jedno
lub więcej państw członkowskich UE, pod warunkiem że taki Subfundusz
posiada papiery wartościowe z przynajmniej sześciu różnych emisji, a
papiery wartościowe z jednej emisji nie mogą stanowić więcej niż 30%
aktywów ogółem takiego Subfunduszu.

a)

Fundusz nie może nabywać:
i)

Akcji dających prawa głosu, które umożliwiałyby mu wywieranie znaczącego
wpływu na zarządzanie podmiotem emitującym; lub

ii)

Więcej niż:
a.
b.
c.
d.

10% akcji bez prawa głosu tego samego emitenta; i/lub
10% dłużnych papierów wartościowych tego samego emitenta; i/lub
25% jednostek uczestnictwa tego samego UCITS i/lub innych UCI; i/lub
10% instrumentów rynku pieniężnego tego samego emitenta;

Limity określone w punkcie 4) a) ii) b. c. i d. można zignorować w momencie
zakupu, jeżeli w takim czasie wartość brutto dłużnych papierów wartościowych lub
instrumentów rynku pieniężnego, bądź jednostek uczestnictwa lub wartość netto
instrumentów będących w emisji nie może zostać obliczona.
b)

Postanowienia punktów 4 a) i) oraz 4 a) ii) powyżej wyłącza się w odniesieniu do:
i)

zbywalnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego
emitowanych lub gwarantowanych przez państwo członkowskie UE lub jego
władze lokalne;

ii)

zbywalnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego
emitowanych lub gwarantowanych przez państwo niebędące członkiem UE;
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5)

iii)

zbywalnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego
emitowanych przez publiczne organy międzynarodowe, których członkiem jest
jedno lub więcej państw członkowskich UE;

iv)

akcji posiadanych przez Subfundusz w kapitale spółki założonej w państwie
niebędącym członkiem UE, która inwestuje swoje aktywa głównie w papiery
wartościowe emitowane przez podmioty z siedzibą w takim państwie, gdzie z
mocy przepisów obowiązujących w tym państwie, taki stan posiadania składa się
na jedyną możliwość, dzięki której Subfundusz może inwestować w papiery
wartościowe emitowane przez podmioty z takiego państwa; Niniejsze odstępstwo
obowiązuje jednak tylko wówczas, gdy w swojej polityce inwestycyjnej spółka z
państwa niebędącego członkiem UE przestrzega limitów określonych w punkcie
3) a), 4) a) i) oraz ii) i 5).

v)

akcji posiadanych przez jedną lub większą liczbę spółek inwestycyjnych w
kapitale jednostek zależnych, które wyłącznie w swoim lub w ich imieniu zajmują
się tylko zarządzaniem, doradztwem lub wprowadzaniem do obrotu w kraju, w
którym jednostka zależna jest zlokalizowana, w przypadku odkupu jednostek
uczestnictwa na wniosek uczestników.

a)

Fundusz może nabywać jednostki uczestnictwa UCITS i/lub innych UCI w
rozumieniu definicji zawartej w punkcie (1) a) (iv) pod warunkiem, że w jednostki
uczestnictwa UCITS i/lub innych UCI inwestuje się nie więcej niż 10% wszystkich
aktywów Subfunduszu, o ile szczegółowa polityka inwestycyjna danego
Subfunduszu przedstawiona w Załączniku III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach” nie stanowi inaczej.

b)

W przypadku gdy Subfundusz może inwestować więcej niż 10% swoich aktywów
w jednostki uczestnictwa UCITS lub innych UCI, zastosowanie mają następujące
ograniczenia:

c)

i)

W jednostki uczestnictwa jednego UCITS lub innego UCI można inwestować
maksymalnie do 20% aktywów Subfunduszu. Dla celów zastosowania
powyższego limitu inwestycyjnego każdy wydzielony subfundusz UCITS lub
innego UCI z wieloma wydzielonymi subfunduszami należy traktować jako
oddzielnego emitenta, pod warunkiem że zagwarantowana jest realizacja zasady
rozdziału zobowiązań poszczególnych subfunduszy wobec osób trzecich.

ii)

Inwestycje w jednostki uczestnictwa UCI innych niż UCITS nie mogą łącznie
przekroczyć 30% aktywów Subfunduszu.
Spółka zarządzająca nie nalicza opłaty za subskrypcję lub opłaty za odkup ani
rocznej opłaty za zarządzanie i doradztwo w przypadku UCITS i/lub innych UCI, w
które Fundusz może inwestować i które: i) są przez nią zarządzane samodzielnie,
bezpośrednio lub pośrednio; lub
ii) są zarządzane przez spółkę, z którą spółka zarządzająca jest powiązana
poprzez:
a. wspólny zarząd, lub
b. kontrolę, lub
c. bezpośredni lub pośredni udział przekraczający 10% kapitału lub praw głosu.
W swoim rocznym sprawozdaniu finansowym Fundusz wykazuje roczną opłatę za
zarządzanie i doradztwo ogółem pobieraną zarówno od stosownego
Subfunduszu, jak i od UCITS oraz innych UCI, w które Subfundusz inwestował w
danym okresie.

d)

Inwestycje bazowe utrzymywane przez UCITS lub inne UCI, w które Fundusz
inwestuje, nie muszą być uwzględniane dla celów ograniczeń inwestycyjnych
określonych w punkcie 3) a) powyżej.

e)

Subfundusz może dokonywać subskrypcji, nabywać i/lub posiadać papiery
wartościowe, które mają być emitowane lub zostały wyemitowane przez jeden lub
więcej Subfunduszy, bez powstania dla Funduszu obowiązku spełnienia wymagań
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wynikających z ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych, z
późniejszymi zmianami, w zakresie subskrypcji, nabywania i/lub posiadania przez
spółkę akcji własnych, jednakże pod warunkiem, że:
- docelowy Subfundusz z kolei nie inwestuje w Subfundusz, który inwestuje
w ten docelowy Subfundusz, oraz
- nie więcej niż 10% aktywów docelowego Subfunduszu, którego nabycie
jest rozważane, może stanowić jednostki uczestnictwa UCITS i/lub innych
UCI, oraz
- prawa głosu, jeśli przysługują, z tytułu jednostek uczestnictwa docelowego
Subfunduszu są zawieszone na czas, przez jaki są one w posiadaniu
przedmiotowego Subfunduszu, a także bez uszczerbku dla prawidłowości
zapisów na rachunkach i okresowych sprawozdań finansowych, oraz
- w każdym przypadku, dopóki takie papiery wartościowe pozostają w
posiadaniu Subfunduszu, ich wartość nie jest uwzględniana przy obliczaniu
aktywów netto Funduszu dla celów weryfikacji minimalnej wartości
progowej aktywów netto określonej przez luksemburską ustawę, oraz
- nie dochodzi do wielokrotnego pobrania opłat za zarządzanie, subskrypcję
lub odkup na poziomie Subfunduszu inwestującego w docelowy
Subfundusz i na poziomie tego docelowego Subfunduszu.
6)

Ponadto Fundusz nie może:
a)

inwestować w metale szlachetne, towarów, kontrakty towarowe ani certyfikaty je
reprezentujące, ani zawierać transakcji ich dotyczących;

b)

nabywać lub sprzedawać nieruchomości ani żadnych opcji, praw lub udziałów w
nieruchomościach pod warunkiem, że Fundusz może inwestować w zbywalne
papiery zabezpieczone na nieruchomościach lub udziałach w nieruchomościach lub
emitowane przez spółki inwestujące w nieruchomości lub udziały w
nieruchomościach;

c)

realizować niezabezpieczonej sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych ani
innych instrumentów finansowych, instrumentów rynku pieniężnego ani jednostek
uczestnictwa UCITS i/lub innych UCI, o których mowa powyżej;

d)

udzielać pożyczek osobom trzecim ani działać w charakterze gwaranta w imieniu
osób trzecich, pod warunkiem że niniejsze ograniczenie nie zakazuje Funduszowi:
i)

pożyczania papierów wartościowych ze swojego portfela ani

ii)

nabywania zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego
ani innych instrumentów finansowych, o których mowa w punkcie 1) a) iv), vi) i
vii), jeżeli nie są one w pełni opłacone;

e)

pożyczać na rachunek dowolnego Subfunduszu kwot przekraczających 10%
aktywów ogółem takiego Subfunduszu, przy czym wszelkie takie pożyczki mogą
być zaciągane tymczasowo. Fundusz może jednak nabywać waluty obce w drodze
pożyczek zabezpieczonych inną pożyczką;

f)

obciążać hipoteką, zastawiać, ani w inny sposób obciążać tytułem zabezpieczenia
spłaty zadłużenia wszelkich papierów wartościowych utrzymywanych na rachunek
jakiegokolwiek Subfunduszu, z zastrzeżeniem przypadków, gdy może to być
niezbędne w związku z pożyczkami, o których mowa powyżej, a wówczas
obciążenia hipoteczne, zastawy lub inne obciążenia nie mogą przekroczyć 10%
wartości aktywów każdego Subfunduszu. W związku z transakcjami
pozagiełdowymi, w tym między innymi transakcjami swapowymi, opcyjnymi lub
walutowymi kontraktami terminowymi forward bądź kontraktami terminowymi
futures, depozyt papierów wartościowych lub innych aktywów na oddzielnym
rachunku nie jest dla niniejszych celów uznawany za obciążenie hipoteczne,
zastaw ani inne obciążenie;

g)

występować jako subemitent bądź pod-subemitent w odniesieniu do papierów
wartościowych innych emitentów;
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h)

inwestować we wszelkie zbywalne papiery wartościowe wiążące się z przyjęciem
nieograniczonej odpowiedzialności.

7)

W zakresie, w jakim emitent jest podmiotem prawnym z wieloma subfunduszami,
w przypadku których aktywa subfunduszu są wyłącznie zastrzeżone dla
inwestorów takiego subfunduszu oraz dla wierzycieli, których roszczenie powstało
w związku z utworzeniem, funkcjonowaniem bądź likwidacją takiego subfunduszu,
każdy subfundusz należy uznawać za odrębnego emitenta dla celów
zastosowania zasad dywersyfikacji ryzyka przewidzianych w punkcie 3) a); 3) b) i)
oraz ii), a także 5) powyżej.

8)

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy od wprowadzenia do obrotu nowy
Subfundusz może odstąpić od ograniczeń określonych w punkcie 3) i 5), ale
jednocześnie jest zobowiązany do przestrzegania zasady dywersyfikacji ryzyka.

9)

Każdy Subfundusz musi zapewnić odpowiedni rozkład ryzyka inwestycyjnego w
drodze wystarczającej dywersyfikacji.

10)

Fundusz ponadto zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich dodatkowych
ograniczeń, jakie mogą wynikać z wymogów nakładanych przez organy
regulacyjne krajów, w których jednostki uczestnictwa są wprowadzane do obrotu.

11)

Fundusz nie musi przestrzegać procentowych limitów inwestycyjnych w
przypadku wykonywania praw subskrypcji związanych z papierami wartościowymi
stanowiącymi część jego aktywów.

Jeśli określone powyżej limity procentowe zostaną przekroczone z przyczyn niezależnych od Funduszu
lub wskutek wykonania praw subskrypcji, Fundusz musi przyjąć jako priorytetowy cel swoich transakcji
handlowych naprawienie takiej sytuacji, uwzględniając jednocześnie interesów uczestników.
Ograniczenia inwestycyjne mające zastosowanie do amunicji kasetowej
Wielkie Księstwo Luksemburga wdrożyło Konwencję ONZ o broni kasetowej z dnia 30 maja 2008 r.
do przepisów prawa luksemburskiego ustawą z dnia 4 czerwca 2009 r. Spółka zarządzająca
wprowadziła politykę, która ma ograniczyć inwestycje w papiery wartościowe emitowane przez spółki
zidentyfikowane przez niezależne podmioty zewnętrzne jako zaangażowane przy wytwarzaniu,
produkcji lub dostawie amunicji kasetowej, amunicji ze zubożonego uranu oraz min
przeciwpancernych i/lub przeciwpiechotnych. Szczegółowych informacji na temat tej polityki udziela
uczestnikom spółka zarządzająca.
Szczególne ograniczenia dotyczące Subfunduszy zarejestrowanych do publicznej dystrybucji
w Hongkongu i Tajwanie
W przypadku, gdy Subfundusze są zarejestrowane zarówno w Hongkongu jak i Tajwanie,
zastosowanie mają surowsze z przedstawionych poniżej ograniczeń inwestycyjnych obu jurysdykcji.
Szczególne ograniczenia dotyczące Subfunduszy zarejestrowanych do publicznej dystrybucji
w Hongkongu
Następujące Subfundusze zarejestrowane do publicznej dystrybucji w Hongkongu inwestują nie
więcej niż 10% wartości aktywów netto w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez
dowolny pojedynczy kraj (w tym jego rząd, państwowe lub lokalne władze takiego kraju) o ratingu
kredytowym poniżej inwestycyjnego: JPMorgan Funds – Brazil Equity Fund; JPMorgan Funds –
Emerging Markets Dividend Fund; JPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities Fund;
JPMorgan Funds – Income Fund; JPMorgan Funds – Indonesia Equity Fund; JPMorgan Funds –
Emerging Markets Investment Grade Bond Fund; JPMorgan Funds – Total Emerging Markets Income
Fund; JPMorgan Funds – US High Yield Plus Bond Fund; JPMorgan Funds – US Dollar Money
Market Fund.
Następujące Subfundusze zarejestrowane do publicznej dystrybucji w Hongkongu nie będą posiadać
ekspozycji (bezpośredniej ani pośredniej) ogółem, która przekraczałaby 10% ich wartości aktywów
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netto, na chińskie akcje A i chińskie akcje B: JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund; JPMorgan
Funds – Asia Pacific Equity Fund.
Następujące Subfundusze zarejestrowane do publicznej dystrybucji w Hongkongu nie będą posiadać
ekspozycji (bezpośredniej ani pośredniej) ogółem, która przekraczałaby 30% ich wartości aktywów
netto, na chińskie akcje A i chińskie akcje B: JPMorgan Funds – China Fund; JPMorgan Funds –
Greater China Fund.
Szczególne ograniczenia dotyczące Subfunduszy zarejestrowanych do publicznej dystrybucji
w Tajwanie
1. Inwestycje w Chinach
Subfundusze zarejestrowane do publicznej dystrybucji w Tajwanie nie mogą inwestować więcej niż
10% swojej wartości aktywów netto bezpośrednio w papiery wartościowe znajdujące się w obrocie w
ChRL (w tym, między innymi, chińskie akcje A, chińskie akcje B i obligacje przedsiębiorstw) oraz
obligacje rządowe emitowane w ChRL.
2. Transakcje finansowymi instrumentami pochodnymi
O ile Tajwańska Komisja Nadzoru Finansowego nie postanowi inaczej, w przypadku każdego
Subfunduszu zarejestrowanego do publicznej dystrybucji w Tajwanie, ma on obowiązek
przestrzegania lokalnych przepisów tajwańskich dotyczących ekspozycji na ryzyko związane z
instrumentami pochodnymi. Zgodnie z obecnie obowiązującą wersją tych przepisów, łączna wartość
nieskompensowanej pozycji Subfunduszu w instrumentach pochodnych zawieranych: (i) w celach
innych niż zabezpieczenia, oraz w dowolnych instrumentach pochodnych zawieranych w celach
zabezpieczenia powyżej limitu pozycji określonego w punkcie (ii) poniżej, nie może przekroczyć
poziomu 40% wartości aktywów netto Subfunduszu (lub innego poziomu wyznaczanego przez
tajwański organ nadzoru); oraz (ii) w celach zabezpieczenia, nie może przekroczyć łącznej wartości
rynkowej odpowiednich papierów wartościowych będących w posiadaniu Subfunduszu.
Wykaz Subfunduszy zarejestrowanych do publicznej dystrybucji w Tajwanie można uzyskać od spółki
zarządzającej i/lub lokalnego agenta głównego.

I. Finansowe instrumenty pochodne
1. Informacje ogólne
Zgodnie z postanowieniami punktu 1. a) vi) powyżej Fundusz może, w odniesieniu do każdego
Subfunduszu, dokonywać inwestycji w finansowe instrumenty pochodne, w tym, między innymi, w
finansowe kontrakty terminowe futures, opcje (na akcje, stopy procentowe, indeksy, obligacje, waluty,
indeksy towarowe lub inne instrumenty), kontrakty terminowe forward (w tym terminowe kontrakty
walutowe), swapy (w tym swapy przychodu całkowitego, swapy walutowe, swapy na indeksy
towarowe, swapy na stopy procentowe i swapy na koszyki akcji, a także swapy zmienności oraz
swapy odchyleń), kredytowe instrumenty pochodne (w tym kredytowe instrumenty pochodne
uruchamiane niewykonaniem zobowiązania (ang. credit default derivatives), swapy ryzyka
kredytowego (ang. credit default swaps) oraz instrumenty pochodne na spread kredytowy (ang. credit
spread derivatives)), warranty, hipoteczne TBA i strukturyzowane finansowe instrumenty pochodne
takie jak papiery wartościowe powiązane z ryzykiem kredytowym lub papiery wartościowe powiązane
z akcjami.
Zastosowanie finansowych instrumentów pochodnych nie może powodować odstąpienia przez Fundusz
od celów inwestycyjnych określonych w Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”. Jeśli
Subfundusz zamierza stosować finansowe instrumenty pochodne do celów innych niż efektywne
zarządzanie portfelem lub zabezpieczenie ryzyka rynkowego bądź walutowego, informacje na ten temat
podano w Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”.
Każdy Subfundusz może dokonywać inwestycji w finansowe instrumenty pochodne w ramach limitów
określonych w punktach 3) a) v) i vi) powyżej, pod warunkiem że ekspozycja na aktywa bazowe nie
przekroczy łącznie limitów inwestycyjnych określonych w punktach 3) a) i) do vi) powyżej.
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W przypadku, gdy Subfundusz inwestuje w swap przychodu całkowitego lub inny finansowy
instrument pochodny o podobnych właściwościach, aktywa bazowe i strategie inwestycyjne, z którymi
związane jest ryzyko, na jakie uzyskuje on ekspozycję, podlegają określeniu w celu inwestycyjnym i
polityce inwestycyjnej odpowiedniego Subfunduszu, które przedstawiono w Załączniku III
„Szczegółowe informacje o Subfunduszach”.
W przypadku, gdy Subfundusz korzysta ze swapów przychodu całkowitego (w tym kontraktów różnic
kursowych, o ile zezwala na to jego polityka inwestycyjna), maksymalny i oczekiwany odsetek jego
zarządzanych aktywów, który może zostać objęty tymi instrumentami, zostanie wskazany w
Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”.
W przypadku Subfunduszy, których polityka inwestycyjna zezwala na korzystanie ze swapów
przychodu całkowitego (w tym kontraktów różnic kursowych, o ile zezwala na to ich polityka
inwestycyjna), lecz które faktycznie z nich nie korzystają, oczekiwany odsetek zarządzanych
aktywów, który może zostać objęty tymi instrumentami, wynosi 0%.
Wszystkie przychody z tytułu swapów przychodu całkowitego będą zwracane odpowiedniemu
Subfunduszowi, a spółka zarządzająca nie będzie potrącać z takich przychodów żadnych opłat ani
kosztów poza roczną opłatą za zarządzanie i doradztwo pobieraną od odpowiedniego Subfunduszu
zgodnie z postanowieniami sekcji zatytułowanej „Opłaty i wydatki” powyżej.
W przypadku, gdy Subfundusz inwestuje w indeksowe finansowe instrumenty pochodne, inwestycje
te nie muszą być łączone z limitami określonymi w punkcie 3) a) powyżej. Częstotliwość zmian składu
indeksu bazowego takich finansowych instrumentów pochodnych określa podmiot oferujący indeks, a
automatyczna zmiana składu indeksu nie stanowi kosztu dla Subfunduszu.
W przypadku, gdy instrument pochodny jest składnikiem zbywalnego papieru wartościowego lub
instrumentu rynku pieniężnego, należy to uwzględnić przy przestrzeganiu wymogów tego
ograniczenia.
W przypadku zajmowania pozycji w finansowych instrumentach pochodnych, Subfundusz utrzymuje
wystarczające aktywa płynne (w tym, jeśli dotyczy, odpowiednio płynne pozycje długie) do pokrycia w
każdym czasie zobowiązań Subfunduszu wynikających z jego pozycji w finansowych instrumentach
pochodnych (w tym pozycji krótkich).
Depozytariusz będzie weryfikować tytuły własności i prowadzić aktualną ewidencję pozagiełdowych
instrumentów pochodnych Subfunduszy.
2. Globalna ekspozycja
Globalna ekspozycja związana z finansowymi instrumentami pochodnymi jest obliczana przy
uwzględnieniu bieżącej wartości aktywów bazowych, ryzyka kontrahenta, przewidywalnych zmian na
rynku i czasu dostępnego na zamknięcie pozycji.
Fundusz zobowiązany jest do zapewnienia, aby globalna ekspozycja każdego Subfunduszu związana
z finansowymi instrumentami pochodnymi nie przekraczała poziomu aktywów netto ogółem takiego
Subfunduszu. W konsekwencji ogólna ekspozycja Subfunduszu na ryzyko nie może przekroczyć
200% jego aktywów netto ogółem. Ponadto wspomniana ogólna ekspozycja na ryzyko nie może
wzrosnąć o więcej niż 10% w wyniku zastosowania tymczasowych pożyczek, o których mowa w
punkcie 6 e) powyżej. W związku z tym, w żadnym wypadku ogólna ekspozycja Subfunduszu na
ryzyko nie może przekroczyć 210% jego aktywów netto ogółem.
Globalna ekspozycja związana z finansowymi instrumentami pochodnymi może być wyliczana na
podstawie metody zaangażowania lub zastosowaniem metodologii wartości zagrożonej (VaR).
2.1 Metoda zaangażowania
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”,
Subfundusze obliczają swoją globalną ekspozycję wynikającą z zastosowania finansowych
instrumentów pochodnych oraz korzystania z technik i instrumentów finansowych na podstawie
analizy zobowiązań. Subfundusze takie korzystają z finansowych instrumentów pochodnych w taki
sposób, aby nie zmieniać zasadniczo profilu ryzyka Subfunduszu w stosunku do sytuacji, w której
finansowe instrumenty pochodne nie byłyby stosowane.
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Stosując finansowe instrumenty pochodne wskazane w poprzednich akapitach niniejszej części,
Subfundusze stosujące metodę zaangażowania mają obowiązek przestrzegania limitów i ograniczeń
wyszczególnionych w podpunktach a) - f) poniżej.
a)
W odniesieniu do opcji na papiery wartościowe:
i)
Fundusz nie może inwestować w opcje sprzedaży lub kupna na papiery wartościowe,
chyba że:
takie opcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowią
przedmiot obrotu na rynku regulowanym; oraz
cena nabycia (premia opcyjna) takich opcji nie przekracza 15% aktywów netto
ogółem danego Subfunduszu;
ii)
Fundusz może wystawiać opcje kupna na papiery wartościowe, których nie jest
właścicielem. Z zastrzeżeniem jednak, że suma cen wykonania takich opcji kupna nie
może przekraczać 25% Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu;
iii)
Fundusz może wystawiać opcje sprzedaży na papiery wartościowe. Z zastrzeżeniem
jednak, że dany Subfundusz ma obowiązek posiadania płynnych aktywów
wystarczających do pokrycia sumy cen wykonania takich opcji.
b)
Fundusz może zawierać walutowe kontrakty terminowe forward lub wystawiać opcje kupna lub
nabywać opcje sprzedaży na waluty, pod warunkiem jednak że transakcje dokonywane w
jednej walucie w odniesieniu do jednego Subfunduszu nie mogą zasadniczo przekraczać
wyceny łącznych aktywów takiego Subfunduszu denominowanych w tej walucie (lub walutach,
co do których przewiduje się, że ich kursy będą zmieniać się w ten sam sposób) ani
przekraczać okresu posiadania takich aktywów.
W drodze odstępstwa od powyższych postanowień Subfundusze mogą podlegać zarządzaniu
w odniesieniu do poziomu referencyjnego w celu zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym.
Takimi poziomami referencyjnymi są odpowiednie, uznane indeksy lub ich kombinacje
przedstawione w Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”. Neutralna pozycja
względem ryzyka Subfunduszu polega na powieleniu składu indeksu zarówno w ujęciu wag
poszczególnych składników inwestycyjnych, jak i poszczególnych walut. Zarządzający
inwestycjami może zajmować pozycje walutowe względem takiego indeksu nabywając (lub
sprzedając) waluty w ramach rozliczenia terminowego forward drogą sprzedaży (lub zakupu)
innych walut utrzymywanych w portfelu. Zarządzający inwestycjami może jednak zdecydować
się na ekspozycję na ryzyko walutowe Subfunduszu różną od przyjętego indeksu pod
warunkiem, że podczas korzystania z walutowych kontraktów terminowych forward, zakupy
walut niebędących walutą referencyjną danego Subfunduszu mogą zwiększać ekspozycję do
maksymalnego poziomu 15% powyżej wagi danej waluty w poziomie referencyjnym, a ogółem
transakcje zakupu skutkujące ekspozycją na ryzyko walutowe wyższą niż wagi w poziomie
referencyjnym (z wyjątkiem zakupów w walucie referencyjnej Subfunduszu) nie przekroczą
wartości 20% aktywów odpowiedniego Subfunduszu.
Ponadto Fundusz może stosować następujące techniki zabezpieczania przed ryzykiem
walutowym:
(i)
zabezpieczenie proxy (pośrednie), tzn. technika, w ramach której Subfundusz
zabezpiecza walutę referencyjną Subfunduszu (lub poziom referencyjny bądź
ekspozycję na ryzyko walutowe aktywów Subfunduszu) do ekspozycji w jednej
walucie sprzedając (bądź nabywając) inną walutę blisko z nią powiązaną pod
warunkiem jednak, że takie waluty rzeczywiście mogą cechować podobne
wahania kursów.
(ii)
zabezpieczenie krzyżowe, tzn. technika, w ramach której Subfundusz
sprzedaje walutę, na którą posiada ekspozycję i nabywa więcej innej waluty,
na którą także posiada ekspozycję, przy czym poziom waluty bazowej
pozostaje bez zmian, pod warunkiem jednak, że wszystkie takie waluty są
walutami krajów, które w danym czasie są objęte zakresem poziomu
referencyjnego lub polityki inwestycyjnej Subfunduszu, a technikę tę stosuje się
jako efektywną metodę uzyskania pożądanej ekspozycji na waluty i aktywa.
(iii)
zabezpieczenie wyprzedzające, tzn. technika, w ramach której decyzja o
zajęciu pozycji w danej walucie oraz decyzja o utrzymywaniu określonych
papierów wartościowych w portfelu Subfunduszu denominowanym w danej
walucie mają charakter odrębny, pod warunkiem jednak że waluta nabywana w
oczekiwaniu na późniejszy zakup papierów wartościowych do portfela
bazowego jest walutą powiązaną z krajami objętymi zakresem poziomu
referencyjnego lub polityki inwestycyjnej Subfunduszu.
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Subfundusz nie może sprzedawać na rynku terminowym ekspozycji na ryzyko walutowe w
zakresie większym niż wynikający z ekspozycji na aktywa bazowe w pojedynczej walucie
(chyba że chodzi o zabezpieczenie proxy) lub we wszystkich walutach.
W przypadku zaprzestania publikacji poziomu referencyjnego lub w przypadku znaczących zmian
w takim poziomie referencyjnym lub jeżeli z określonych przyczyn zarząd uzna, że inny poziom
referencyjny jest właściwszy, możliwy jest wybór innego poziomu referencyjnego. Wszelkie takie
zmiany poziomu referencyjnego podlegają ujawnieniu w zaktualizowanym prospekcie emisyjnym.
Fundusz może zawierać walutowe kontrakty terminowe forward tylko w przypadku, gdy
stanowią one prywatne umowy z renomowanymi instytucjami finansowymi wyspecjalizowanymi
w tego rodzaju transakcjach. Fundusz może wystawiać opcje kupna i nabywać opcje sprzedaży
na waluty w przypadku, gdy stanowią one przedmiot obrotu na rynku regulowanym,
prowadzącym regularną działalność oraz uznanym i dostępnym dla ogółu zainteresowanych
inwestorów.
c)

d)

e)

Fundusz nie może dokonywać transakcji finansowymi kontraktami terminowymi futures, z
zastrzeżeniem że:
i)
dla celów zabezpieczenia przed ryzykiem wahania wartości papierów wartościowych w
portfelu swoich Subfunduszy, Fundusz może sprzedawać kontrakty terminowe futures
na indeksy akcyjne, pod warunkiem że istnieje wystarczająca korelacja między
składem użytego indeksu a odpowiednim portfelem danego Subfunduszu;
ii)
dla celów efektywnego zarządzania portfelem, Fundusz może w odniesieniu do
każdego Subfunduszu nabywać i sprzedawać kontrakty terminowe futures na dowolny
rodzaj instrumentu finansowego;
Fundusz nie może dokonywać transakcji opcjami na indeksy, z zastrzeżeniem że:
i)
dla celów zabezpieczenia przed ryzykiem wahania wartości papierów wartościowych w
portfelu swoich Subfunduszy, Fundusz może sprzedawać opcje kupna na indeksy lub
nabywać opcje sprzedaży na indeksy, pod warunkiem że istnieje wystarczająca
korelacja między składem użytego indeksu a odpowiednim portfelem danego
Subfunduszu. Wartość bazowych papierów wartościowych zawartych w odpowiedniej
opcji na indeks, wraz z pozostałymi nierozliczonymi zobowiązaniami z tytułu
finansowych kontraktów terminowych futures zawartych dla tego samego celu, nie
może przekroczyć sumy wartości części portfela papierów wartościowych podlegającej
zabezpieczeniu; oraz
ii)
dla celów efektywnego zarządzania portfelem, Fundusz może w odniesieniu do
każdego Subfunduszu nabywać i sprzedawać opcje na dowolny rodzaj instrumentu
finansowego;
pod warunkiem jednak że łączny koszt nabycia (premia opcyjna) opcji na papiery
wartościowe, opcji na indeksy, opcji na stopy procentowe oraz opcji na dowolny rodzaj
instrumentów finansowych nabywanych przez Fundusz w odniesieniu do konkretnego
Subfunduszu nie może przekroczyć poziomu 15% aktywów netto ogółem danego
Subfunduszu;
pod warunkiem, że Fundusz może zawierać transakcje, o których mowa w punktach c) i
d) powyżej wyłącznie, gdy takie transakcje dotyczą kontraktów stanowiących przedmiot
obrotu na rynku regulowanym, działającym regularnie, publicznie uznanym i
dostępnym.
i)
Fundusz może sprzedawać kontrakty terminowe futures na stopy procentowe w celu
zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Fundusz może też dla tych samych celów
wystawiać opcje kupna lub nabywać opcje sprzedaży na stopy procentowe bądź
zawierać transakcje swapów na stopy procentowe w ramach prywatnych umów z
renomowanymi instytucjami finansowymi specjalizującymi się w tego rodzaju
transakcjach. W zasadzie suma zobowiązań każdego Subfunduszu z tytułu kontraktów
terminowych futures, opcji i swapów na stopy procentowe nie może przekraczać łącznej
szacunkowej wartości rynkowej aktywów podlegających zabezpieczeniu i
utrzymywanych przez Subfundusz w walucie odpowiadającej takim kontraktom.
ii)
Fundusz może korzystać z opcji na obligacje i stopy procentowe, kontraktów
terminowych futures na obligacje i stopy procentowe, indeksowych kontraktów
terminowych futures oraz MBS TBA dla celów efektywnego zarządzania portfelem oraz
zawierać transakcje swapów walutowych, odsetkowych i indeksowych.
Fundusz może zawierać kontrakty swapowe, w ramach których Fundusz i druga strona
transakcji zobowiązują się do wymiany płatności, przy czym jedna lub obie strony
pokrywają zwrot generowany przez papier wartościowy, instrument, koszyk lub indeks
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iii)

f)

powyższych. Płatności dokonywane przez Fundusz na rzecz drugiej strony i odwrotnie
oblicza się w odniesieniu do konkretnego papieru wartościowego, indeksu lub
instrumentów oraz uzgodnionej wartości teoretycznej (ang. notional value). Każdy taki
bazowy papier wartościowy lub instrument musi należeć do kategorii zbywalnych
papierów wartościowych, a każdy taki indeks musi być indeksem rynku regulowanego.
Wartość bazowych papierów wartościowych uwzględnia się przy kalkulacji ograniczeń
inwestycyjnych obowiązujących w przypadku poszczególnych emitentów. Stosowne
indeksy obejmują między innymi indeksy walut, stóp procentowych, cen oraz całkowitej
stopy zwrotu ze stóp procentowych, indeksy dłużnych papierów wartościowych i
indeksy akcji.
Fundusz może zawierać kontrakty swapowe związane z dowolnymi instrumentami
finansowymi lub indeksami, w tym swapy przychodu całkowitego. Wszelkie takie
dozwolone transakcje muszą być realizowane za pośrednictwem renomowanych
instytucji finansowych specjalizujących się w tego rodzaju transakcjach.
Fundusz może korzystać ze swapów ryzyka kredytowego (ang. credit default swaps).
Swap ryzyka kredytowego to dwustronny kontrakt finansowy, w którym jedna strona
(nabywca ochrony) uiszcza okresową opłatę w zamian za warunkową płatność ze
strony sprzedającego ochronę po wystąpieniu zdarzenia kredytowego dotyczącego
emitenta referencyjnego. Nabywca ochrony musi sprzedać określone zobowiązania
wystawione przez emitenta referencyjnego po ich wartości nominalnej (lub innej
określonej cenie referencyjnej lub cenie wykonania), kiedy wystąpi zdarzenie
kredytowe albo uzyskać rozliczenie pieniężne w oparciu o różnicę pomiędzy ceną
rynkową a taką ceną referencyjną. Zdarzenie kredytowe definiuje się zazwyczaj jako
upadłość, niewypłacalność, zarząd przymusowy, istotną negatywną restrukturyzację
zadłużenia bądź brak realizacji zobowiązań płatniczych w terminie ich wymagalności.
ISDA opracowała standardową dokumentację dla takich transakcji objętych umową
ramową ISDA.
Fundusz może korzystać ze swapów ryzyka kredytowego nabywając ochronę w celu
zabezpieczenia przed szczególnym ryzykiem kredytowym związanym z niektórymi
emitentami ze swojego portfela.
Ponadto Fundusz może, pod warunkiem, że leży to w jego wyłącznym interesie,
nabywać ochronę w ramach swapów ryzyka kredytowego nie posiadając aktywów
bazowych, pod warunkiem że łączne premie zapłacone wraz z bieżącą wartością
łącznych premii wciąż pozostających do zapłaty w związku ze swapami ryzyka
kredytowego nabytymi wraz z kwotą łącznych premii zapłaconych w związku z
nabyciem opcji na zbywalne papiery wartościowe lub na instrumenty finansowe w
celach innych niż zabezpieczenia nie mogą w żadnym czasie przekroczyć poziomu
15% aktywów netto danego Subfunduszu.
Z zastrzeżeniem, że leży to w jego wyłącznym interesie, Fundusz może także
sprzedawać ochronę w ramach swapów ryzyka kredytowego w celu uzyskania
określonej ekspozycji kredytowej.
Fundusz zawiera transakcje swapów ryzyka kredytowego jedynie z renomowanymi
instytucjami finansowymi specjalizującymi się w tego rodzaju transakcjach i tylko na
standardowych warunkach określonych przez ISDA. Fundusz ponadto przyjmuje
zobowiązania z tytułu zdarzenia kredytowego tylko w przypadku, gdy mieszczą się one
w zakresie polityki inwestycyjnej danego Subfunduszu.
Fundusz zapewnia sobie możliwość zbycia w każdym czasie aktywów niezbędnych w
celu zapłaty kwot z tytułu odkupu wynikających ze złożonych zleceń odkupu oraz w
celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających ze swapów ryzyka kredytowego
oraz innych technik i instrumentów.
Łączne zobowiązania z tytułu wszystkich swapów ryzyka kredytowego nie mogą
przekroczyć poziomu 20% aktywów netto Subfunduszu, przy czym wszystkie swapy
muszą być w pełni pokryte papierami wartościowymi.

W odniesieniu do opcji, o których mowa w punktach a), b), d) i e) powyżej, niezależnie od
przepisów przewidujących inaczej, Fundusz może zawierać pozagiełdowe transakcje opcyjne
z renomowanymi instytucjami finansowymi uczestniczącymi w tego rodzaju transakcjach.

2.2 Metodologia wartości zagrożonej (VaR)
Niektóre Subfundusze stosują metodologię wartości zagrożonej (VaR) w celu obliczania swojej
globalnej ekspozycji. Informacje na ten temat zamieszczono w charakterystyce każdego stosownego
Subfunduszu ujętej w Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”. W odniesieniu do
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tych Subfunduszy limity i ograniczenia określone w punktach a) do f) części zatytułowanej „Metoda
zaangażowania” powyżej nie mają zastosowania, chociaż Subfundusze te mogą stosować podobne
strategie i techniki zabezpieczania. Wyliczenie globalnej ekspozycji z zastosowaniem metodologii
wartości zagrożonej (VaR) powinno uwzględniać wszystkie pozycje danego Subfunduszu.
Wartość zagrożona (VaR) mierzy potencjalną stratę Subfunduszu wskutek oddziaływania ryzyka
rynkowego i jest wyrażona jako maksymalna potencjalna strata mierzona przy 99% poziomie ufności
w okresie jednego miesiąca. Okres inwestycji dla celów obliczania globalnej ekspozycji wynosi jeden
miesiąc.
Subfundusze stosujące metodę wartości zagrożonej (VaR) mają obowiązek ujawniania oczekiwanego
poziomu dźwigni finansowej, jak wskazano w Załączniku III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach” do niniejszego prospektu emisyjnego. Przewidywany poziom dźwigni finansowej
określony dla każdego Subfunduszu jest poziomem informacyjnym, a nie limitem ustawowym.
Rzeczywisty poziom dźwigni finansowej Subfunduszu może znacznie przekraczać jej oczekiwany
poziom, jednakże korzystanie z finansowych instrumentów pochodnych pozostanie zgodne z celem
inwestycyjnym i profilem ryzyka Subfunduszu, a także jego limitem wartości zagrożonej (VaR). W tym
kontekście dźwignia finansowa oznacza miarę łącznego wykorzystania instrumentów pochodnych i
jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, bez zastosowania uzgodnień
kompensacyjnych (ang. netting arrangements). Z uwagi na to, że przy obliczeniu nie uwzględnia się
ani tego, czy dany finansowy instrument pochodny podwyższa czy obniża ryzyko inwestycyjne, ani
nie bierze się pod uwagę zróżnicowanych wrażliwości teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang.
notional exposure) związane z finansowymi instrumentami pochodnymi na zmiany zachodzące na
rynku, takie obliczenie nie może być reprezentatywne dla poziomu ryzyka inwestycyjnego w ramach
Subfunduszu.
Wartość zagrożoną (VaR) oblicza się w ujęciu bezwzględnym lub relatywnym.
Relatywna wartość zagrożona (VaR)
Relatywną wartość zagrożoną (VaR) stosuje się w przypadku Subfunduszy, dla których określono
poziom referencyjny lub portfel referencyjny niezawierający instrumentów pochodnych,
odzwierciedlający strategię inwestycyjną realizowaną przez Subfundusz. Relatywna wartość
zagrożona (VaR) Subfunduszu (w tym instrumenty pochodne) jest wyrażona jako wielokrotność VaR
poziomu referencyjnego lub portfela referencyjnego i jest ograniczona do nie więcej niż dwukrotności
VaR dla porównywalnego poziomu referencyjnego lub portfela referencyjnego. Podlegający zmianom
portfel referencyjny stosowany do wyznaczania wartości zagrożonej (VaR) może różnić się od
poziomu referencyjnego określonego w Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”.
Bezwzględna wartość zagrożona (VaR)
Bezwzględną wartość zagrożoną (VaR) Subfunduszu oblicza się jako procent wartości aktywów netto
Subfunduszu i mierzy się w stosunku do bezwzględnego limitu 20%, zgodnie z wytycznymi ESMA 10788. Bezwzględna wartość zagrożona (VaR) jest zazwyczaj odpowiednia w razie niedostępności
możliwego do zidentyfikowania portfela referencyjnego lub poziomu referencyjnego, na przykład w
przypadku funduszy, których cel określono jako absolutną stopę zwrotu.

II. Techniki i instrumenty finansowe
Techniki i instrumenty finansowe (pożyczki papierów wartościowych i transakcje odkupu zwrotnego)
mogą być stosowane przez dowolny Subfundusz w celu wypracowania dodatkowego kapitału lub
dochodu albo w celu ograniczenia kosztów lub ryzyka w maksymalnym dozwolonym zakresie i w
ramach limitów określonych w: (i) art. 11 Rozporządzenia Wielkiego Księcia z dnia 8 lutego 2008 r. w
sprawie niektórych określeń stosowanych w prawie luksemburskim, (ii) okólniku CSSF nr 08/356 w
sprawie zasad dotyczących przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, które stosują określone
techniki i instrumenty w związku ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku
pieniężnego („okólnik CSSF nr 08/356”), (iii) okólniku CSSF nr 14/592 w sprawie wytycznych ESMA
dotyczących funduszy typu ETF i innych kwestii związanych z UCITS, oraz (iv) wszelkich innych
obowiązujących ustawach, rozporządzeniach, okólnikach lub zaleceniach CSSF.
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W przypadku, gdy Subfundusz korzysta z pożyczki papierów wartościowych, maksymalny oraz
oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, zostanie wskazany w Załączniku III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach”. W przypadku, gdy Subfundusz zawiera transakcje odkupu zwrotnego korzystając z
zabezpieczenia pieniężnego otrzymanego w odniesieniu do pożyczki papierów wartościowych, do
transakcji odkupu zwrotnego zastosowanie będą miały takie same limity jak w odniesieniu do
pożyczki papierów wartościowych, które wyszczególniono w Załączniku III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach”.
Subfundusz nie korzysta z pożyczek papierów wartościowych na dzień sporządzenia niniejszego
prospektu emisyjnego (tj. jego oczekiwany odsetek zarządzanych aktywów, który może zostać objęty
pożyczkami papierów wartościowych, wynosi 0%), jednakże może korzystać z pożyczek papierów
wartościowych pod warunkiem, że maksymalny odsetek aktywów zarządzanych przez ten
Subfundusz, który może zostać objęty tą techniką finansową, nie przekroczy poziomu 20% oraz że
odpowiednie sekcje Załącznika III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach” zostaną odpowiednio
zaktualizowane przy kolejnej nadarzającej się okazji.
Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, w przypadku każdego Subfunduszu, Fundusz może,
według uznania spółki zarządzającej, uczestniczyć w programie pożyczki papierów wartościowych, w
ramach którego papiery wartościowe podlegają tymczasowemu przekazaniu zatwierdzonym
pożyczkobiorcom w zamian za zabezpieczenie (zazwyczaj w wysokości od 102% do 105% wartości
pożyczonych papierów wartościowych). Każdy ze zbywalnych papierów wartościowych lub
instrumentów rynku pieniężnego będący w posiadaniu Subfunduszu może zostać objęty transakcjami
pożyczki papierów wartościowych. Za świadczone usługi agent ds. pożyczek działający na rzecz
Funduszu, JPMCB, otrzymuje opłatę w wysokości 15% przychodu brutto. JPMCB jest podmiotem
stowarzyszonym spółki zarządzającej. Pozostały przychód brutto (tj. 85%) podlega przekazaniu
Subfunduszom udzielającym pożyczek, tj. przynosi korzyści uczestnikom. Przychód uzyskany przez
Subfundusze z tytułu transakcji pożyczki papierów wartościowych jest wykazywany w śródrocznych i
rocznych sprawozdaniach Funduszu.
Celem pożyczki papierów wartościowych jest generowanie dodatkowego dochodu przy akceptowalnie
niskim poziomie ryzyka. Niemniej jednak nadal pozostają ryzyka takie jak ryzyko kontrahenta (np.
niewykonanie zobowiązań przez pożyczkobiorcę) i ryzyko rynkowe (np. spadek wartości otrzymanego
zabezpieczenia lub reinwestowanego zabezpieczenia pieniężnego) i muszą one być monitorowane.
Niektóre ryzyka są łagodzone dzięki zobowiązaniu agenta ds. pożyczek do pokrycia strat
poniesionych przez Fundusz w przypadku, gdy kontrahent nie zwróci pożyczonych papierów
wartościowych (np. w przypadku niewykonania zobowiązań przez kontrahenta). Ryzyko związane z
reinwestycją zabezpieczenia pieniężnego, które nie podlega pokryciu przez agenta, jest
minimalizowane poprzez inwestowanie zabezpieczenia pieniężnego w wysoce płynne i
zdywersyfikowane fundusze rynku pieniężnego lub transakcje odkupu zwrotnego.
Papiery wartościowe będące w posiadaniu Subfunduszu, które zostały pożyczone, będą
przechowywane przez depozytariusza (lub subpowiernika w imieniu depozytariusza) na imiennym
rachunku otwartym w tym celu w księgach depozytariusza.
W odniesieniu do transakcji odkupu zwrotnego, do usług związanych z trójstronnymi umowami na
usługi zawartymi pomiędzy Funduszem, kontrahentami a zarządzającym zabezpieczeniem, i
niezbędnymi w celu zapewnienia optymalnego przekazywania zabezpieczenia pomiędzy Funduszem
a jego kontrahentami, mogą mieć zastosowanie opłaty za zarządzanie zabezpieczeniem. Opłaty za
zarządzanie zabezpieczeniem (o ile mają zastosowanie) stanowią część wydatków operacyjnych i
administracyjnych. Obecnie Fundusz wyznaczył Euroclear Bank, Bank of New York Mellon oraz
JPMCB na zarządzających zabezpieczeniem. JPMCB jest podmiotem stowarzyszonym spółki
zarządzającej. Cały przychód z tytułu transakcji odkupu zwrotnego uzyskują Subfundusze i jest
wykazywany w śródrocznych i rocznych sprawozdaniach Funduszu.
W przypadku, gdy Subfundusz, zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, faktycznie posiada zawarte
transakcje odkupu zwrotnego, maksymalny i oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez
Subfundusz, który może zostać objęty transakcjami odkupu zwrotnego, zostanie wskazany w
Załączniku III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”.
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Subfundusz, którego polityka inwestycyjna zezwala na zawieranie transakcji odkupu zwrotnego, lecz
który faktycznie nie posiada takich transakcji na dzień sporządzenia niniejszego prospektu
emisyjnego (tj. jego oczekiwany odsetek zarządzanych aktywów, który może zostać objęty
transakcjami odkupu zwrotnego, wynosi 0%), może niemniej jednak zawierać transakcje odkupu
zwrotnego pod warunkiem, że maksymalny odsetek jego zarządzanych aktywów, który zostanie
objęty tymi instrumentami, nie przekroczy 100%. W przypadku, gdy Subfundusz faktycznie zawarł
transakcje odkupu zwrotnego, odpowiednie sekcje Załącznika III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach” zostaną odpowiednio zaktualizowane, a w szczególności maksymalny i oczekiwany
odsetek zarządzanych aktywów objętych tymi transakcjami zostanie ujawniony przy kolejnej
nadarzającej się okazji.
Zabezpieczenie pieniężne otrzymane w związku ze stosowaniem takich technik i instrumentów może
podlegać reinwestycji, zgodnie z ustawami, rozporządzeniami i innymi regulacjami powołanymi
powyżej, w:
(a)

Tytuły uczestnictwa lub jednostki uczestnictwa krótkoterminowych funduszy rynku pieniężnego,
zgodnie z definicją podaną w Wytycznych w sprawie wspólnej definicji europejskich funduszy
rynku pieniężnego, obliczających wartość aktywów netto codziennie i posiadających rating AAA
lub równorzędny;

(b)

krótkoterminowe depozyty bankowe założone w podmiotach określonych w art. 50(f) dyrektywy
UCITS;

(c)

obligacje krótkoterminowe emitowane lub gwarantowane przez państwo członkowskie UE lub
jego władze lokalne, Szwajcarię, Kanadę, Japonię lub Stany Zjednoczone Ameryki bądź
ponadnarodowe organizacje oraz instytucje obejmujące co najmniej jednego członka UE;

(d)

transakcje odkupu zwrotnego zgodnie z postanowieniami wyszczególnionymi w punkcie I (C)
(a) okólnika CSSF nr 08/356 oraz pod warunkiem, że transakcje te są zawierane z instytucjami
kredytowymi podlegającymi zasadom ostrożnościowym uznawanym przez CSSF za
równoważne zasadom określonym przepisami prawa unijnego. Wymogiem koniecznym będzie
możliwość wycofania pełnej kwoty zainwestowanych środków pieniężnych w dowolnym
momencie.

W zakresie wymaganym postanowieniami okólnika CSSF nr 08/356 reinwestowanie zabezpieczeń
pieniężnych należy uwzględnić przy obliczaniu globalnej ekspozycji Subfunduszu.
Zgodnie z postanowieniami okólnika CSSF nr 11/512, ekspozycje netto na ryzyko związane z
kontrahentem wynikające z jednej lub kilku transakcji pożyczki papierów wartościowych lub transakcji
odkupu zwrotnego wymagają uwzględnienia w limicie wynoszącym 20%, o którym mowa w
ograniczeniach inwestycyjnych wyszczególnionych w pkt 3) a) (ii) powyżej.
Stosowanie przedstawionych powyżej technik i instrumentów wiąże się z pewnym ryzykiem, w
tym z potencjalnym ryzykiem związanym z reinwestycją środków pieniężnych (zob. Załącznik
IV „Czynniki ryzyka”), i nie daje gwarancji osiągnięcia zamierzonego celu.
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III Zabezpieczenie otrzymane w związku z technikami finansowymi oraz
finansowymi instrumentami pochodnymi
Zabezpieczenie stanowią aktywa otrzymane od kontrahentów w operacjach pożyczki papierów
wartościowych, transakcjach odkupu zwrotnego oraz transakcjach pozagiełdowymi instrumentami
pochodnymi innymi niż walutowe kontrakty terminowe forward.
Fundusz zawiera transakcje tylko z kontrahentami, którzy w opinii spółki zarządzającej są wiarygodni.
Analiza kredytowa kontrahentów jest dostosowana do planowanej operacji i może obejmować,
między innymi, analizę zarządzania, płynności, rentowności, struktury korporacyjnej, ram
regulacyjnych odpowiedniej jurysdykcji, adekwatności kapitałowej oraz jakości aktywów. Zatwierdzeni
kontrahenci posiadają zazwyczaj rating publiczny na poziomie A- lub wyższym. Przy wyborze
kontrahentów nie stosuje się z góry ustalonych statusów prawnych ani kryteriów geograficznych, choć
elementy te są zazwyczaj brane pod uwagę w procesie selekcji. Ponadto kontrahenci muszą
przestrzegać zasad ostrożnościowych uznanych przez CSSF za równoważne unijnym zasadom
ostrożnościowym. Kontrahent nie ma wpływu na skład portfela Subfunduszu ani na jego zarządzanie,
ani także na instrumenty bazowe finansowych instrumentów pochodnych stosowanych przez
Subfundusz. Zatwierdzenie kontrahenta nie jest wymagane w związku z decyzjami inwestycyjnymi
podejmowanymi przez Subfundusz.
Zabezpieczenie będzie akceptowalne, jeśli ma postać środków pieniężnych lub papierów
wartościowych, zgodnie z postanowieniami Załącznika VI „Zabezpieczenie”. Biorąc pod uwagę dobrą
reputację kontrahentów transakcji odkupu zwrotnego, zabezpieczenie postrzegane jest jako
dodatkowe źródło spłaty. Ponadto w przypadku pożyczek papierów wartościowych uzyskane
zabezpieczenie charakteryzuje się wysoką jakością, a ryzyko jest łagodzone zobowiązaniem agenta
ds. pożyczek do przejęcia odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przez
kontrahenta. W związku z tym do uzyskanego zabezpieczenia nie mają zastosowania żadne
ograniczenia w zakresie terminów zapadalności. Zabezpieczenie otrzymane od kontrahenta musi
spełniać szereg standardów wymienionych w wytycznych ESMA 2014/937 w tym w zakresie
płynności, walidacji, emisji, jakości kredytowej, korelacji i dywersyfikacji.
Zabezpieczenie może podlegać kompensacji względem ekspozycji brutto na ryzyko kontrahenta.
Kompensowanie zabezpieczenia polega na obniżeniu jego wartości o pewien procent („redukcja
wartości”), który uwzględnia między innymi krótkoterminowe wahania wartości ekspozycji i
zabezpieczenia. Poziomy zabezpieczenia są utrzymywane w celu zapewnienia, aby ekspozycja netto
na ryzyko związane z kontrahentem nie przekraczała ograniczeń na jednego kontrahenta, które
wyszczególniono w sekcji 3 a) Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Zabezpieczenie otrzymane w formie niepieniężnej nie podlega sprzedaży, reinwestycji ani zastawowi.
Zabezpieczenie powinno być wystarczająco zdywersyfikowane pod względem kraju, rynków i
emitentów. Kryterium wystarczającej dywersyfikacji w odniesieniu do koncentracji emitentów uznaje
się za spełnione, jeśli Subfundusz uzyska od kontrahenta transakcji efektywnego zarządzania
portfelem i pozagiełdowymi finansowymi instrumentami pochodnymi koszyk zabezpieczenia
charakteryzującego się ekspozycją na ryzyko związane z danym emitentem na poziomie
nieprzekraczającym 20% wartości aktywów netto Subfunduszu. W przypadku, gdy Subfundusz
posiada ekspozycję na ryzyko związane z różnymi kontrahentami, w celu ustalenia 20%-ego limitu
ekspozycji na jednego emitenta, należy zsumować różne koszyki zabezpieczenia. W drodze
odstępstwa od postanowień tego akapitu, Subfundusz może być w pełni zabezpieczony przez różne
zbywalne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane
przez państwo członkowskie UE, przez jeden lub więcej z jego organów lokalnych, bądź przez inne
państwo członkowskie OECD lub przez międzynarodową instytucję publiczną, którego członkiem jest
jedno lub więcej państw członkowskich UE. Taki Subfundusz powinien otrzymać papiery wartościowe
z co najmniej sześciu różnych emisji, przy czym papiery wartościowe z dowolnej pojedynczej emisji
nie powinny przekroczyć poziomu 30% wartości aktywów netto Subfunduszu. Dodatkowe informacje
na temat Subfunduszy mogących korzystać z tego odstępstwa przedstawiono w Załączniku VI
„Zabezpieczenie”.
Reinwestycja otrzymanego zabezpieczenia pieniężnego jest ograniczona do charakteryzujących się
wysoką jakością obligacji rządowych, depozytów, transakcji odkupu zwrotnego oraz
krótkoterminowych funduszy rynku pieniężnego, w celu złagodzenia ryzyka strat z tego tytułu.
Subfundusze przyjmujące zabezpieczenie dla co najmniej 30% swoich aktywów posiadają
odpowiednią politykę przeprowadzania testów warunków skrajnych (ang. stress testing) zapewniającą
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przeprowadzanie takich testów w warunkach normalnej i wyjątkowej płynności na potrzeby
adekwatnej oceny ryzyka płynności związanego z zabezpieczeniem.
W przypadku przeniesienia tytułu własności, otrzymane zabezpieczenie będzie przechowywane przez
depozytariusza (lub subpowiernika w imieniu depozytariusza), w imieniu odpowiedniego
Subfunduszu, zgodnie z obowiązkami depozytariusza w zakresie przechowywania wynikającymi z
umowy z depozytariuszem. W przypadku innych rodzajów uzgodnień dotyczących zabezpieczenia,
zabezpieczenie może być przechowywane przez powiernika będącego osobą trzecią, objętego
nadzorem ostrożnościowym sprawowanym przez organ regulacyjny, któremu podlega, oraz
niepowiązanego z dostawcą zabezpieczenia.
Zabezpieczenie podlega wycenie każdego dnia wyceny przy zastosowaniu ostatnich dostępnych cen
rynkowych i biorąc pod uwagę odpowiednie dyskonta ustalone dla każdej kategorii aktywów w
oparciu o zasady redukcji wartości, zgodnie z Załącznikiem VI „Zabezpieczenie”. Zabezpieczenie
będzie wyceniane codziennie i może podlegać wymogom codziennego obliczania marży wahań. W
kontekście wyceny zabezpieczenia nie dokonuje się analizy stosowanych poziomów redukcji wartości
określonych w Załączniku VI „Zabezpieczenie”.
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Załącznik III „Szczegółowe informacje o Subfunduszach”
Informacje zawarte w niniejszym Załączniku należy interpretować w połączeniu z pełnym
tekstem prospektu emisyjnego, którego stanowią one integralną część.

1. Klasy jednostek uczestnictwa
Spółka zarządzająca może postanowić o utworzeniu w obrębie każdego Subfunduszu różnych klas
jednostek uczestnictwa, których aktywa podlegają wspólnemu inwestowaniu zgodnie ze szczególną
polityką inwestycyjną właściwego Subfunduszu, lecz które mogą charakteryzować się dowolną
kombinacją poniżej określonych cech.








Każdy Subfundusz może posiadać jednostki uczestnictwa klasy A, C, D, I, J, P, S, T, X i Y
mogące różnić się pod względem minimalnej kwoty subskrypcji, minimalnej kwoty
posiadania, wymogów uprawniających oraz związanych z nimi opłat i kosztów określonych
odrębnie dla każdego Subfunduszu. Ponadto JPMorgan Funds – Sterling Managed
Reserves Fund może posiadać jednostki uczestnictwa klasy K.
Niektóre klasy jednostek uczestnictwa mogą podlegać opłacie zależnej od wyników. Takie
klasy jednostek uczestnictwa są określane poprzez uwzględnienie oznaczenia „(perf)” w
nazwie klasy jednostek uczestnictwa.
Każda klasa jednostek uczestnictwa, o ile jest to możliwe, może być oferowana w walucie
referencyjnej odpowiedniego Subfunduszu lub może być denominowana w dowolnej innej
walucie, przy czym każda taka denominacja walutowa jest oznaczana przyrostkiem
dołączanym do nazwy klasy jednostek uczestnictwa.
Każda klasa jednostek uczestnictwa może być:

niezabezpieczona (ang. unhedged),

z zabezpieczeniem walutowym (ang. currency hedged),

z zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych (ang. duration hedged),

z zabezpieczeniem walutowym i zabezpieczeniem przed wahaniami stóp
procentowych (ang. currency and duration hedged).

Zabezpieczone klasy jednostek uczestnictwa są oznaczane zgodnie z poniższymi
postanowieniami..

Każda klasa jednostek uczestnictwa , o ile to możliwe, może także posiadać odrębną
politykę dywidend, o której mowa w głównej części prospektu emisyjnego w sekcji
zatytułowanej „Dywidendy”. Dostępne klasy jednostek uczestnictwa określono przyrostkami
„(acc)”, „(dist)”, „(div)”, „(fix)”, „(inc)”, „(irc)”, „(mth)” i „(pct)”.

Uwagę uczestników zwraca się na fakt, że wartość aktywów netto klasy jednostek
uczestnictwa denominowanej w jednej walucie może zmienić się w niekorzystny sposób w
stosunku do innej klasy jednostek uczestnictwa denominowanej w innej walucie wskutek
zastosowania transakcji zabezpieczających.
Pełną listę dostępnych klas jednostek uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej
www.jpmorganassetmanagement.lu lub uzyskać w siedzibie Funduszu lub spółki zarządzającej w
Luksemburgu.
a) Zabezpieczone klasy jednostek uczestnictwa
Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym
W przypadku klas akcji z zabezpieczeniem walutowym zamiarem jest zabezpieczenie wartości
aktywów netto w walucie referencyjnej Subfunduszu lub ekspozycji na ryzyko walutowe
niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów właściwego Subfunduszu względem waluty
referencyjnej klasy akcji z zabezpieczeniem walutowym albo względem alternatywnej waluty
określonej w nazwie właściwej klasy akcji.
W ogólnym zamierzeniu tego typu zabezpieczenie (ang. hedging) ustanawiane jest przy
wykorzystaniu różnych metod, między innymi, poprzez zawieranie pozagiełdowych walutowych
kontraktów terminowych forward i umów swapów walutowych. W przypadku, gdy waluta bazowa
nie jest płynna lub gdy waluta bazowa jest ściśle powiązana z inną walutą, można stosować
zabezpieczenie pośrednie (ang. proxy hedging).
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Wszystkimi kosztami i wydatkami poniesionymi z tytułu transakcji zabezpieczenia walutowego
obciąża się w stosunku proporcjonalnym wszystkie klasy jednostek uczestnictwa z
zabezpieczeniem walutowym denominowane w tej samej walucie i emitowane w ramach tego
samego Subfunduszu.
Inwestorzy powinni być świadomi tego, że każde zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym
może okazać się zabezpieczeniem nieprecyzyjnym. Ponadto nie ma żadnej gwarancji, że
zabezpieczenie będzie w pełni skuteczne. Inwestorzy posiadający klasy jednostek uczestnictwa z
zabezpieczeniem walutowym mogą posiadać ekspozycję na waluty inne niż waluta klasy
jednostek uczestnictwa będących w ich posiadaniu.
Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym można rozpoznać po przyrostku
„(hedged)” występującym po określeniu waluty klasy jednostek uczestnictwa wyszczególnionych
na pełnej liście dostępnych klas jednostek uczestnictwa , którą można znaleźć na stronie
internetowej www.jpmorganassetmanagement.lu, lub uzyskać w siedzibie Funduszu lub spółki
zarządzającej w Luksemburgu.
Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych
Spółka zarządzająca może w stosownym czasie wprowadzić do obrotu klasy jednostek
uczestnictwa z zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych dla wybranych
Subfunduszy obligacyjnych. Uczestnicy mogą uzyskać informację o takich klasach jednostek
uczestnictwa, które zostały wprowadzone do obrotu dla danego Subfunduszu obligacyjnego, z
pełnej listy dostępnych klas jednostek uczestnictwa, którą można znaleźć na stronie internetowej
www.jpmorganassetmanagement.lu lub uzyskać w siedzibie Funduszu lub spółki zarządzającej w
Luksemburgu.
W przypadku klas jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem przed wahaniami stóp
procentowych zamiarem jest ograniczenie skutków zmian stóp procentowych. Zostaje to
osiągnięte poprzez zabezpieczenie przed ryzykiem stóp procentowych aktywów netto klasy
jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych w stosunku do
docelowego czasu trwania (ang. duration) wynoszącego od zera do sześciu miesięcy.
Ogólnym zamiarem jest uzyskanie takiego zabezpieczenia poprzez zastosowanie finansowych
instrumentów pochodnych, zazwyczaj kontraktów terminowych futures na stopy procentowe.
Wszystkimi kosztami i wydatkami poniesionymi z tytułu transakcji zabezpieczających przed
wahaniami stóp procentowych obciąża się w stosunku proporcjonalnym wszystkie klasy
jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych emitowane w
ramach tego samego Subfunduszu.
Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych można
rozpoznać po określeniu „Duration (hedged)” występującym po oznaczeniu waluty klasy
jednostek uczestnictwa na pełnej liście dostępnych klas jednostek uczestnictwa , którą można
uzyskać w sposób podany powyżej.
Klasy jednostek uczestnictwa mogą być dostępne z jednoczesnym zabezpieczeniem walutowym
i zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych (ang. currency and duration hedging)
zgodnie z powyższym opisem. Ryzyko związane z klasami jednostek uczestnictwa z
zabezpieczeniem walutowym oraz klasami jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem przed
wahaniami stóp procentowych przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
b) Wymogi uprawniające
Jednostki uczestnictwa klasy D mogą być nabywane jedynie przez dystrybutorów wyznaczonych
przez spółkę zarządzającą, kupujących jednostki uczestnictwa w imieniu swoich klientów.
Jednostki uczestnictwa klasy I, K oraz S są zastrzeżone wyłącznie dla inwestorów
instytucjonalnych w rozumieniu definicji poniżej:
 Inwestorzy instytucjonalni tacy jak banki i inne specjalistyczne podmioty sektora
finansowego, firmy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, zakłady ubezpieczenia
społecznego oraz fundusze emerytalne, przemysłowe, handlowe i finansowe grupy
kapitałowe, wszyscy dokonujący subskrypcji w swoim własnym imieniu, a także struktury
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powołane przez takich inwestorów instytucjonalnych na potrzeby zarządzania ich
własnymi aktywami.
Instytucje kredytowe i inne specjalistyczne podmioty sektora finansowego inwestujące w
swoim własnym imieniu, lecz na zlecenie inwestorów instytucjonalnych, których grono
zdefiniowano powyżej.
Instytucje kredytowe lub inne specjalistyczne podmioty sektora finansowego założone w
Luksemburgu lub zagranicą, inwestujące w swoim własnym imieniu, lecz na zlecenie
swoich klientów na podstawie zawieranych umów o zarządzaniu uznaniowym.
Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania założone w Luksemburgu lub za granicą.
Spółki holdingowe lub podobne podmioty, z siedzibą w Luksemburgu lub w innym kraju,
których akcjonariuszami są inwestorzy instytucjonalni, o których mowa powyżej.
Spółki holdingowe lub podobne podmioty, z siedzibą w Luksemburgu lub w innym kraju,
których akcjonariuszami lub faktycznymi właścicielami są wyjątkowo zamożne osoby
fizyczne, które można zasadnie uznać za doświadczonych inwestorów, jeżeli
przedmiotem działalności spółki holdingowej jest utrzymywanie znacznych udziałów lub
inwestycji dla osoby fizycznej lub rodziny.
Spółka holdingowa lub podobny podmiot, z siedzibą w Luksemburgu lub w innym kraju,
który w związku ze swą strukturą, działalnością i majątkiem jest inwestorem
instytucjonalnym per se.

Klasy jednostek uczestnictwa P mogą być nabywane wyłącznie przez klientów J.P. Morgan
International Bank Limited („JPMIBL”), którzy uzyskają doradztwo w tym zakresie od JPMIBL w
Wielkiej Brytanii i którzy płacą bezpośrednio za takie doradztwo w ramach odrębnej umowy
dotyczącej opłat zawartej z JPMIBL.
Maksymalną wysokość, w jakiej roczna opłata za zarządzanie i doradztwo może być pobrana w
przypadku jednostek uczestnictwa klasy P, określono w sekcji zatytułowanej „Opłaty i koszty”
niniejszego Załącznika. Rzeczywiście pobrana roczna opłata za zarządzanie i doradztwo może
być jednak niższa, ponieważ JPMIBL także nalicza i pobiera odrębną i dodatkową opłatę od
swoich klientów.
Jednostki uczestnictwa klasy T mogą nabywać wyłącznie dystrybutorzy wskazani przez spółkę
zarządzającą, nabywający jednostki uczestnictwa klasy T w imieniu swoich klientów i wyłącznie w
odniesieniu do tych Subfunduszy, w stosunku do których zawarto szczególne umowy o dystrybucji
ze spółką zarządzającą.
Od jednostek uczestnictwa klasy T opłaty wstępnej nie pobiera się. W jej miejsce, w przypadku
odkupu takich jednostek uczestnictwa w ciągu trzech lat od ich zakupu, wpływy z tytułu odkupu
podlegają obciążeniu opłatą CDSC według stawek wyszczególnionych w sekcji 3.1. „Opłaty i
wydatki”.
Jednostki uczestnictwa klasy T podlegają automatycznej zamianie na jednostki uczestnictwa
klasy D Subfunduszu w trzecią rocznicę emisji takich jednostek uczestnictwa klasy T lub jeśli taka
rocznica przypada w dniu niebędącym dniem wyceny, w pierwszym dniu wyceny następującym
po rocznicy, na podstawie stosownych wartości aktywów netto odpowiednich jednostek
uczestnictwa klasy T i jednostek uczestnictwa klasy D. Po takiej zamianie jednostki uczestnictwa
podlegają takim samym prawom i obowiązkom jak jednostki uczestnictwa klasy D. Zamiana ta
może spowodować powstanie obowiązku podatkowego dla inwestorów w niektórych
jurysdykcjach. Inwestorzy powinni zasięgnąć porady lokalnych doradców podatkowych w sprawie
ewentualnych konsekwencji podatkowych.
Jednostki uczestnictwa klasy X i jednostki uczestnictwa klasy Y mogą być nabywane wyłącznie
przez inwestorów instytucjonalnych, którzy są klientami spółki zarządzającej lub JPMorgan Chase
& Co. oraz (i) którzy spełniają minimalne wymagania co do utrzymywania rachunku lub wymogi
uprawniające ustanowione w stosownym czasie dla klientów JPMorgan Chase & Co i/lub (ii)
których jednostki uczestnictwa klasy X i jednostki uczestnictwa klasy Y są utrzymywane na
rachunku klienta w JPMorgan Chase & Co w zamian za odrębne opłaty za doradztwo płatne na
rzecz zarządzającego inwestycjami lub którejkolwiek z jego spółek stowarzyszonych.
O ile nie wskazano inaczej w szczegółowych informacjach dotyczących Subfunduszy, jednostki
uczestnictwa klasy X i jednostki uczestnictwa klasy Y utworzono w celu zaoferowania
alternatywnej struktury opłat, w ramach której opłata za zarządzanie Subfunduszem, a w
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przypadku jednostek uczestnictwa klasy Y opłata zależna od wyników lub wszelkie inne opłaty
określone w odrębnej umowie z klientem, są w trybie administracyjnym naliczane i pobierane
przez spółkę zarządzającą lub za pośrednictwem odpowiedniego podmiotu należącego do
JPMorgan Chase Co. bezpośrednio od uczestnika. Roczna opłata za zarządzanie i doradztwo w
przypadku jednostek uczestnictwa klasy X i jednostek uczestnictwa klasy Y jest zatem
wykazywana jako zerowa w tabelach opłat i wydatków zamieszczonych w tym załączniku,
c) Minimalna kwota pierwszej i kolejnej subskrypcji oraz minimalne kwoty posiadania
Minimalne kwoty pierwszych inwestycji, minimalne kwoty kolejnych subskrypcji oraz minimalne
kwoty posiadania dla każdej klasy jednostek uczestnictwa określono poniżej w USD. Wartości w
różnych
innych
walutach
będą
dostępne
na
stronie
internetowej
http://www.jpmorganassetmanagement.com/sites/dealing-information/ i mogą podlegać weryfikacji
przez spółkę zarządzającą oraz zmianom odzwierciedlającym wahania kursów wymiany
walutowej.
W przypadku jednostek uczestnictwa nabywanych za pośrednictwem dystrybutora zastosowanie
mają inne minimalne kwoty pierwszych inwestycji określone przez dystrybutorów, za
pośrednictwem których takie jednostki uczestnictwa podlegają subskrypcji.
Klasa jednostek
uczestnictwa
A
C*
D
I
J
K
P

Minimalna kwota
Minimalna kwota
Minimalna kwota
pierwszej subskrypcji
kolejnej subskrypcji
posiadania
35.000 USD
5.000 USD
5.000 USD
10.000.000 USD
1.000 USD
10.000.000 USD
5.000 USD
1.000 USD
5.000 USD
10.000.000 USD
1.000 USD
10.000.000 USD
10.000 USD
1.000 USD
5.000 USD
100.000.000 USD
1.000 USD
100.000.000 USD
określana w chwili
określana w chwili
określana w chwili
subskrypcji
subskrypcji
subskrypcji
S
10.000.000 USD
1.000 USD
10.000.000 USD
T
5.000 USD
1.000 USD
5.000 USD
X
określana w chwili
określana w chwili
określana w chwili
subskrypcji
subskrypcji
subskrypcji
Y
określana w chwili
określana w chwili
określana w chwili
subskrypcji
subskrypcji
subskrypcji
* Powyższe minima dla jednostek uczestnictwa klasy C nie mają zastosowania, według uznania
spółki zarządzającej, względem klientów bazowych pośredników finansowych lub dystrybutorów
(„pośrednik”), którzy otrzymują porady inwestycyjne od pośrednika i płacą bezpośrednio za takie
doradztwo w ramach odrębnej umowy dotyczącej opłat zawartej z pośrednikiem, w przypadku gdy
pośrednik złożył spółce zarządzającej oświadczenie w tej sprawie.
Spółka zarządzająca może w dowolnym czasie zdecydować o przymusowym odkupie wszystkich
jednostek uczestnictwa Uczestnika, w przypadku którego wartość posiadanych przez niego
jednostek uczestnictwa jest mniejsza niż minimalna kwota posiadania określona powyżej lub w
chwili subskrypcji, bądź który nie spełnia innych obowiązujących wymogów uprawniających
określonych w prospekcie emisyjnym. W takich przypadkach uczestnik, którego to dotyczy,
otrzyma stosowne zawiadomienie w tej sprawie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem celem
umożliwienia mu zwiększenia wartości jednostek uczestnictwa będących w jego posiadaniu
powyżej wymaganego poziomu lub celem spełnienia przez niego w inny sposób wymogów
uprawniających. W tych samych okolicznościach spółka zarządzająca może zamienić jednostki
uczestnictwa jednej klasy jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innej klasy jednostek
uczestnictwa z wyższymi opłatami i należnościami w ramach tego samego Subfunduszu.
d) Porównanie stóp zwrotu w przypadku klas jednostek uczestnictwa z opłatą zależną od
wyników oraz klas jednostek uczestnictwa bez opłaty zależnej od wyników
Wszystkie klasy jednostek uczestnictwa z opłatą zależną od wyników są określane poprzez
uwzględnienie oznaczenia „(perf)” w nazwie klasy jednostek uczestnictwa, na przykład „A (perf)”.
Niektóre Subfundusze pobierające opłatę zależną od wyników mogą także, według uznania spółki
zarządzającej, emitować klasy jednostek uczestnictwa bez opłaty zależnej od wyników, co jest
uwidocznione w tabeli „Opłaty i koszty” odpowiedniej części niniejszego Załącznika.
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Klasy jednostek uczestnictwa bez opłaty zależnej od wyników charakteryzują się wyższą roczną
opłatą za zarządzanie i doradztwo.
Przykłady przedstawione poniżej ilustrują potencjalne różnice pomiędzy stopami zwrotu w przypadku
klasy jednostek uczestnictwa z opłatą zależną od wyników oraz klasy jednostek uczestnictwa bez
opłaty zależnej od wyników w różnych scenariuszach w ciągu roku obrotowego. Przykłady służą
wyłącznie celom poglądowym. Podane stopy zwrotu służą wyłącznie celom poglądowym i nie ma
żadnej gwarancji, że Subfundusze osiągną takie wyniki.
Przykład 1: Subfundusz osiąga wyniki przewyższające poziom referencyjny w ciągu roku
obrotowego
Założenia:
 Skumulowana stopa zwrotu z klasy akcji Subfunduszu przed opłatami i kosztami wynosi
7,00%
 Skumulowana stopa zwrotu na poziomie referencyjnym wynosi 2,00%
 Stawka opłaty zależnej od wyników wynosi 10%
 Suma rocznej opłaty za zarządzanie i doradztwo oraz wydatków operacyjnych i
administracyjnych w przypadku klasy jednostek uczestnictwa z opłatą zależną od wyników
wynosi 1,20%
 Suma rocznej opłaty za zarządzanie i doradztwo oraz wydatków operacyjnych i
administracyjnych w przypadku klasy jednostek uczestnictwa bez opłaty zależnej od wyników
wynosi 1,40%
Klasa jednostek
uczestnictwa A (perf) z
opłatą zależną od wyników
Skumulowana stopa zwrotu z klasy
jednostek uczestnictwa brutto
minus roczna opłata za zarządzanie i
doradztwo oraz wydatki operacyjne i
administracyjne
Skumulowana stopa zwrotu z klasy
jednostek uczestnictwa po odliczeniu
rocznej opłaty za zarządzanie i
doradztwo oraz wydatków operacyjnych i
administracyjnych (C)
minus opłata zależna od wyników (10% z
3,80%)*
Skumulowana stopa zwrotu z klasy
jednostek uczestnictwa netto

7,00%

Klasa jednostek
uczestnictwa A bez
opłaty zależnej od
wyników
7,00%

1,20%

1,40%

5,80%

5,60%

0,38%

N.A.

5,42%

5,60%

*Opłata zależna od wyników = (C – skumulowana stopa zwrotu na poziomie referencyjnym) x stawka
opłaty zależnej od wyników
Przykład 2: Subfundusz osiąga wyniki niższe niż poziom referencyjny w ciągu roku
obrotowego
Założenia:
 Skumulowana stopa zwrotu z klasy jednostek uczestnictwa Subfunduszu przed opłatami i
kosztami wynosi 1,50%
 Skumulowana stopa zwrotu na poziomie referencyjnym wynosi 2,00%
 Stawka opłaty zależnej od wyników wynosi 10%
 Suma rocznej opłaty za zarządzanie i doradztwo oraz wydatków operacyjnych i
administracyjnych w przypadku klasy jednostek uczestnictwa z opłatą zależną od wyników
wynosi 1,20%
 Suma rocznej opłaty za zarządzanie i doradztwo oraz wydatków operacyjnych i
administracyjnych w przypadku klasy jednostek uczestnictwa bez opłaty zależnej od wyników
wynosi 1,40%
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Klasa jednostek
uczestnictwa A (perf) z
opłatą zależną od wyników
Skumulowana stopa zwrotu z klasy
jednostek uczestnictwa brutto
minus roczna opłata za zarządzanie i
doradztwo oraz wydatki operacyjne i
administracyjne
Skumulowana stopa zwrotu z klasy
jednostek uczestnictwa po odliczeniu
rocznej opłaty za zarządzanie i
doradztwo oraz wydatków operacyjnych i
administracyjnych (C)
minus opłata zależna od wyników (10% z
0,00%)*
Skumulowana stopa zwrotu z klasy
jednostek uczestnictwa netto

1,50%

Klasa jednostek
uczestnictwa A bez
opłaty zależnej od
wyników
1,50%

1,20%

1,40%

0,30%

0,10%

0,00%

N.A.

0,30%

0,10%

*Opłata zależna od wyników = (C – skumulowana stopa zwrotu na poziomie referencyjnym) x stawka
opłaty zależnej od wyników

2.

Proces zarządzania ryzykiem

Fundusz stosuje proces zarządzania ryzykiem pozwalający na monitorowanie i pomiar w dowolnym
czasie ryzyka związanego z zajmowanymi pozycjami i ich wpływu na ogólny profil ryzyka każdego
Subfunduszu. Ponadto Fundusz stosuje proces dokładnej i niezależnej oceny wartości
pozagiełdowych instrumentów pochodnych, której wyniki podlegają regularnemu przekazywaniu do
CSSF zgodnie z wymogami luksemburskiej ustawy.
Na życzenie inwestorów spółka zarządzająca udziela dodatkowych informacji dotyczących
procesu zarządzania ryzykiem.
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3.

Subfundusze akcyjne

JPMorgan Funds – Africa Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI Emerging and Frontier Markets Africa Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w portfel
spółek afrykańskich.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedzibę
lub prowadzących działalność gospodarczą głównie wkrajach afrykańskich.
Znaczną część swoich aktywów Subfundusz inwestuje w spółki z sektora zasobów naturalnych. Spółki z sektora
zasobów naturalnych to spółki, których działalność polega na odkrywaniu i eksploatacji, oczyszczaniu, wydobyciu
oraz wprowadzaniu na rynek zasobów naturalnych i ich produktów wtórnych.
Znaczną część swoich aktywów Subfundusz inwestuje w spółki z afrykańskich rynków wschodzących (w
szczególności w RPA, Maroku i Egipcie). Subfundusz inwestuje również w spółki z afrykańskich rynków
„granicznych” oraz w spółki z innych krajów afrykańskich spoza tych podstawowych rynków afrykańskich.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym utworzonym w celu zapewnienia ekspozycji na spółki afrykańskie.
Potencjał wzrostu akcji z rynków afrykańskich sprawia, że Subfundusz jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów
poszukujących wysokich zwrotów z inwestycji. Inwestorzy inwestujący w Subfundusz muszą jednak zdawać
sobie sprawę z dodatkowego ryzyka politycznego i ekonomicznego związanego z inwestycjami na rynkach
afrykańskich. Inwestorzy muszą także mieć świadomość ekspozycji Subfunduszu na spółki z sektora zasobów
naturalnych. Inwestycje w spółki zasobów naturalnych mogą generować relatywnie wysokie stopy zwrotu, gdy
sektor towarowy cieszy się względami rynku, jednakże spółki z sektora zasobów naturalnych mogą przez dłuższy
czas uzyskiwać wyniki niższe niż oczekiwane, gdy inwestorzy stracą zainteresowanie tym sektorem. Subfundusz
może być zatem odpowiedni dla inwestorów posiadających już portfele zdywersyfikowane w skali globalnej, a
obecnie zainteresowanych uzupełnieniem ich składu o bardziej ryzykowne aktywa w celu uzyskania
dodatkowych możliwości zwiększenia zwrotu z portfela.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące, rynki graniczne oraz pozostałe rynki afrykańskie mogą charakteryzować się
podwyższonym poziomem niestabilności politycznej, regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem
usług przechowywania aktywów oraz praktyk rozliczeniowych, a także mniejszą przejrzystością i wyższym
ryzykiem finansowym. Waluty rynków wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym.
Papiery wartościowe rynków wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz
mniejszą płynnością w porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.
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Subfundusz może dokonywać znacznych inwestycji w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą
charakteryzować się niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania
się z wyższym ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.
Na wartość spółek, w które inwestuje Subfundusz, mogą mieć wpływ fluktuacje cen towarów i surowców,
które z kolei mogą charakteryzować się znaczną zmiennością.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki

Opłata
wstępna

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

JPM Africa
Equity A (perf)

5,00%

Zero

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

JPM Africa
Equity C (perf)

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

JPM Africa
Equity D (perf)

5,00%

Zero

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

JPM Africa
Equity I (perf)

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

JPM Africa
Equity T (perf)

Zero

3,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

Zero

JPM Africa
Equity X (perf)

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

JPM Africa
Equity X

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Klasa
jednostek
uczestnictwa

Opłata zależna od wyników
Podległe klasy
jednostek uczestnictwa

Opłata zależna
od wyników

Mechanizm

Poziom referencyjny dla opłaty zależnej od
wyników

Wszystkie klasy
jednostek uczestnictwa z
przyrostkiem (perf)

10%

Żądania zwrotu

MSCI Emerging and Frontier Markets Africa
Index (Total Return Net)

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – America Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged to AUD dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem AUD
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged to EUR dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
skoncentrowany portfel spółek amerykańskich.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Liczba spółek w portfelu Subfunduszu waha się w
przedziale od około 20 do 40.
Subfundusz może także dokonywać inwestycji w spółki kanadyjskie.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest agresywnie zarządzanym subfunduszem akcyjnym utworzonym w celu zapewnienia
skoncentrowanej ekspozycji na amerykański rynek akcji. Portfel Subfunduszu obejmuje akcje od około 20 do 40
spółek. W związku z tym Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów gotowych zaakceptować
wyższe ryzyko w zamian za możliwość uzyskania wyższych zwrotów długoterminowych lub dla inwestorów
zainteresowanych uzupełnieniem istniejącego już zdywersyfikowanego portfela o pozycję obejmującą aktywa z
jednego kraju.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą
zmiennością niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Subfundusz koncentruje się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych i w konsekwencji może
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM America Equity A
JPM America Equity C
JPM America Equity D
JPM America Equity I
JPM America Equity X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo
1,50%
0,65%
1,50%
0,65%
Zero

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

Zero
Zero
0,75%
Zero
Zero

Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – ASEAN Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI South East Asia Index (Total Return Net)1
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki z
krajów będących członkami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ang. Association of South
East Asian Nations, inaczej „ASEAN”).
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedzibę
lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w krajach ASEAN.
Niektóre kraje ASEAN mogą być traktowane jako kraje rynków wschodzących.
Subfundusz może także inwestować w spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w krajach ASEAN,
które mogą posiadać ekspozycję na inne kraje, w szczególności Chiny.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym utworzonym w celu zapewnienia ekspozycji na spółki z krajów
będących członkami ASEAN. W związku z tym, że Subfundusz inwestuje w akcje, inwestorzy Subfunduszu
muszą zdawać sobie sprawę z dodatkowego szczególnego ryzyka gospodarczego, walutowego i politycznego
związanego z regionem ASEAN. Subfundusz może być zatem odpowiedni dla inwestorów posiadających już
portfele zdywersyfikowane w skali globalnej, a obecnie zainteresowanych uzupełnieniem ich składu o bardziej
ryzykowne aktywa w celu uzyskania dodatkowych możliwości zwiększenia zwrotu z portfela.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.

Subfundusz może koncentrować się na określonych sektorach branżowych i/lub krajach i w konsekwencji
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

1

Począwszy od dnia 12 stycznia 2017 r. nazwa poziomu referencyjnego ulega zmianie na MSCI AC ASEAN Index (Total
Return Net).
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Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym
ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

JPM ASEAN
Equity A
JPM ASEAN
Equity C
JPM ASEAN
Equity D
JPM ASEAN
Equity I
JPM ASEAN
Equity T
JPM ASEAN
Equity X

Opłata
wstępna

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

5,00%

Zero

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Asia Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
skoncentrowany portfel spółek z krajów azjatyckich (z wyłączeniem Japonii).
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedzibę
lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w krajach azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Liczba
spółek w portfelu Subfunduszu waha się w przedziale od 40 do 60. Niektóre kraje azjatyckie mogą być
traktowane jako kraje rynków wschodzących.
Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie. Ekspozycja na ryzyko walutowe
zasadniczo nie podlega zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących długoterminowego wzrostu wartości
kapitału w wyniku zapewnienia skoncentrowanej ekspozycji na ryzyko związane ze spółkami z krajów
azjatyckich, z wyłączeniem Japonii.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu z papierami wartościowymi innych rynków.

Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect, które podlegają zmianom regulacyjnym, limitom kwotowym, a także ograniczeniom operacyjnym,
co może skutkować zwiększonym ryzykiem kontrahenta.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych, sektorów branżowych
i/lub krajów, i w konsekwencji może charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym
ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata za
zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

JPM Asia Equity A

5,00%

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

JPM Asia Equity C

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

JPM Asia Equity D

5,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

JPM Asia Equity I

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

JPM Asia Equity X

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Asia Pacific Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki z
regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii).
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedzibę
lub prowadzących działalność gospodarczą głównie wkrajach regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii).
Niektóre kraje regionu Azji i Pacyfiku mogą być traktowane jako kraje rynków wschodzących.
Subfundusz stosuje proces dokonywania inwestycji polegający na systematycznym inwestowaniu w kapitałowe
papiery wartościowe, które charakteryzuje specyficzny potencjał taki jak wartość, trendy wzrostowe cen i zysków.
Badania historyczne wykazały, że takie papiery wartościowe mogą osiągać wyniki na ponadprzeciętnym
poziomie w okresie cyklu rynkowego, ponieważ wykorzystują one czynniki psychologiczne (behawioralne i
kognitywne mechanizmy zachowań inwestorów) na rynkach akcji. Przykładowo, nadmierna pewność siebie
inwestorów, oczekiwanie, że zyski z danego papieru wartościowego będą rosły w nieskończoność, lub awersja
do strat, niechęć inwestora do sprzedaży papieru wartościowego, którego cena spada.
Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym. Subfundusz nie
dokonuje inwestycji w dłużne papiery wartościowe.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, chociaż ekspozycja na ryzyko
walutowe nie podlega zazwyczaj zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Niniejszy Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów zainteresowanych szeroką ekspozycją na ryzyko
rynkowe związane z regionem Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii. Inwestycje Subfunduszu obejmują wiele
różnych rynków. W związku z tym Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących
niezależnej inwestycji w rynki akcyjne w regionie Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii), mającej na celu
zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.

Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect, które podlegają zmianom regulacyjnym, limitom kwotowym, a także ograniczeniom operacyjnym,
co może skutkować zwiększonym ryzykiem kontrahenta.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym
ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.
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Inwestycje Subfunduszu koncentrują się w regionie Azji i Pacyfiku, i w konsekwencji mogą charakteryzować
się większą zmiennością niż bardziej zdywersyfikowane fundusze globalne.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

JPM Asia Pacific Equity A

5,00%

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

JPM Asia Pacific Equity C

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

JPM Asia Pacific Equity D

5,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

JPM Asia Pacific Equity I

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

JPM Asia Pacific Equity X

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Klasa jednostek
uczestnictwa

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz wykazuje pewne podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

Termin „region Pacyfiku” odnosi się do obszaru obejmującego Australię, Hongkong, Nową Zelandię,
Singapur, Chiny, Indonezję, Koreę, Malezję, Filipiny, Tajwan, Tajlandię oraz subkontynent indyjski, z
wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Ameryki Południowej i Centralnej.
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JPMorgan Funds – Brazil Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI Brazil 10/40 Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
skoncentrowany portfel spółek brazylijskich.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedzibę
lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w Brazylii. Liczba spółek w portfelu Subfunduszu waha się
w przedziale od 25 do 50.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem. W szczególności Subfundusz może inwestować w opcje, swapy indeksowe oraz
terminowe transakcje futures na indeksy, a także środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w celu zabezpieczenia
przed ryzykiem kierunkowym oraz ryzykiem rynkowym. Ekspozycja na ryzyko rynkowe netto Subfunduszu waha
się zazwyczaj w przedziale od 80 do 100% aktywów netto Subfunduszu.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest agresywnie zarządzanym subfunduszem akcyjnym utworzonym w celu zapewnienia
skoncentrowanej ekspozycji na akcje brazylijskie. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów
zainteresowanych ekspozycją na brazylijski rynek akcji, zarówno w charakterze uzupełnienia istniejącego już
zdywersyfikowanego portfela jak i jako niezależną inwestycją w akcje brazylijskie mającą na celu zapewnienie
długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Subfundusz koncentruje się tylko na tych konkretnych papierach
wartościowych. W związku z tym może być najwłaściwszym wyborem dla inwestorów gotowych zaakceptować
wyższe ryzyko w zamian za możliwość uzyskania wyższych stóp zwrotu.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą
zmiennością niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych i w konsekwencji
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Subfundusz może dokonywać znacznych inwestycji w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą
charakteryzować się niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania
się z wyższym ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.
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Z uwagi na to, że Subfundusz może alokować do 20% portfela w środki pieniężne, istnieje ryzyko, że może
on nie odnosić pełnej korzyści ze zwyżek rynkowych.
Inwestorzy powinni być świadomi tego, że pozostający w mocy brazylijski dekret prezydencki, z późniejszymi
zmianami, określa szczegółowo aktualnie obowiązującą stawkę podatku IOF (podatek od transakcji
finansowych), który ma zastosowanie do przychodzących i wychodzących przelewów w walutach obcych.
Zastosowanie podatku IOF (podatek od transakcji finansowych) może obniżyć wartość aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Brazil Equity A
JPM Brazil Equity C
JPM Brazil Equity D
JPM Brazil Equity I
JPM Brazil Equity T
JPM Brazil Equity X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero
Zero

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero
Zero
Zero
Zero
3,00%
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

1,50%
0,85%
1,50%
0,85%
1,50%
Zero

Zero
Zero
1,00%
Zero
1,00%
Zero

Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,30%
Maks. 0,15%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – China Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI China 10/40 Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki
chińskie.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedzibę
lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w Chińskiej Republice Ludowej.
Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem QFII w granicach limitu inwestycyjnego
przydzielonego zarządzającemu inwestycjami oraz programom China-Hong Kong Stock Connect.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym przeznaczonym dla inwestorów zainteresowanych ekspozycją na
chiński rynek akcji oraz spółki prowadzące działalność w Chinach, których akcje notowane są jednak w innych
krajach. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla inwestorów zainteresowanych uzupełnieniem
istniejącego już zdywersyfikowanego portfela o ekspozycję na chiński rynek akcji lub poszukujących niezależnej
inwestycji w akcje chińskie mającej na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą
zmiennością niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.

Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect, które podlegają zmianom regulacyjnym, limitom kwotowym, a także ograniczeniom operacyjnym,
co może skutkować zwiększonym ryzykiem kontrahenta.

Inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że status QFII może zostać zawieszony, ograniczony lub odwołany, co
może mieć negatywny wpływ na wyniki Subfunduszu, ponieważ dłużne papiery wartościowe denominowane
w CNY musiałyby wówczas zostać upłynnione.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych oraz sektorów
branżowych i w konsekwencji charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.
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Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym
ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa
jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM China A
JPM China C
JPM China D
JPM China I
JPM China T
JPM China X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero
Zero

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero
Zero
Zero
Zero
3,00%
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

1,50%
0,75%
1,50%
0,75%
1,50%
Zero

Zero
Zero
1,00%
Zero
1,00%
Zero

Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,30%
Maks. 0,15%

0,5%
Zero
0,50%
Zero
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza
wartość maksymalną.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – China A-Share Opportunities Fund
Waluta referencyjna
Yuan renminbi (CNH)
Poziom referencyjny
CSI 300 (Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
CSI 300 (Net) Hedged to GBP dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w chińskie
akcje A spółek z ChRL.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedzibę
lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w ChRL.
Subfundusz może inwestować do 15% swoich aktywów w obligacje z prawem do udziału w zysku emitenta.
Subfundusz inwestuje w chińskie akcje A za pośrednictwem RQFII w granicach limitu przydzielonego
zarządzającemu inwestycjami oraz programom China-Hong Kong Stock Connect.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a ekspozycja na ryzyko walutowe
nie podlega zazwyczaj zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym przeznaczonym dla inwestorów zainteresowanych ekspozycją na
chińskie akcje A spółek z ChRL.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu z papierami wartościowymi innych rynków.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą
zmiennością niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Obligacje z prawem do udziału w zysku emitenta są narażone nie tylko na zmiany wartości akcji bazowych,
ale również na ryzyko niewypełnienia zobowiązań przez kontrahenta, co może prowadzić do utraty ich pełnej
wartości rynkowej.

CNY nie jest obecnie walutą w pełni wymienialną, ponieważ podlega zasadom kontroli walutowej i
ograniczeniom repatriacji nałożonym przez rząd ChRL. Jeśli zasady te ulegną zmianie w przyszłości, może
to negatywnie wpłynąć na pozycję Subfunduszu, ponieważ może on posiadać aktywa denominowane w
CNY. Nie ma pewności, że CNY nie będzie podlegać dewaluacji, co może mieć niekorzystny wpływ na
wartość inwestycji.

Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na to, że status RQFII może zostać zawieszony, ograniczony lub
odwołany, co może mieć negatywny wpływ na wyniki Subfunduszu, ponieważ dłużne i kapitałowe papiery
wartościowe denominowane w CNY musiałyby wówczas zostać upłynnione.
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Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect, które podlegają zmianom regulacyjnym, limitom kwotowym, a także ograniczeniom operacyjnym,
co może skutkować zwiększonym ryzykiem kontrahenta.
Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych i/lub sektorów
branżowych, i w konsekwencji może charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.
Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym
ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji.
Spółka zarządzająca zastrzega sobie prawo do tworzenia rezerw na podatek od zysków każdego
Subfunduszu inwestującego w chińskie papiery wartościowe, w ten sposób wpływając na wycenę
Subfunduszu. Poza zyskami z tytułu chińskich akcji A, które podlegają wyraźnie tymczasowemu zwolnieniu
na mocy ustawy EITL, podatek w wysokości 10% w pełni obowiązuje w przypadku wszystkich dochodów
uzyskiwanych w ChRL (w tym, zysków z tytułu chińskich papierów wartościowych, dywidend i odsetek), do
czasu przedstawienia przez organy władz chińskich dostatecznego wyjaśnienia w zakresie zwolnienia
określonych rodzajów dochodów uzyskiwanych w ChRL (na przykład, zyski z tytułu chińskich obligacji). Z
uwagi na brak pewności co tego, czy i jak pewne zyski z chińskich papierów wartościowych mają być
opodatkowane, w połączeniu z możliwością zmiany przepisów, regulacji i praktyk obowiązujących w ChRL, a
także możliwością wstecznego zastosowania podatków, wszelkie rezerwy na podatek tworzone przez spółkę
zarządzającą mogą okazać się zbyt duże lub niewystarczające w stosunku do ostatecznych zobowiązań
podatkowych w ChRL dotyczących zysków pochodzących ze zbycia chińskich papierów wartościowych. W
związku z tym inwestorzy mogą na tym skorzystać lub zostać poszkodowani w zależności od ostatecznego
sposobu opodatkowania takich zysków, poziomu rezerw oraz terminu subskrypcji i/lub odkupu swoich
jednostek uczestnictwa Subfunduszy.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

JPM China A-Share
Opportunities A

5,00%

Zero

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

JPM China A-Share
Opportunities C

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

JPM China A-Share
Opportunities D

5,00%

Zero

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

JPM China A-Share
Opportunities I
JPM China A-Share
Opportunities T
JPM China A-Share
Opportunities X

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

China International Fund Management Co., Ltd. (CIFM) dostarcza analizy wewnętrznych możliwości
inwestycyjnych w ChRL.
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JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI Emerging Markets Europe Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnianie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w spółki z krajów europejskich
rynków wschodzących, w tym Rosji, („wschodzące kraje europejskie”).
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie we wschodzących krajach europejskich.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Niniejszy subfundusz inwestuje we wschodzących krajach europejskich. Chociaż długoterminowy potencjał
wzrostu wschodzących krajów europejskich sprawia, że subfundusz jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów
szukających wysokich zwrotów inwestycji, osoby inwestujące w subfundusz muszą mieć świadomość
dodatkowego ryzyka politycznego i ekonomicznego związanego z inwestycjami na rynkach wschodzących.
Subfundusz może być zatem odpowiedni dla inwestorów, którzy mają już globalnie zdywersyfikowany portfel i
chcą dodać do niego bardziej ryzykowne aktywa, aby zwiększyć potencjalny zwrot.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych, sektorów branżowych
i/lub krajów i w konsekwencji może charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa
JPM Emerging Europe
Equity A
JPM Emerging Europe
Equity C
JPM Emerging Europe
Equity D
JPM Emerging Europe
Equity I
JPM Emerging Europe
Equity X

Opłata
wstępna

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

5,00%

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,85%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,85%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI Emerging Markets EMEA Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki
rynków wschodzących Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej oraz Bliskiego Wschodu i Afryki.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w krajach rynków wschodzących Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej oraz
Bliskiego Wschodu i Afryki.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym inwestującym na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i
Afryki. Długoterminowy potencjał wzrostu akcji z takich rynków wschodzących sprawia, że Subfundusz jest
bardzo atrakcyjny dla inwestorów poszukujących wysokich zwrotów z inwestycji. Inwestorzy Subfunduszu muszą
jednak zdawać sobie sprawę z dodatkowego ryzyka politycznego i ekonomicznego związanego z inwestycjami
na rynkach wschodzących. Subfundusz może być zatem odpowiedni dla inwestorów, którzy mają już globalnie
zdywersyfikowany portfel i chcą dodać do niego bardziej ryzykowne aktywa, aby zwiększyć potencjalny zwrot.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.

Subfundusz może koncentrować się na określonych sektorach branżowych i/lub krajach i w konsekwencji
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

JPM Emerging
Europe, Middle East
and Africa Equity A
JPM Emerging
Europe, Middle East
and Africa Equity C
JPM Emerging
Europe, Middle East
and Africa Equity D
JPM Emerging
Europe, Middle East
and Africa Equity I
JPM Emerging
Europe, Middle East
and Africa Equity T
JPM Emerging
Europe, Middle East
and Africa Equity X

Opłata
wstępna

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

5,00%

Zero

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,85%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,85%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Emerging Markets Diversified Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
zdywersyfikowany portfel spółek rynków wschodzących.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w krajach rynków wschodzących.
Subfundusz stosuje proces inwestycyjny obejmujący analizę ilościową oceniającą kraje, sektory i spółki z
użyciem metod analizy fundamentalnej w poszukiwaniu atrakcyjnych spółek rynków wschodzących.
Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a ekspozycja na ryzyko walutowe
nie podlega zazwyczaj zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym inwestującym w rynki wschodzące, dlatego też inwestorzy
Subfunduszu muszą zdawać sobie sprawę z dodatkowego ryzyka politycznego i gospodarczego związanego z
inwestycjami na rynkach wschodzących. Subfundusz może być zatem odpowiedni dla inwestorów posiadających
już portfele zdywersyfikowane w skali globalnej, a obecnie zainteresowanych uzupełnieniem ich składu o bardziej
ryzykowne aktywa w celu uzyskania dodatkowych możliwości zwiększenia zwrotu z portfela.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.

Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect, które podlegają zmianom regulacyjnym, limitom kwotowym, a także ograniczeniom operacyjnym,
co może skutkować zwiększonym ryzykiem kontrahenta.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

JPM Emerging Markets
Diversified Equity A

5,00%

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

JPM Emerging Markets
Diversified Equity C

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

JPM Emerging Markets
Diversified Equity D

5,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

JPM Emerging Markets
Diversified Equity I

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

JPM Emerging Markets
Diversified Equity X

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz wykazuje pewne podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Emerging Markets Dividend Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI Emerging Markets Index (Net) USD Cross Hedged to AUD1
zabezpieczonych względem AUD
MSCI Emerging Markets Index (Net) USD Cross Hedged to CHF 2
zabezpieczonych względem CHF
MSCI Emerging Markets Index (Net) USD Cross Hedged to CNH3
zabezpieczonych względem RMB
MSCI Emerging Markets Index (Net) USD Cross Hedged to GBP 4
zabezpieczonych względem GBP
MSCI Emerging Markets Index (Net) USD Cross Hedged to NZD5
zabezpieczonych względem NZD
MSCI Emerging Markets Index (Net) USD Cross Hedged to SGD6
zabezpieczonych względem SGD

dla klas jednostek uczestnictwa
dla klas jednostek uczestnictwa
dla klas jednostek uczestnictwa
dla klas jednostek uczestnictwa
dla klas jednostek uczestnictwa
dla klas jednostek uczestnictwa

Cel inwestycyjny
Zapewnienie dochodu poprzez inwestowanie przede wszystkim w przynoszące dywidendy kapitałowe papiery
wartościowe spółek rynków wschodzących, przy jednoczesnym udziale w długoterminowym wzroście wartości
kapitału.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w przynoszące dywidendy kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub
prowadzących działalność gospodarczą głównie w krajach rynków wschodzących. Papiery te obejmują
kapitałowe papiery wartościowe mniejszych spółek.
Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a ekspozycja na ryzyko walutowe
nie podlega zazwyczaj zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.

1

Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) in USD z dodatkowym zabezpieczeniem przed wahaniami
kursu USD względem AUD. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych
pomiędzy walutą referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
2 Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) in USD, z zabezpieczeniem przed wahaniami kursu USD
względem CHF. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą
referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
3 Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) in USD, z dodatkowym zabezpieczeniem przed wahaniami
kursu USD względem CNH. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych
pomiędzy walutą referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
4 Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) in USD, z dodatkowym zabezpieczeniem przed wahaniami
kursu USD względem GBP. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych
pomiędzy walutą referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
5 Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) in USD, z dodatkowym zabezpieczeniem przed wahaniami
kursu USD względem NZD. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych
pomiędzy walutą referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
6 Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) in USD, z zabezpieczeniem przed wahaniami kursu USD
względem SGD. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą
referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
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Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących źródła dochodu i długoterminowego
wzrostu wartości kapitału poprzez ekspozycję przede wszystkim na rynki wschodzące.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.

Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect, które podlegają zmianom regulacyjnym, limitom kwotowym, a także ograniczeniom operacyjnym,
co może skutkować zwiększonym ryzykiem kontrahenta.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym
ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa
jednostek
uczestnictwa
JPM Emerging
Markets
Dividend A
JPM Emerging
Markets
Dividend C
JPM Emerging
Markets
Dividend D
JPM Emerging
Markets
Dividend I
JPM Emerging
Markets
Dividend T
JPM Emerging
Markets
Dividend X

Opłata
wstępna

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

5,00%

Zero

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,5%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI Emerging Markets (Net) USD Cross Hedged to EUR1 dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem EUR
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki
rynków wschodzących.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w krajach rynków wschodzących.
Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym inwestującym na światowych rynkach wschodzących. Potencjał
wzrostu akcji ze światowych rynków wschodzących sprawia, że Subfundusz jest bardzo atrakcyjny dla
inwestorów poszukujących wysokich zwrotów z inwestycji. Inwestorzy Subfunduszu muszą jednak zdawać sobie
sprawę z dodatkowego ryzyka politycznego i ekonomicznego związanego z inwestycjami na rynkach
wschodzących. Subfundusz może być zatem odpowiedni dla inwestorów, którzy mają już globalnie
zdywersyfikowany portfel i chcą dodać do niego bardziej ryzykowne aktywa, aby zwiększyć potencjalny zwrot.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.

Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) in USD z dodatkowym zabezpieczeniem przed wahaniami
kursu USD względem EUR. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych
pomiędzy walutą referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
1
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Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect, które podlegają zmianom regulacyjnym, limitom kwotowym, a także ograniczeniom operacyjnym,
co może skutkować zwiększonym ryzykiem kontrahenta.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

JPM Emerging
Markets Equity A
JPM Emerging
Markets Equity C
JPM Emerging
Markets Equity D
JPM Emerging
Markets Equity I
JPM Emerging
Markets Equity T
JPM Emerging
Markets Equity X

Opłata
wstępna

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

5,00%

Zero

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,85%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,85%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

114

JPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI Emerging Markets Index (Net) USD Cross Hedged to CHF 1 dla klas jednostek uczestnictwa
zabezpieczonych względem CHF
MSCI Emerging Markets Index (Net) USD Cross Hedged to SGD2 dla klas jednostek uczestnictwa
zabezpieczonych względem SGD
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie
zarządzany portfel spółek rynków wschodzących.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w krajach rynków wschodzących.
Subfundusz stosuje proces inwestycyjny oparty na kompleksowej analizie fundamentalnej i ilościowej, z
zastosowaniem selekcji krajów, sektorów i akcji w celu realizowania stóp zwrotu.
Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym inwestującym w rynki wschodzące, dlatego też inwestorzy
Subfunduszu muszą zdawać sobie sprawę z dodatkowego ryzyka politycznego i gospodarczego związanego z
inwestycjami na rynkach wschodzących. Subfundusz może być zatem odpowiedni dla doświadczonych
inwestorów posiadających już portfele zdywersyfikowane w skali globalnej, a obecnie zainteresowanych
uzupełnieniem ich składu o bardziej ryzykowne aktywa w celu uzyskania dodatkowych możliwości zwiększenia
zwrotu z portfela.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) in USD, z zabezpieczeniem przed wahaniami kursu USD
względem CHF. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą
referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
2 Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) in USD, z zabezpieczeniem przed wahaniami kursu USD
względem SGD. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą
referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
1
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Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.
Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect, które podlegają zmianom regulacyjnym, limitom kwotowym, a także ograniczeniom operacyjnym,
co może skutkować zwiększonym ryzykiem kontrahenta.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

JPM Emerging
Markets
Opportunities A
JPM Emerging
Markets
Opportunities C
JPM Emerging
Markets
Opportunities D
JPM Emerging
Markets
Opportunities I
JPM Emerging
Markets
Opportunities T
JPM Emerging
Markets
Opportunities X

Opłata
wstępna

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

5,00%

Zero

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,85%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,85%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki
rynków wschodzących charakteryzujące się małą kapitalizacją.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek o małej kapitalizacji mających siedzibę lub prowadzących
działalność gospodarczą głównie w krajach rynków wschodzących. Kapitalizacja rynkowa jest całkowitą
wartością akcji spółki i może z czasem ulec istotnym zmianom. Średnia ważona kapitalizacja rynkowa
Subfunduszu jest przez cały czas utrzymywana poniżej średniej ważonej kapitalizacji rynkowej indeksu MSCI
Emerging Markets IMI Index.
Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym inwestującym w spółki rynków wschodzących charakteryzujące się
małą kapitalizacją. Pomimo generowania okresami bardzo wysokich stóp zwrotu dla inwestorów, spółki te
charakteryzowały się mniejszą płynnością w przeszłości i obarczone są wyższym ryzykiem trudności
finansowych niż większe spółki blue chip z rynków rozwiniętych. Inwestorzy Subfunduszu powinni zatem zdawać
sobie sprawę z tego, że Subfundusz ten charakteryzuje się potencjałem zmienności większym niż w przypadku
podstawowych subfunduszy akcyjnych zorientowanych na spółki o dużej kapitalizacji z rynków rozwiniętych.
Potencjał wzrostu akcji spółek rynków wschodzących charakteryzujących się małą kapitalizacją sprawia, że
Subfundusz jest atrakcyjny dla inwestorów poszukujących wysokich zwrotów z inwestycji. Inwestorzy
Subfunduszu muszą jednak zdawać sobie sprawę z dodatkowego ryzyka politycznego i ekonomicznego
związanego z inwestycjami na rynkach wschodzących. Subfundusz może być zatem odpowiedni dla inwestorów,
którzy mają już globalnie zdywersyfikowany portfel i chcą dodać do niego bardziej ryzykowne aktywa, aby
zwiększyć potencjalny zwrot.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.

Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect, które podlegają zmianom regulacyjnym, limitom kwotowym, a także ograniczeniom operacyjnym,
co może skutkować zwiększonym ryzykiem kontrahenta.
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Subfundusz inwestuje w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się mniejszą
płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym ryzykiem
finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa
jednostek
uczestnictwa
JPM Emerging
Markets Small
Cap A (perf)
JPM Emerging
Markets Small
Cap C (perf)
JPM Emerging
Markets Small
Cap D (perf)
JPM Emerging
Markets Small
Cap I (perf)
JPM Emerging
Markets Small
Cap T (perf)
JPM Emerging
Markets Small
Cap X (perf)
JPM Emerging
Markets Small
Cap X

Opłata
wstępna

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

5,00%

Zero

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,85%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,85%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Opłata zależna od wyników
Podległe klasy jednostek
uczestnictwa
Wszystkie klasy jednostek
uczestnictwa z przyrostkiem (perf)

Opłata zależna od
wyników

Mechanizm

10%

Żądania zwrotu

Poziom referencyjny dla
opłaty zależnej od wyników
MSCI Emerging Markets Small
Cap Index (Total Return Net)

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Emerging Middle East Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI Middle East Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki
rynków wschodzących regionu Bliskiego Wschodu.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w krajach rynków wschodzących Bliskiego Wschodu.
Subfundusz może także dokonywać inwestycji w spółki z Maroka i Tunezji.
Subfundusz może inwestować do 20% swoich aktywów w obligacje z prawem do udziału w zysku emitenta.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym inwestującym przede wszystkim w spółki rynków wschodzących
regionu Bliskiego Wschodu. Długoterminowy potencjał spółek rynków wschodzących regionu Bliskiego Wschodu
sprawia, że Subfundusz jest atrakcyjny dla inwestorów poszukujących podwyższonych stóp zwrotu z inwestycji.
Inwestorzy Subfunduszu muszą jednak zdawać sobie sprawę ze znaczącego ryzyka politycznego i
gospodarczego związanego z rynkami wschodzącymi regionu Bliskiego Wschodu. Subfundusz może zatem być
szczególnie odpowiedni dla inwestorów posiadających już portfele zdywersyfikowane w skali globalnej, a obecnie
zainteresowanych uzupełnieniem ich składu o bardziej ryzykowne aktywa w celu uzyskania dodatkowych
możliwości zwiększenia zwrotu z portfela.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.

Obligacje z prawem do udziału w zysku emitenta są narażone nie tylko na zmiany wartości akcji bazowych,
ale również na ryzyko niewypełnienia zobowiązań przez kontrahenta, co może prowadzić do utraty ich pełnej
wartości rynkowej.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych i w konsekwencji
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

JPM Emerging Middle
East Equity A
JPM Emerging Middle
East Equity C
JPM Emerging Middle
East Equity D
JPM Emerging Middle
East Equity I
JPM Emerging Middle
East Equity X

5,00%

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,85%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,85%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

Informacje na temat poziomu referencyjnego można uzyskać w siedzibie Funduszu.

Oczekuje się, że Subfundusz będzie zwykle zamknięty w piątki, zgodnie z definicją Dnia Wyceny.
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JPMorgan Funds – Euroland Dynamic Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI EMU Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI EMU Index (Total Return Net) Hedged to CHF dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem
CHF
MSCI EMU Index (Total Return Net) hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem
USD
Cel inwestycyjny
Maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
agresywnie zarządzany portfel spółek z krajów strefy euro („kraje strefy euro”).
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów netto w kapitałowe papiery wartościowe (z wyłączeniem
zamiennych papierów wartościowych, obligacji indeksowanych (ang. index notes), obligacji z prawem do udziału w
zysku emitenta (ang. participation notes) oraz instrumentów dłużnych powiązanych z rynkiem akcji (ang. equity
linked notes)) spółek mających siedzibę w krajach strefy euro (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji).
Subfundusz może, w ograniczonym zakresie, inwestować w spółki z innych krajów europejskich.
Subfundusz stosuje proces dokonywania inwestycji polegający na systematycznym inwestowaniu w kapitałowe
papiery wartościowe, które charakteryzuje specyficzny potencjał taki jak wartość, jakość i trendy wzrostowe cen i
zysków. Badania historyczne wykazały, że takie papiery wartościowe mogą osiągać wyniki na ponadprzeciętnym
poziomie w okresie cyklu rynkowego, ponieważ wykorzystują one czynniki psychologiczne (behawioralne i
kognitywne mechanizmy zachowań inwestorów) na rynkach akcji. Przykładowo, nadmierna pewność siebie
inwestorów, oczekiwanie, że zyski z danego papieru wartościowego będą rosły w nieskończoność, lub awersja do
strat, niechęć inwestora do sprzedaży papieru wartościowego, którego cena spada.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest agresywnie zarządzanym subfunduszem akcyjnym inwestującym przede wszystkim w portfel
spółek z krajów strefy euro. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących
strategii inwestycji w akcje o wyższym ryzyku celem uzupełnienia istniejącego już portfela podstawowego lub dla
inwestorów zainteresowanych możliwością uzyskania wyższych stóp zwrotu w długim okresie, którzy jednak nie
obawiają się dodatkowego ryzyka związanego z Subfunduszem.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Subfundusz może koncentrować się na określonych sektorach branżowych i/lub krajach i w konsekwencji
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym ryzykiem
finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.
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Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Euroland
Dynamic A (perf)
JPM Euroland
Dynamic C (perf)
JPM Euroland
Dynamic D (perf)
JPM Euroland
Dynamic I (perf)
JPM Euroland
Dynamic T (perf)
JPM Euroland
Dynamic X (perf)
JPM Euroland
Dynamic X

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Opłata zależna od wyników
Opłatę zależną od wyników pobiera się od każdej klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem (perf).
Podległe klasy jednostek
uczestnictwa
Niezabezpieczone

Opłata zależna
od wyników
10%

Zabezpieczone względem CHF

10%

Zabezpieczone względem USD

10%

Mechanizm
Żądania
zwrotu
Żądania
zwrotu
Żądania
zwrotu

Poziom referencyjny dla opłaty zależnej
od wyników
MSCI EMU Index (Total Return Net)
MSCI EMU Index (Total Return Net)
hedged to CHF
MSCI EMU Index (Total Return Net)
hedged to USD

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów Subfunduszu
a walutą referencyjną Subfunduszu stosownej klasy jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

Subfundusz jest zarządzany w sposób zapewniający jego kwalifikowalność w ramach francuskiego planu „Plan
d'Épargne en Actions” („PEA”), zgodnie z postanowieniami art. L221-31 (I 2°) francuskiego Kodeksu
monetarnego i finansowego.
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JPMorgan Funds – Euroland Equity Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI EMU Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI EMU Index (Total Return Net) Hedged to CHF dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem
CHF
MSCI EMU Index (Total Return Net) Hedged to GBP dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem
GBP
MSCI EMU Index (Total Return Net) Hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem
USD
Cel inwestycyjny
Zapewnianie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki z
krajów strefy euro („kraje strefy euro”).
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w krajach strefy euro.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 10% swoich aktywów netto w spółki z innych krajów Europy
kontynentalnej.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest podstawowym subfunduszem akcyjnym utworzonym w celu zapewnienia szerokiej ekspozycji na
ryzyko rynkowe związane z rynkami akcji strefy euro. Inwestycje Subfunduszu obejmują wiele różnych rynków. W
związku z tym Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów zainteresowanych uzupełnieniem portfeli
o podstawową inwestycję w akcje lub poszukujących niezależnej inwestycji mającej na celu zapewnienie
długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Euroland Equity A
JPM Euroland Equity C
JPM Euroland Equity D
JPM Euroland Equity I
JPM Euroland Equity X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo
1,50%
0,65%
1,50%
0,65%
Zero
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Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
0,75%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

Opłata
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

za

Informacje dodatkowe

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza wartość
maksymalną.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz wykazuje pewne podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Euroland Select Equity Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI EMU Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z rynków akcji strefy euro poprzez inwestowanie przede wszystkim w
spółki z krajów strefy euro („kraje strefy euro”).
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w krajach strefy euro.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 10% swoich aktywów netto w spółki z innych krajów Europy
kontynentalnej.
Subfundusz stosuje proces inwestycyjny oparty na analizie fundamentalnej spółek oraz ich przyszłych zysków i
przepływów pieniężnych przeprowadzanej przez zespół wyspecjalizowanych analityków sektorowych.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest podstawowym subfunduszem akcyjnym utworzonym w celu zapewnienia szerokiej ekspozycji na
ryzyko rynkowe związane z rynkami akcji strefy euro. Inwestycje Subfunduszu obejmują wiele różnych rynków. W
związku z tym Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów zainteresowanych uzupełnieniem portfeli
o podstawową inwestycję w akcje lub poszukujących niezależnej inwestycji mającej na celu zapewnienie
długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Euroland Select Equity A
JPM Euroland Select Equity C
JPM Euroland Select Equity D
JPM Euroland Select Equity I
JPM Euroland Select Equity X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo
1,50%
0,65%
1,50%
0,65%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
0,75%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

Opłata
za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza wartość
maksymalną.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz wykazuje pewne podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Europe Dividend Alpha Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
ICE 1 month EUR LIBOR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
ICE 1 month CHF LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
ICE 1 month GBP LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
STIBOR 1 month Offered Rate dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowej stopy zwrotu poprzez posiadanie ekspozycji przede wszystkim na atrakcyjne pod
względem rentowności dywidendy kapitałowe papiery wartościowe spółek europejskich, przy jednoczesnym
dążeniu do ograniczenia do minimum ekspozycji na ryzyko związane z europejskim rynkiem akcji w wyniku
zastosowania finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w sposób zapewniający uzyskanie, bezpośrednio lub w
wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych, ekspozycji na atrakcyjne pod względem rentowności
dywidendy kapitałowe papiery wartościowe spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedziby lub
prowadzących działalność gospodarczą głównie w krajach europejskich. Taką ekspozycję można uzyskać
wyłącznie w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych, a w konsekwencji Subfundusz może
inwestować do 100% swoich aktywów w środki pieniężne, krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz
depozyty w instytucjach kredytowych.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego oraz w
celach zabezpieczenia. Finansowe instrumenty pochodne mogą obejmować między innymi kontrakty terminowe
futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty terminowe forward na
instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty oraz kontrakty swapowe zawierane w ramach prywatnych
umów. W szczególności Subfundusz korzysta zwykle z kontraktów futures na indeksy akcji i/lub swapów na
indeksy akcji w celu ograniczenia do minimum ekspozycji na ryzyko związane z europejskim rynkiem akcji.
Dłużne papiery wartościowe mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a ekspozycja na ryzyko walutowe
tego Subfunduszu może podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Załączniku
II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla doświadczonych inwestorów zainteresowanych długoterminową stopą
zwrotu wynikającą z ekspozycji przede wszystkim na atrakcyjne pod względem rentowności dywidendy kapitałowe
papiery wartościowe spółek europejskich, przy jednoczesnym dążeniu do ograniczenia do minimum ekspozycji na
ryzyko związane z europejskim rynkiem akcji.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe. W określonych warunkach rynkowych atrakcyjne pod względem
rentowności dywidendy kapitałowe papiery wartościowe mogą osiągać wyniki niższe niż innego rodzaju
kapitałowe papiery wartościowe.

Podczas, gdy celem Subfunduszu jest ograniczenie do minimum ekspozycji na ryzyko związane z europejskim
rynkiem akcji, nie ma żadnej gwarancji, że strategia zabezpieczania okaże się w pełni skuteczna i dlatego
inwestorzy mogą być narażeni na ryzyko rynkowe.

Subfundusz nie odnosi zazwyczaj korzyści ze wzrostu europejskiego rynku jednostek uczestnictwa na skutek
stosowanej strategii zabezpieczania.

Subfundusz może koncentrować się na określonych sektorach branżowych i/lub krajach i w konsekwencji
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane stosujące podobną strategię
zabezpieczania.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się niższą
płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym ryzykiem
finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego, że
niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
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instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Niektóre finansowe instrumenty pochodne podlegające obrotowi na giełdzie mogą być niepłynne i, w związku z
tym, być może muszą być utrzymywane do czasu wygaśnięcia kontraktu. Może to mieć niekorzystny wpływ na
zyski Subfunduszu.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Europe Dividend Alpha C
JPM Europe Dividend Alpha I
JPM Europe Dividend Alpha X

Zero
Zero
Zero

Roczna opłata za
zarządzanie i
doradztwo
0,75%
0,75%
Zero

Wydatki operacyjne
i administracyjne

Opłata za
odkup

Maks. 0,20%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

Zero
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej (VaR).
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 150% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia finansowa
jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami sekcji 2.2. „Metodologia
wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza wartość
maksymalną.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty swapami przychodu
całkowitego (w tym kontraktami różnic kursowych), wynosi 20%, z zastrzeżeniem maksymalnego poziomu w
wysokości 220%.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany bez odniesienia do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI Europe Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI Europe Index (Total Return Net) hedged to AUD dla klas jednostek uczestnictwa
AUD
MSCI Europe Index (Total Return Net) hedged to HKD dla klas jednostek uczestnictwa
HKD
MSCI Europe Index (Total Return Net) hedged to SGD dla klas jednostek uczestnictwa
SGD
MSCI Europe Index (Total Return Net) hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa
USD

zabezpieczonych względem
zabezpieczonych względem
zabezpieczonych względem
zabezpieczonych względem

Cel inwestycyjny
Maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
agresywnie zarządzany portfel spółek europejskich.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w krajach europejskich.
Subfundusz stosuje proces dokonywania inwestycji polegający na systematycznym inwestowaniu w kapitałowe
papiery wartościowe, które charakteryzuje specyficzny potencjał taki jak wartość, jakość i trendy wzrostowe cen i
zysków. Badania historyczne wykazały, że takie papiery wartościowe mogą osiągać wyniki na ponadprzeciętnym
poziomie w okresie cyklu rynkowego, ponieważ wykorzystują one czynniki psychologiczne (behawioralne i
kognitywne mechanizmy zachowań inwestorów) na rynkach akcji. Przykładowo, nadmierna pewność siebie
inwestorów, oczekiwanie, że zyski z danego papieru wartościowego będą rosły w nieskończoność, lub awersja do
strat, niechęć inwestora do sprzedaży papieru wartościowego, którego cena spada.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest agresywnie zarządzanym subfunduszem akcyjnym inwestującym w portfel akcji spółek
europejskich wyselekcjonowanych z uwagi na charakteryzujący je specyficzny potencjał. Subfundusz może zatem
stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących strategii inwestycji w akcje o wyższym ryzyku celem
uzupełnienia istniejącego portfela podstawowego lub zainteresowanych możliwością uzyskania wyższych stóp
zwrotu w długim okresie i zdających sobie sprawę z dodatkowego ryzyka związanego z Subfunduszem.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Europe Dynamic A
JPM Europe Dynamic C
JPM Europe Dynamic D
JPM Europe Dynamic I
JPM Europe Dynamic T
JPM Europe Dynamic X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero
Zero

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży

Zero
Zero
Zero

Zero

3,00%

Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

1,50%
0,80%
1,50%
0,80%
1,50%
Zero

Zero
Zero
1,00%
Zero
1,00%
Zero

Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,30%
Maks. 0,15%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza wartość
maksymalną.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów Subfunduszu
a walutą referencyjną odpowiednich klas jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
Euromoney Smaller Europe (Inc. UK) Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
agresywnie zarządzany portfel spółek europejskich o małej kapitalizacji.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek o małej kapitalizacji mających siedzibę lub prowadzących
działalność gospodarczą głównie w krajach europejskich. Kapitalizacja rynkowa jest całkowitą wartością akcji
spółki i może z czasem ulec istotnym zmianom. Spółka o małej kapitalizacji to spółka, której kapitalizacja rynkowa
na moment zakupu kształtuje się w przedziale kapitalizacji rynkowej spółek wchodzących w skład poziomu
referencyjnego Subfunduszu.
Subfundusz stosuje proces dokonywania inwestycji polegający na systematycznym inwestowaniu w kapitałowe
papiery wartościowe, które charakteryzuje specyficzny potencjał taki jak wartość, jakość i trendy wzrostowe cen i
zysków. Badania historyczne wykazały, że takie papiery wartościowe mogą osiągać wyniki na ponadprzeciętnym
poziomie w okresie cyklu rynkowego, ponieważ wykorzystują one czynniki psychologiczne (behawioralne i
kognitywne mechanizmy zachowań inwestorów) na rynkach akcji. Przykładowo, nadmierna pewność siebie
inwestorów, oczekiwanie, że zyski z danego papieru wartościowego będą rosły w nieskończoność, lub awersja do
strat, niechęć inwestora do sprzedaży papieru wartościowego, którego cena spada.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest agresywnie zarządzanym subfunduszem akcyjnym inwestującym w portfel akcji spółek
europejskich o małej kapitalizacji wyselekcjonowanych z uwagi na charakteryzujący je specyficzny potencjał.
Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących strategii inwestycji w akcje
spółek o małej kapitalizacji charakteryzujące się wyższym ryzykiem celem uzupełnienia istniejącego już portfela
podstawowego lub zainteresowanych możliwością uzyskania wyższych stóp zwrotu w długim okresie i zdających
sobie sprawę z dodatkowego ryzyka związanego z Subfunduszem.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Subfundusz inwestuje w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się mniejszą
płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym ryzykiem
finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Opłata
dystrybucyjna

5,00%

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo
1,50%

Opłata
odkup

Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%

JPM Europe Dynamic
Small Cap A (perf)
JPM Europe Dynamic
Small Cap C (perf)
JPM Europe Dynamic
Small Cap D (perf)
JPM Europe Dynamic
Small Cap I (perf)
JPM Europe Dynamic
Small Cap X (perf)
JPM Europe Dynamic
Small Cap X

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

za

0,50%

Opłata zależna od wyników
Podległe klasy jednostek
uczestnictwa
Wszystkie klasy jednostek
uczestnictwa z przyrostkiem (perf)

Opłata zależna
od wyników
10%

Mechanizm
Żądania
zwrotu

Poziom referencyjny dla opłaty
zależnej od wyników
Euromoney Smaller Europe (Inc.
UK) Index (Total Return Net)

Informacje dodatkowe

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza wartość
maksymalną.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Europe Equity Absolute Alpha Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
ICE 1 month EUR LIBOR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
ICE 1 month CHF LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
ICE 1 month GBP LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
STIBOR 1 month Offered Rate dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
ICE 1 month USD LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem USD
Cel inwestycyjny
Osiąganie całkowitej stopy zwrotu poprzez długie i krótkie inwestycje w spółki europejskie, przy jednoczesnym
utrzymywaniu niskiej ekspozycji na ryzyko rynkowe w wyniku inwestowania w takie spółki bezpośrednio lub za
pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w sposób zapewniający uzyskanie, bezpośrednio lub w
wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych, ekspozycji na kapitałowe papiery wartościowe
spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą
głównie w krajach europejskich. Taką ekspozycję można uzyskać wyłącznie w wyniku zastosowania finansowych
instrumentów pochodnych, a w konsekwencji Subfundusz może inwestować do 100% swoich aktywów w środki
pieniężne, krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych.
W celu osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego Subfundusz wykorzystuje długie i krótkie pozycje osiągane w
wyniku zakupu papierów wartościowych uważanych za niedowartościowane lub atrakcyjne oraz krótkiej sprzedaży
(w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych) papierów wartościowych uznanych za
przewartościowane lub mniej atrakcyjne. Subfundusz nie posiada zazwyczaj długich pozycji przekraczających
poziom 130% aktywów netto Subfunduszu ani krótkich pozycji przekraczających poziom 130% aktywów netto
Subfunduszu.
Celem Subfunduszu jest utrzymanie niskiej ekspozycji netto na ryzyko związane z europejskim rynkiem akcji.
Ekspozycja netto na ryzyko rynkowe Subfunduszu (osiągana w wyniku bezpośrednich inwestycji lub zastosowania
finansowych instrumentów pochodnych) waha się zazwyczaj w przedziale pomiędzy -40% i 40% aktywów netto
Subfunduszu.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować, między
innymi, swapy przychodu całkowitego, kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang.
contracts for difference), kontrakty terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty oraz
kontrakty swapowe w ramach prywatnych umów.
Dłużne papiery wartościowe mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może też inwestować w jednostki uczestnictwa UCITS oraz innych UCI, w tym fundusze rynku
pieniężnego.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest EUR, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a
ekspozycja na ryzyko walutowe podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów zainteresowanych osiąganiem stóp zwrotu przy niskiej
ekspozycji netto na ryzyko związane z europejskim rynkiem akcji.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Celem Subfunduszu jest utrzymywanie niskiej ekspozycji na ryzyko związane z europejskim rynkiem akcji.
Subfundusz może zatem nie odnosić korzyści ze zwyżek rynkowych.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

132








Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym ryzykiem
finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego, że
niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
papierach wartościowych, ponieważ wzrost cen papierów wartościowych jest nieograniczony. Krótka sprzedaż
inwestycji może podlegać zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski inwestorów.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Europe Equity
Absolute Alpha A (perf)
JPM Europe Equity
Absolute Alpha C
JPM Europe Equity
Absolute Alpha C (perf)
JPM Europe Equity
Absolute Alpha D (perf)
JPM Europe Equity
Absolute Alpha I (perf)
JPM Europe Equity
Absolute Alpha T (perf)
JPM Europe Equity
Absolute Alpha X (perf)
JPM Europe Equity
Absolute Alpha X

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

1,65%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Opłata zależna od wyników
Opłatę zależną od wyników pobiera się od każdej klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem (perf).
Podległe klasy jednostek
uczestnictwa
Niezabezpieczone
Zabezpieczone względem CHF
Zabezpieczone względem GBP
Zabezpieczone względem SEK
Zabezpieczone względem USD

Opłata zależna od
wyników
15%
15%
15%
15%
15%

Mechanizm
Wartości progowej
Wartości progowej
Wartości progowej
Wartości progowej
Wartości progowej

Poziom referencyjny dla opłaty
zależnej od wyników
ICE 1 month EUR LIBOR
ICE 1 Month CHF LIBOR
ICE 1 Month GBP LIBOR
STIBOR 1 Month Offered Rate
ICE 1 Month USD LIBOR

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej (VaR).
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 300% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia finansowa
jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure)
związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami sekcji 2.2. „Metodologia
wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza wartość
maksymalną.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty swapami przychodu
całkowitego (w tym kontraktami różnic kursowych), wynosi 140%, z zastrzeżeniem maksymalnego poziomu w
wysokości 260%.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany bez odniesienia do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Europe Equity Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI Europe Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI Europe Index (Total Return Net) Hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem USD
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki
europejskie.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w krajach europejskich.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest podstawowym subfunduszem akcyjnym utworzonym w celu zapewnienia szerokiej ekspozycji na
ryzyko rynkowe związane z europejskimi rynkami akcji. Inwestycje Subfunduszu obejmują wiele różnych rynków. W
związku z tym Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów zainteresowanych uzupełnieniem portfeli
o podstawową inwestycję w akcje lub poszukujących niezależnej inwestycji mającej na celu zapewnienie
długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Europe Equity A
JPM Europe Equity C
JPM Europe Equity D
JPM Europe Equity I
JPM Europe Equity X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

Roczna opłata
za zarządzanie i
doradztwo
1,00%
0,50%
1,00%
0,50%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
0,75%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

Opłata
odkup

za

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza wartość
maksymalną.
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Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów Subfunduszu
a walutą referencyjną odpowiednich klas jednostek uczestnictwa.
Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz wykazuje pewne podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Europe Equity Plus Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI Europe Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI Europe Index (Total Return Net) Hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem USD
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez zdobywanie ekspozycji na papiery wartościowe
spółek europejskich w wyniku zarówno bezpośrednich inwestycji w takie papiery wartościowe jak i zastosowania
finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, w kapitałowe
papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w krajach
europejskich.
W celu zwiększenia zysków Subfundusz stosuje strategię 130/30, polegającą na zakupie papierów wartościowych
uważanych za niedowartościowane lub atrakcyjne oraz krótkiej sprzedaży papierów wartościowych uznanych za
przewartościowane lub mniej atrakcyjne z wykorzystaniem finansowych instrumentów finansowych, w stosownych
przypadkach.
Subfundusz utrzymuje zwykle długie pozycje do poziomu w przybliżeniu 130% swoich aktywów netto oraz krótkie
pozycje (osiągane przy wykorzystaniu finansowych instrumentów pochodnych) do poziomu w przybliżeniu 30%
swoich aktywów netto. Poziomy te mogą ulegać zmianie w zależności od panujących warunków rynkowych.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem
kredytowym, hipoteczne TBA oraz kontrakty swapowe zawierane w ramach prywatnych umów, a także inne
dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może też inwestować w jednostki uczestnictwa UCITS oraz innych UCI, w tym fundusze rynku
pieniężnego.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest EUR, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a
ekspozycja na ryzyko walutowe podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest aktywnie zarządzanym subfunduszem utworzonym w celu zapewnienia szerokiej ekspozycji na
ryzyko rynkowe związane z europejskich rynkami papierów wartościowych. Inwestycje Subfunduszu obejmują
bardzo wiele różnych rynków europejskich. Finansowe instrumenty pochodne stosuje się w celu posiadania
ekspozycji na zabezpieczone długie i krótkie pozycje w takich instrumentach. Subfundusz może stanowić właściwy
wybór dla inwestorów poszukujących inwestycji w akcje z perspektywą uzyskania dodatkowych zwrotów.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Nie ma żadnej gwarancji, że utrzymywanie długich i krótkich pozycji przyniesie zwiększenie zysków z
inwestycji.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego, że
niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
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instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
papierach wartościowych, ponieważ wzrost cen papierów wartościowych jest nieograniczony. Krótka sprzedaż
inwestycji może podlegać zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski inwestorów.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Opłata
dystrybucyjna

5,00%

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo
1,50%

Opłata za
odkup

Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%

JPM Europe Equity
Plus A (perf)
JPM Europe Equity
Plus C
JPM Europe Equity
Plus C (perf)
JPM Europe Equity
Plus D (perf)
JPM Europe Equity
Plus I (perf)
JPM Europe Equity
Plus X (perf)
JPM Europe Equity
Plus X

Zero

1,10%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

0,50%

Opłata zależna od wyników
Opłatę zależną od wyników pobiera się od każdej klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem (perf).
Podległe klasy jednostek
uczestnictwa
Niezabezpieczone

Opłata zależna od
wyników
10%

Mechanizm

Zabezpieczone względem
USD

10%

Żądania zwrotu

Żądania zwrotu

Poziom referencyjny dla opłaty
zależnej od wyników
MSCI Europe Index (Total Return
Net)
MSCI Europe Index (Total Return
Net) Hedged to USD

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 50% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia finansowa
jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure)
związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami sekcji 2.2. „Metodologia
wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza wartość
maksymalną.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty swapami przychodu
całkowitego (w tym kontraktami różnic kursowych), wynosi 70%, z zastrzeżeniem maksymalnego poziomu w
wysokości 180%.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów Subfunduszu
a walutą referencyjną odpowiednich klas jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Europe Focus Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI Europe Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie wyższego długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
agresywnie zarządzany portfel dużych, średnich i małych spółek europejskich.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe dużych, średnich i małych spółek mających siedzibę lub
prowadzących działalność gospodarczą głównie w krajach europejskich.
Subfundusz stosuje proces inwestycyjny oparty na analizie fundamentalnej spółek oraz ich przyszłych zysków i
przepływów pieniężnych przeprowadzanej przez zespół wyspecjalizowanych analityków sektorowych.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest agresywnie zarządzanym subfunduszem akcyjnym inwestującym w portfel akcji spółek
europejskich. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących strategii inwestycji
w akcje o wyższym ryzyku celem uzupełnienia istniejącego już portfela podstawowego lub dla inwestorów
zainteresowanych możliwością uzyskania wyższych stóp zwrotu w długim okresie, którzy jednak nie obawiają się
dodatkowego ryzyka związanego ze strategią inwestycyjną Subfunduszu.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Subfundusz koncentruje się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych, sektorów branżowych i/lub
krajów, i w konsekwencji może charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.

Subfundusz inwestuje w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się mniejszą
płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym ryzykiem
finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Europe Focus A (perf)
JPM Europe Focus C (perf)
JPM Europe Focus D (perf)
JPM Europe Focus I (perf)
JPM Europe Focus T (perf)
JPM Europe Focus X (perf)
JPM Europe Focus X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero
Zero
Zero

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero
Zero
Zero
Zero
3,00%
Zero
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

1,50%
0,80%
1,50%
0,80%
1,50%
Zero
Zero

Zero
Zero
1,00%
Zero
1,00%
Zero
Zero

Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,30%
Maks. 0,15%
Maks. 0,15%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero
Zero
Zero

Opłata zależna od wyników
Podległe klasy jednostek
uczestnictwa
Wszystkie klasy jednostek
uczestnictwa z przyrostkiem (perf)

Opłata zależna
od wyników
10%

Mechanizm
Żądania zwrotu

Poziom referencyjny dla
opłaty zależnej od wyników
MSCI Europe Index (Total
Return Net)

Informacje dodatkowe

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza wartość
maksymalną.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

139

JPMorgan Funds – Europe Research Enhanced Index Equity Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI Europe Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Osiąganie długoterminowej stopy zwrotu powyżej poziomu referencyjnego poprzez inwestowanie przede
wszystkim w portfel spółek europejskich. Profil ryzyka portfela papierów wartościowych w posiadaniu Subfunduszu
odzwierciedla profil ryzyka portfela papierów wartościowych wchodzących w skład poziomu referencyjnego.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w krajach europejskich.
Subfundusz jest konstruowany przede wszystkim na podstawie poziomu referencyjnego, z zamiarem przeważenia
tych papierów wartościowych wchodzących w skład poziomu referencyjnego, które mają największy potencjał
uzyskania ponadprzeciętnych wyników, oraz niedoważenia papierów wartościowych uznanych za najbardziej
przewartościowane.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz inwestuje w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a ekspozycja na ryzyko walutowe
Subfunduszu może być zarządzana poprzez odniesienie do jego poziomu referencyjnego.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz utworzono w celu zapewnienia szerokiej ekspozycji na ryzyko rynkowe związane z europejskimi
rynkami akcji. Subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów zainteresowanych możliwością odnoszenia
korzyści z nadwyżki zwrotu przy ryzyku utrzymującym się na poziomie ryzyka związanego z inwestowaniem w
papiery wartościowe reprezentujące poziom referencyjny. Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla
inwestorów zainteresowanych podstawową inwestycją w akcje spółek europejskich lub poszukujących niezależnej
inwestycji mającej na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Celem Subfunduszu jest zapewnienie stopy zwrotu powyżej poziomu referencyjnego. Subfundusz może
jednak osiągać wyniki poniżej poziomu referencyjnego.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek uczestnictwa

Opłata wstępna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,20%

Opłata za
odkup

Zero

Roczna opłata
za zarządzanie i
doradztwo
0,20%

JPM Europe Research Enhanced
Index Equity C (perf)
JPM Europe Research Enhanced
Index Equity I (perf)
JPM Europe Research Enhanced
Index Equity X (perf)
JPM Europe Research Enhanced
Index Equity X

Zero

0,20%

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero
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Zero

Opłata zależna od wyników
Podległe klasy jednostek
uczestnictwa
Wszystkie klasy jednostek
uczestnictwa z przyrostkiem
(perf)

Opłata zależna
od wyników
10%

Mechanizm
Żądania
zwrotu

Poziom referencyjny dla opłaty zależnej
od wyników
MSCI Europe Index (Total Return Net)

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz wykazuje bliskie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Europe Select Equity Plus Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI Europe Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI Europe Index (Total Return Net) Hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem USD
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez zdobywanie ekspozycji na papiery wartościowe
spółek europejskich w wyniku zarówno bezpośrednich inwestycji w takie papiery wartościowe jak i zastosowania
finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, w kapitałowe
papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w krajach
europejskich.
W celu zwiększenia zysków Subfundusz stosuje strategię 130/30, polegającą na zakupie papierów wartościowych
uważanych za niedowartościowane lub atrakcyjne oraz krótkiej sprzedaży papierów wartościowych uznanych za
przewartościowane lub mniej atrakcyjne z wykorzystaniem finansowych instrumentów finansowych, w stosownych
przypadkach.
Subfundusz utrzymuje zwykle długie pozycje do poziomu w przybliżeniu 130% swoich aktywów netto oraz krótkie
pozycje (osiągane przy wykorzystaniu finansowych instrumentów pochodnych) do poziomu w przybliżeniu 30%
swoich aktywów netto. Poziomy te mogą ulegać zmianie w zależności od panujących warunków rynkowych.
Subfundusz stosuje proces inwestycyjny oparty na analizie fundamentalnej spółek oraz ich przyszłych zysków i
przepływów pieniężnych przeprowadzanej przez zespół wyspecjalizowanych analityków sektorowych.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem
kredytowym, hipoteczne TBA oraz kontrakty swapowe zawierane w ramach prywatnych umów, a także inne
dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może też inwestować w jednostki uczestnictwa UCITS oraz innych UCI, w tym fundusze rynku
pieniężnego.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest EUR, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a
ekspozycja na ryzyko walutowe podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest aktywnie zarządzanym subfunduszem utworzonym w celu zapewnienia szerokiej ekspozycji na
ryzyko rynkowe związane z europejskich rynkami papierów wartościowych. Inwestycje Subfunduszu obejmują
bardzo wiele różnych rynków europejskich. Finansowe instrumenty pochodne stosuje się w celu uzyskania
ekspozycji na zabezpieczone długie i krótkie pozycje w takich instrumentach. Subfundusz może stanowić właściwy
wybór dla inwestorów poszukujących inwestycji w akcje z perspektywą uzyskania dodatkowych zwrotów.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.
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Nie ma żadnej gwarancji, że utrzymywanie długich i krótkich pozycji przyniesie zwiększenie zysków z
inwestycji.
Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego, że
niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
papierach wartościowych, ponieważ wzrost cen papierów wartościowych jest nieograniczony. Krótka sprzedaż
inwestycji może podlegać zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski inwestorów.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Opłata
dystrybucyjna

5,00%

Roczna opłata za
zarządzanie i
doradztwo
1,50%

Opłata za
odkup

Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%

JPM Europe Select
Equity Plus A (perf)
JPM Europe Select
Equity Plus C (perf)
JPM Europe Select
Equity Plus D (perf)
JPM Europe Select
Equity Plus I (perf)
JPM Europe Select
Equity Plus X (perf)
JPM Europe Select
Equity Plus X

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

0,50%

Opłata zależna od wyników
Opłatę zależną od wyników pobiera się od każdej klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem (perf).
Podległe klasy jednostek
uczestnictwa
Niezabezpieczone

Opłata zależna
od wyników
10%

Mechanizm

Zabezpieczone względem USD

10%

Żądania zwrotu

Żądania zwrotu

Poziom referencyjny dla
opłaty zależnej od wyników
MSCI Europe Index (Total
Return Net)
MSCI Europe Index (Total
Return Net) Hedged to USD

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 50% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia finansowa
jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko
(ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2 „Metodologia
wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza wartość
maksymalną.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty swapami przychodu
całkowitego (w tym kontraktami różnic kursowych), wynosi 60%, z zastrzeżeniem maksymalnego poziomu w
wysokości 180%.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów Subfunduszu
a walutą referencyjną odpowiednich klas jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Europe Small Cap Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
Euromoney Smaller Europe (Inc. UK) Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Euromoney Smaller Europe (Inc. UK) Index (Total Return Net) Hedged to SGD dla klas jednostek uczestnictwa
zabezpieczonych względem SGD
Euromoney Smaller Europe (Inc. UK) Index (Total Return Net) Hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa
zabezpieczonych względem USD
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w europejskie
spółki o małej kapitalizacji.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek o małej kapitalizacji mających siedzibę lub prowadzących
działalność gospodarczą głównie w krajach europejskich. Kapitalizacja rynkowa jest całkowitą wartością akcji
spółki i może z czasem ulec istotnym zmianom. Spółka o małej kapitalizacji to spółka, której kapitalizacja rynkowa
na moment zakupu kształtuje się w przedziale kapitalizacji rynkowej spółek wchodzących w skład poziomu
referencyjnego Subfunduszu.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym utworzonym w celu zapewnienia ekspozycji na europejskie spółki o małej
kapitalizacji. Pomimo generowania okresami bardzo wysokich stóp zwrotu dla inwestorów, spółki te
charakteryzowały się mniejszą płynnością w przeszłości i obarczone są wyższym ryzykiem trudności finansowych
niż większe spółki blue chip. Inwestorzy Subfunduszu powinni zatem zdawać sobie sprawę z tego, że Subfundusz
charakteryzuje się potencjałem zmienności większym niż w przypadku podstawowych subfunduszy akcyjnych
zorientowanych na spółki o dużej kapitalizacji.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Subfundusz inwestuje w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się mniejszą
płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym ryzykiem
finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata
za zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

JPM Europe Small Cap A
JPM Europe Small Cap C
JPM Europe Small Cap D
JPM Europe Small Cap I
JPM Europe Small Cap X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

1,50%
0,80%
1,50%
0,80%
Zero

Zero
Zero
1,00%
Zero
Zero

Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza wartość
maksymalną.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów Subfunduszu
a walutą referencyjną odpowiednich klas jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Europe Strategic Growth Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI Europe Growth Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI Europe Growth Index (Total Return Net) hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem USD
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w portfel spółek
europejskich zorientowany na inwestycje o ponadprzeciętnej stopie zwrotu.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w portfel zorientowany na inwestycje o ponadprzeciętnej stopie zwrotu, w którego skład wchodzą
kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w
krajach europejskich.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym zorientowanym na inwestycje o ponadprzeciętnej stopie zwrotu,
utworzonym w celu zapewnienia ekspozycji na spółki wzrostowe w Europie. Akcje wzrostowe zazwyczaj cechują
wyniki na ponadprzeciętnym poziomie w okresach innych niż w przypadku akcji wartościowych. W związku z tym
inwestorzy powinni być przygotowani na okresy wyników niższych niż oczekiwane, choć analizy pokazują, że w
długim okresie oba style inwestycyjne dają ponadprzeciętne wyniki. Subfundusz może zatem być wykorzystywany
zarówno jako element wzrostowy istniejącego już zdywersyfikowanego portfela jak i jako samodzielna inwestycja.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Z powodu ukierunkowania Subfunduszu na papiery wartościowe o ponadprzeciętnej stopie zwrotu może on
charakteryzować się większą zmiennością niż indeksy szerszego rynku.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Opłata
dystrybucyjna

5,00%

Roczna opłata za
zarządzanie i
doradztwo
1,50%

Opłata za
odkup

Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%

JPM Europe Strategic
Growth A
JPM Europe Strategic
Growth C
JPM Europe Strategic
Growth D
JPM Europe Strategic
Growth I
JPM Europe Strategic
Growth X

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

0,50%

Informacje dodatkowe

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza wartość
maksymalną.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów Subfunduszu
a walutą referencyjną Subfunduszu stosownej klasy jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Europe Strategic Value Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w portfel
spółek europejskich zorientowany na inwestycje o zaniżonej wycenie rynkowej.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w portfel zorientowany na inwestycje o zaniżonej wycenie rynkowej (ang. value style), w którego
skład wchodzą kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w krajach europejskich.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym zorientowanym na inwestycje o zaniżonej wycenie rynkowej,
utworzonym w celu zapewnienia ekspozycji na spółki wartościowe w Europie. Akcje wartościowe zazwyczaj
cechują wyniki na ponadprzeciętnym poziomie w okresach innych niż w przypadku akcji wzrostowych. W związku
z tym inwestorzy powinni być przygotowani na okresy wyników niższych niż oczekiwane, choć analizy pokazują,
że w długim okresie oba style inwestycyjne dają ponadprzeciętne wyniki. Subfundusz może zatem być
wykorzystywany zarówno jako element wartościowy istniejącego już zdywersyfikowanego portfela jak i jako
samodzielna inwestycja.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością w porównaniu z ogólnymi indeksami
rynkowymi w wyniku koncentracji Subfunduszu na papierach wartościowych o zaniżonej wycenie rynkowej.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Opłata
dystrybucyjna

5,00%

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo
1,50%

Opłata
odkup

Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%

JPM Europe Strategic
Value A
JPM Europe Strategic
Value C
JPM Europe Strategic
Value D
JPM Europe Strategic
Value I
JPM Europe Strategic
Value X

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero
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0,50%

za

Informacje dodatkowe

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza
wartość maksymalną.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Europe Sustainable Equity Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI Europe Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI Europe Index (Total Return Net) Hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem USD
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
europejskie spółki zrównoważone lub spółki, które wykazują poprawę w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Spółki zrównoważone to spółki, które, w opinii Zarządzającego inwestycjami, wyjątkowo dobrze i skutecznie
zarządzają kwestiami środowiskowymi i społecznymi (cechy zrównoważonego rozwoju).
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek zrównoważonego rozwoju (w tym spółek o mniejszej
kapitalizacji) lub spółek wykazujących się poprawą cech zrównoważonego rozwoju, mających siedzibę lub
prowadzących działalność gospodarczą głównie w krajach europejskich.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących długoterminowego wzrostu wartości
kapitału poprzez ekspozycję na europejskie spółki o cechach zrównoważonego rozwoju lub spółki wykazujące
się poprawą cech zrównoważonego rozwoju.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Ukierunkowanie zarządzającego inwestycjami na papiery wartościowe spółek zrównoważonego rozwoju lub
spółek wykazujących się poprawą cech zrównoważonego rozwoju może skutkować tym, że Subfundusz
będzie charakteryzować się większą zmiennością niż subfundusze akcyjne, które nie koncentrują się na
takich spółkach.

Subfundusz inwestuje w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się mniejszą
płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym ryzykiem
finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie sektorów branżowych i/lub krajów, i w
konsekwencji charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Opłata
dystrybucyjna

5,00%

Roczna opłata
za zarządzanie i
doradztwo
1,50%

Opłata za
odkup

Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%

JPM Europe
Sustainable Equity A
JPM Europe
Sustainable Equity C
JPM Europe
Sustainable Equity D
JPM Europe
Sustainable Equity I
JPM Europe
Sustainable Equity S
JPM Europe
Sustainable Equity X

Zero

0,65%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,65%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

0,33%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

0,50%

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów
Subfunduszu a walutą referencyjną odpowiednich klas jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz wykazuje pewne podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Europe Technology Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI Europe Investable Market Information Technology 10/40 Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI Europe Investable Market Information Technology 10/40 Index (Total Return Net) Hedged to USD dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem USD
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
europejskie spółki technologiczne (w tym spółki z sektora mediów i telekomunikacji).
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek technologicznych (w tym spółek z sektora mediów i
telekomunikacji) mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w krajach europejskich.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest specjalistycznym sektorowym subfunduszem akcyjnym inwestującym wyłącznie w europejski
sektor technologiczny. Takie ukierunkowane podejście może skutkować wysokim poziomem stóp zwrotu, gdy
sektor technologiczny cieszy się względami rynku, jednakże inwestorzy mogą doświadczyć długich okresów, w
których uzyskiwane wyniki będą kształtować się na poziomie niższym niż oczekiwany, w sytuacji gdy rynek straci
zainteresowanie sektorem technologicznym. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla inwestorów,
którzy poszukują strategii inwestycji w akcje o wyższym ryzyku celem uzupełnienia istniejącego już portfela
podstawowego lub dla inwestorów zainteresowanych wyłączną ekspozycją na jeden sektor rynku akcji.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Subfundusz koncentruje się na spółkach z sektorów technologicznych i w konsekwencji może
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Opłata
dystrybucyjna

5,00%

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo
1,50%

Opłata za
odkup

Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%

JPM Europe
Technology A
JPM Europe
Technology C
JPM Europe
Technology D
JPM Europe
Technology I
JPM Europe
Technology X

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero
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0,50%

Informacje dodatkowe

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza
wartość maksymalną.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów
Subfunduszu a walutą referencyjną odpowiednich klas jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – France Equity Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
CAC40 Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w portfel
spółek francuskich.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów netto w kapitałowe papiery wartościowe (z wyłączeniem
zamiennych papierów wartościowych, obligacji indeksowanych (ang. index notes), obligacji z prawem do udziału
w zysku emitenta (ang. participation notes) oraz instrumentów dłużnych powiązanych z rynkiem akcji (ang. equity
linked notes)) spółek mających siedzibę we Francji.
Subfundusz może też w ograniczonym zakresie inwestować w spółki z innych krajów kontynentu europejskiego.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz utworzono w celu zapewnienia ekspozycji na ryzyko rynkowe związane z francuskim rynkiem akcji.
Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla inwestorów zainteresowanych uzupełnieniem istniejącego
już zdywersyfikowanego portfela o pozycję obejmującą aktywa jednego kraju lub poszukujących niezależnej
inwestycji w akcje.
Profil ryzyka
Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.
 Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą
zmiennością niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.



Opłaty i wydatki
Klasa
jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM France
Equity A
JPM France
Equity C
JPM France
Equity D
JPM France
Equity I
JPM France
Equity T
JPM France
Equity X

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero
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Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

Subfundusz jest zarządzany w sposób zapewniający jego kwalifikowalność w ramach francuskiego planu
„Plan d'Épargne en Actions” („PEA”) zgodnie z postanowieniami art. L221-31 (I 2°) francuskiego Kodeksu
monetarnego i finansowego.
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JPMorgan Funds – Germany Equity Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
HDAX Index (Total Return Gross)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki
niemieckie.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w Niemczech.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest podstawowym subfunduszem akcyjnym utworzonym w celu zapewnienia szerokiej ekspozycji na
ryzyko rynkowe związane z niemieckim rynkiem akcji. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla
inwestorów zainteresowanych uzupełnieniem istniejącego już zdywersyfikowanego portfela o pozycję obejmującą
aktywa jednego kraju lub poszukujących niezależnej podstawowej inwestycji w akcje mającej na celu
zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą
zmiennością niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa
jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Germany
Equity A
JPM Germany
Equity C
JPM Germany
Equity D
JPM Germany
Equity I
JPM Germany
Equity T
JPM Germany
Equity X

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero
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Informacje dodatkowe

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza
wartość maksymalną.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Developing Trends Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziomy referencyjne
MSCI World Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to CHF dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem CHF
MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem EUR
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki z
rynków rozwiniętych wykorzystujące możliwości występujące na rynkach wschodzących.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek, które w opinii zarządzającego inwestycjami realizują
znaczną część sprzedaży lub zysków w krajach rynków wschodzących. Emitenci tych papierów wartościowych
mogą posiadać siedziby w dowolnym kraju, innym niż kraje rynków wschodzących, Hongkong lub Singapur.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a ekspozycja na ryzyko walutowe
nie podlega zazwyczaj zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących możliwości odnoszenia korzyści z
dynamiki wzrostu charakteryzującej kraje rynków wschodzących, bez konieczności posiadania bezpośredniej
ekspozycji na papiery wartościowe rynków wschodzących.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Subfundusz posiada pośrednią ekspozycję na rynki wschodzące. Rynki wschodzące mogą charakteryzować
się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej, regulacyjnej oraz gospodarczej, mniejszą
przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków wschodzących mogą podlegać gwałtownym
wahaniom cenowym.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych, sektorów branżowych
i/lub krajów, i w konsekwencji może charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa
jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Global
Developing Trends A
JPM Global
Developing Trends C
JPM Global
Developing Trends D
JPM Global
Developing Trends I
JPM Global
Developing Trends T
JPM Global
Developing Trends X

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów
Subfunduszu a walutą referencyjną odpowiednich klas jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Dynamic Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI World Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI World Index (Total Return Net) Hedged into CHF dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem CHF
MSCI World Index (Total Return Net) Hedged into EUR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem EUR
MSCI World Index (Total Return Net) Hedged into SGD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem SGD
Cel inwestycyjny
Maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
agresywnie zarządzany portfel spółek na całym świecie.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe. Emitenci tych papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w
dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Subfundusz stosuje proces dokonywania inwestycji polegający na systematycznym inwestowaniu w kapitałowe
papiery wartościowe, które charakteryzuje specyficzny potencjał taki jak wartość, jakość i trendy wzrostowe cen i
zysków. Badania historyczne wykazały, że takie papiery wartościowe mogą osiągać wyniki na ponadprzeciętnym
poziomie w okresie cyklu rynkowego, ponieważ wykorzystują one czynniki psychologiczne (behawioralne i
kognitywne mechanizmy zachowań inwestorów) na rynkach akcji. Przykładowo, nadmierna pewność siebie
inwestorów, oczekiwanie, że zyski z danego papieru wartościowego będą rosły w nieskończoność, lub awersja
do strat, niechęć inwestora do sprzedaży papieru wartościowego, którego cena spada.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest agresywnie zarządzanym globalnym subfunduszem akcyjnym. Subfundusz może zatem
stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących strategii inwestycji w akcje o wyższym ryzyku celem
uzupełnienia istniejącego portfela podstawowego lub zainteresowanych możliwością uzyskania wyższych stóp
zwrotu w długim okresie i zdających sobie sprawę z dodatkowego ryzyka związanego z Subfunduszem.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu z papierami wartościowymi innych rynków.
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Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa
jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z tytułu
sprzedaży
Zero

Opłata
za
odkup

Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%

JPM Global
Dynamic A
JPM Global
Dynamic C
JPM Global
Dynamic D
JPM Global
Dynamic I
JPM Global
Dynamic T
JPM Global
Dynamic X

1,50%

Zero

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

0,50%

Informacje dodatkowe

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza
wartość maksymalną.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów
Subfunduszu a walutą referencyjną Subfunduszu stosownej klasy jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity
Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI Emerging Markets Index (Net) USD1 Cross Hedged to CHF dla klas jednostek uczestnictwa
zabezpieczonych względem CHF
MSCI Emerging Markets Index (Net) USD2 Cross Hedged to EUR dla klas jednostek uczestnictwa
zabezpieczonych względem EUR
MSCI Emerging Markets Index (Net) USD3 Cross Hedged to SEK dla klas jednostek uczestnictwa
zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Osiąganie długoterminowej stopy zwrotu powyżej poziomu referencyjnego poprzez inwestowanie przede
wszystkim w portfel spółek rynków wschodzących. Profil ryzyka portfela papierów wartościowych w posiadaniu
Subfunduszu odzwierciedla profil ryzyka portfela papierów wartościowych wchodzących w skład poziomu
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedzibę
lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w krajach rynków wschodzących.
Subfundusz jest konstruowany przede wszystkim na podstawie poziomu referencyjnego, z zamiarem
przeważenia tych papierów wartościowych wchodzących w skład poziomu referencyjnego, które mają największy
potencjał uzyskania ponadprzeciętnych wyników, oraz niedoważenia papierów wartościowych uznanych za
najbardziej przewartościowane.
Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a ekspozycja na ryzyko walutowe
nie podlega zazwyczaj zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów, którzy mają już globalnie zdywersyfikowany portfel i chcą
dodać do niego bardziej ryzykowne aktywa, aby zwiększyć potencjalny zwrot.

Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) wyrażony w USD, z zabezpieczeniem przed wahaniami kursu USD
względem CHF. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną
poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
2
Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) in USD z dodatkowym zabezpieczeniem przed wahaniami kursu USD
względem EUR. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną
poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
3
Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) in USD z dodatkowym zabezpieczeniem przed wahaniami kursu USD
względem SEK. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną
poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
1
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Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Celem Subfunduszu jest zapewnienie stopy zwrotu powyżej poziomu referencyjnego. Subfundusz może
jednak osiągać wyniki poniżej poziomu referencyjnego.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.

Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect, które podlegają zmianom regulacyjnym, limitom kwotowym, a także ograniczeniom operacyjnym,
co może skutkować zwiększonym ryzykiem kontrahenta.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym
ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek uczestnictwa

Opłata
wstępna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

5,00%

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo
0,40%

JPM Global Emerging Markets Research
Enhanced Index Equity A (perf)
JPM Global Emerging Markets Research
Enhanced Index Equity C (perf)
JPM Global Emerging Markets Research
Enhanced Index Equity I
JPM Global Emerging Markets Research
Enhanced Index Equity I (perf)
JPM Global Emerging Markets Research
Enhanced Index Equity S
JPM Global Emerging Markets Research
Enhanced Index Equity S (perf)
JPM Global Emerging Markets Research
Enhanced Index Equity X (perf)
JPM Global Emerging Markets Research
Enhanced Index Equity X

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,20%

Maks. 0,20%

Zero

Zero

0,24%

Maks. 0,16%

Zero

Zero

0,20%

Maks. 0,16%

Zero

Zero

0,15%

Maks. 0,16%

Zero

Zero

0,10%

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero
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Opłata zależna od wyników
Opłatę zależną od wyników pobiera się od każdej klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem (perf)
Podległe klasy jednostek
uczestnictwa
Niezabezpieczone

Opłata zależna
od wyników
10%

Mechanizm

Zabezpieczone względem
CHF

10%

Zabezpieczone względem
EUR

10%

Żądania
zwrotu

Zabezpieczone względem
SEK

10%

Żądania
zwrotu

Żądania
zwrotu
Żądania
zwrotu

Poziom referencyjny dla opłaty zależnej
od wyników
MSCI Emerging Markets Index (Total
Return Net)
MSCI Emerging Markets Index (Net) USD1
Cross Hedged to CHF dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem
CHF
MSCI Emerging Markets Index (Net) USD2
Cross Hedged to EUR dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem
EUR
MSCI Emerging Markets Index (Net) USD3
Cross Hedged to SEK dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem
SEK

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz wykazuje bliskie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

Klasa jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym ma na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą odpowiedniej klasy
jednostek uczestnictwa.

Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) wyrażony w USD, z zabezpieczeniem przed wahaniami kursu USD
względem CHF. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną
poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
2
Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) in USD z dodatkowym zabezpieczeniem przed wahaniami kursu USD
względem EUR. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną
poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
3
Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) in USD z dodatkowym zabezpieczeniem przed wahaniami kursu USD
względem SEK. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną
poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
1
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JPMorgan Funds – Global Focus Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI World Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to CHF dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem CHF
MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem EUR
Cel inwestycyjny
Zapewnienie wyższego długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
agresywnie zarządzany portfel dużych, średnich i małych spółek na całym świecie, które w ocenie
zarządzającego inwestycjami charakteryzują się atrakcyjną wyceną oraz znacznym potencjałem wzrostu zysków
lub odzyskania rentowności.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe dużych, średnich i małych spółek, które w ocenie zarządzającego
inwestycjami charakteryzują się atrakcyjną wyceną oraz znacznym potencjałem wzrostu zysków lub odzyskania
rentowności. Emitenci tych papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach
wschodzących.
Subfundusz stosuje proces inwestycyjny oparty na analizie fundamentalnej spółek oraz ich przyszłych zysków i
przepływów pieniężnych przeprowadzanej przez zespół wyspecjalizowanych analityków sektorowych.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa
Subfunduszu może podlegać zabezpieczeniu lub być zarządzana poprzez odniesienie do jego poziomu
referencyjnego.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest agresywnie zarządzanym subfunduszem akcyjnym inwestującym w dowolne spółki, w tym spółki
rynków wschodzących. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących
strategii inwestycji w akcje o wyższym ryzyku celem uzupełnienia portfela podstawowego lub dla inwestorów
zainteresowanych możliwością uzyskania wyższych stóp zwrotu w długim okresie, którzy jednak nie obawiają się
dodatkowego ryzyka związanego ze strategią inwestycyjną Subfunduszu.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu z papierami wartościowymi innych rynków.

Subfundusz koncentruje się na spółkach charakteryzujących się znacznym potencjałem wzrostu lub
odzyskania rentowności i w konsekwencji może charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze
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bardziej zdywersyfikowane. Niektóre spółki w trudnej sytuacji finansowej mogą nie odzyskać rentowności i
mogą zostać zlikwidowane.
Subfundusz koncentruje się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych, sektorów branżowych i/lub
krajów, i w konsekwencji może charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.
Subfundusz inwestuje w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się mniejszą
płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym ryzykiem
finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa
jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Global
Focus A
JPM Global
Focus C
JPM Global
Focus D
JPM Global
Focus I
JPM Global
Focus T
JPM Global
Focus X

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów
Subfunduszu a walutą referencyjną Subfunduszu stosownej klasy jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) Hedged to PLN dla klas jednostek uczestnictwa
zabezpieczonych względem PLN
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki z sektora farmaceutycznego,
biotechnologicznego, usług medycznych, technologii medycznych i nauk medycznych („spółki z sektora opieki
zdrowotnej”) na całym świecie.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek z sektora opieki zdrowotnej. Emitenci tych papierów
wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa
Subfunduszu może podlegać zabezpieczeniu lub być zarządzana poprzez odniesienie do jego poziomu
referencyjnego.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest specjalistycznym sektorowym subfunduszem akcyjnym inwestującym w spółki z sektora opieki
zdrowotnej na całym świecie. Takie ukierunkowane podejście może skutkować wysokim poziomem relatywnych
stóp zwrotu, gdy spółki z sektora opieki zdrowotnej cieszą się względami rynku, jednakże inwestorzy mogą
doświadczyć długich okresów, w których uzyskiwane wyniki będą kształtować się na poziomie niższym niż
oczekiwany, w sytuacji gdy rynek straci zainteresowanie takimi spółkami. Subfundusz może zatem stanowić
właściwy wybór dla inwestorów, którzy poszukują strategii inwestycji w akcje o wyższym ryzyku celem
uzupełnienia istniejącego już portfela podstawowego lub dla inwestorów zainteresowanych wyłączną ekspozycją
na spółki z sektora opieki zdrowotnej.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu z papierami wartościowymi innych rynków.

Subfundusz koncentruje się na spółkach jednego sektora branżowego i w konsekwencji może
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa
jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo
1,50%

Opłata
dystrybucyjna

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z tytułu
sprzedaży
Zero

Opłata
za
odkup

Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%

JPM Global
Healthcare A
JPM Global
Healthcare C
JPM Global
Healthcare D
JPM Global
Healthcare I
JPM Global
Healthcare T
JPM Global
Healthcare X

Zero

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

0,50%

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów
Subfunduszu a walutą referencyjną odpowiednich klas jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny

Euromoney Global Mining & Energy Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie na całym świecie przede
wszystkim w spółki z sektora zasobów naturalnych, z których wiele znajduje się na wczesnym etapie
poszukiwania zasobów.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) na całym świecie w kapitałowe papiery wartościowe spółek z sektora zasobów naturalnych. Spółki z
sektora zasobów naturalnych to spółki, których działalność polega na odkrywaniu i eksploatacji, oczyszczaniu,
wydobyciu oraz wprowadzaniu na rynek zasobów naturalnych i ich produktów wtórnych. Subfundusz posiada
ekspozycję na spółki, które znajdują się na wczesnym etapie eksploracji. Subfundusz może inwestować znaczną
część swoich aktywów na rynkach charakteryzujących się wysokim ryzykiem oraz w spółki o małej kapitalizacji.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w nienotowane na giełdach papiery wartościowe oraz w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest specjalistycznym sektorowym subfunduszem akcyjnym inwestującym na całym świecie w spółki
z sektora zasobów naturalnych, z których wiele znajduje się na wczesnym etapie poszukiwania zasobów. Takie
ukierunkowane podejście może skutkować wysokim poziomem relatywnych stóp zwrotu, gdy sektor towarowy
cieszy się względami rynku, jednakże inwestorzy mogą doświadczyć długich okresów, w których uzyskiwane
wyniki będą kształtować się na poziomie niższym niż oczekiwany, w sytuacji gdy rynek straci zainteresowanie
tym sektorem. Akcje spółek z sektora surowców naturalnych wykazywały jednak w przeszłości niewielką
korelację z rynkiem akcji, co oznacza, że inwestycja w Subfundusz może zapewnić dodatkowe korzyści w postaci
zróżnicowania istniejących już portfeli akcyjnych. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla
inwestorów, którzy poszukują strategii inwestycji w akcje o wyższym ryzyku celem uzupełnienia istniejącego już
portfela podstawowego lub dla doświadczonych inwestorów dysponujących zróżnicowanym portfelem, którzy są
zainteresowani wyłączną ekspozycją na jeden sektor rynku akcji.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.

Subfundusz koncentruje się na spółkach z sektora zasobów naturalnych i w konsekwencji może
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym
ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.
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Na wartość spółek, w które inwestuje Subfundusz, mogą mieć wpływ fluktuacje cen towarów i surowców,
które z kolei mogą charakteryzować się znaczną zmiennością.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki


Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Global Natural
Resources A
JPM Global Natural
Resources C
JPM Global Natural
Resources D
JPM Global Natural
Resources I
JPM Global Natural
Resources P
JPM Global Natural
Resources T
JPM Global Natural
Resources X

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

5,00%

Zero

Maks. 0,80%

Zero

Maks. 0,20%

1,00%

Zero

3,00%

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany bez odniesienia do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Real Estate Securities Fund (USD)
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Total Return Net) Hedged to EUR dla klas jednostek uczestnictwa
zabezpieczonych względem EUR
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w portfel
funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości (ang. Real Estate Investment Trusts, inaczej „fundusze REIT”)
oraz spółek, które są właścicielami lub zajmują się budową, obsługą lub finansowaniem nieruchomości, w
przypadku których aktywa lub działalność związane z nieruchomościami stanowią ponad 50% wartości ich akcji
(„spółki z sektora nieruchomości”).
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe funduszy REIT oraz innych spółek z sektora nieruchomości (w
tym spółek o mniejszej kapitalizacji). Emitenci tych papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym
kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a
ekspozycja na ryzyko walutowe może podlegać zabezpieczeniu lub być zarządzania poprzez odniesienie do jego
poziomu referencyjnego.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest specjalistycznym subfunduszem inwestującym w papiery wartościowe spółek z sektora
nieruchomości na całym świecie, utworzonym w celu zapewnienia szerokiej ekspozycji na ryzyko rynkowe
związane z rynkami papierów wartościowych spółek z sektora nieruchomości. Inwestycje Subfunduszu obejmują
wiele różnych rynków. Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących inwestycji w
papiery wartościowe spółek z sektora nieruchomości celem uzupełnienia istniejącego już portfela podstawowego
lub dla inwestorów zainteresowanych wyłączną ekspozycją na rynek nieruchomości.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Inwestycje w fundusze REIT oraz spółki prowadzące działalność związaną z nieruchomościami mogą
charakteryzować się podwyższonym poziomem ryzyka płynności i większą zmiennością cen powodowanych
zmianami panujących warunków gospodarczych i stóp procentowych.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Subfundusz koncentruje się na spółkach jednego sektora branżowego i w konsekwencji może
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym
ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
odkup

JPM Global Real Estate
Securities (USD) A
JPM Global Real Estate
Securities (USD) C
JPM Global Real Estate
Securities (USD) D
JPM Global Real Estate
Securities (USD) I
JPM Global Real Estate
Securities (USD) X

5,00%

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,60%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,60%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

za

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów
Subfunduszu a walutą referencyjną Subfunduszu stosownej klasy jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Research Enhanced Index Equity Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI World Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to AUD dla klas jednostek
względem AUD
MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to CHF dla klas jednostek
względem CHF
MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR dla klas jednostek
względem EUR
MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to GBP dla klas jednostek
względem GBP
MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD dla klas jednostek
względem USD

uczestnictwa zabezpieczonych
uczestnictwa zabezpieczonych
uczestnictwa zabezpieczonych
uczestnictwa zabezpieczonych
uczestnictwa zabezpieczonych

Cel inwestycyjny
Osiąganie długoterminowej stopy zwrotu powyżej poziomu referencyjnego poprzez inwestowanie przede
wszystkim w portfel spółek na całym świecie. Profil ryzyka portfela papierów wartościowych w posiadaniu
Subfunduszu odzwierciedla profil ryzyka portfela papierów wartościowych wchodzących w skład poziomu
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek na całym świecie. Emitenci tych papierów wartościowych
mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Subfundusz jest konstruowany na podstawie poziomu referencyjnego, z zamiarem przeważenia tych papierów
wartościowych wchodzących w skład poziomu referencyjnego, które mają największy potencjał uzyskania
ponadprzeciętnych wyników, oraz niedoważenia papierów wartościowych uznanych za najbardziej
przewartościowane.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a ekspozycja na ryzyko walutowe
Subfunduszu może być zarządzana poprzez odniesienie do jego poziomu referencyjnego.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz utworzono w celu zapewnienia szerokiej ekspozycji na ryzyko rynkowe związane z
międzynarodowymi rynkami akcji. Subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów zainteresowanych
możliwością odnoszenia korzyści z nadwyżki zwrotu przy ryzyku utrzymującym się na poziomie ryzyka
związanego z inwestowaniem w papiery wartościowe reprezentujące poziom referencyjny. Inwestycje
Subfunduszu obejmują wiele różnych rynków. W związku z tym Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla
inwestorów zainteresowanych podstawową inwestycją w akcje spółek na całym świecie lub poszukujących
niezależnej inwestycji mającej na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Celem Subfunduszu jest zapewnienie stopy zwrotu powyżej poziomu referencyjnego. Subfundusz może
jednak osiągać wyniki poniżej poziomu referencyjnego.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek uczestnictwa

Opłata
wstępna

Wydatki operacyjne
i administracyjne

Opłata za
odkup

Zero

Roczna opłata za
zarządzanie i
doradztwo
0,20%

JPM Global Research Enhanced
Index Equity C (perf)
JPM Global Research Enhanced
Index Equity I (perf)
JPM Global Research Enhanced
Index Equity X (perf)
JPM Global Research Enhanced
Index Equity X

Maks. 0,20%

Zero

Zero

0,20%

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Opłata zależna od wyników
Opłatę zależną od wyników pobiera się od każdej klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem (perf).
Podległe klasy jednostek
uczestnictwa
Niezabezpieczone

Opłata zależna
od wyników
10%

Zabezpieczone względem AUD

10%

Zabezpieczone względem CHF

10%

Zabezpieczone względem EUR

10%

Zabezpieczone względem GBP

10%

Zabezpieczone względem USD

10%

Mechanizm
Żądania
zwrotu
Żądania
zwrotu
Żądania
zwrotu
Żądania
zwrotu
Żądania
zwrotu
Żądania
zwrotu

Poziom referencyjny dla opłaty
zależnej od wyników
MSCI World Index (Total Return Net)
MSCI World Index (Total Return Net)
Hedged to AUD
MSCI World Index (Total Return Net)
Hedged to CHF
MSCI World Index (Total Return Net)
Hedged to EUR
MSCI World Index (Total Return Net)
Hedged to GBP
MSCI World Index (Total Return Net)
Hedged to USD

Informacje dodatkowe
 Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów
Subfunduszu a walutą referencyjną Subfunduszu stosownej klasy jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz wykazuje bliskie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Socially Responsible Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
ECPI - Ethical Index Global (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa

ECPI Ethical Index Global (Total Return Net) Hedged to EUR dla klas jednostek uczestnictwa
zabezpieczonych względem EUR
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki na
całym świecie, które w opinii zarządzającego inwestycjami prowadzą działalność w sposób społecznie
odpowiedzialny.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek społecznie odpowiedzialnych. Od spółek społecznie
odpowiedzialnych oczekuje się prowadzenia działalności w sposób dążący do zapewnienia przestrzegania
najwyższych standardów w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej, społecznej i środowiskowej, w tym
standardów dotyczących zrównoważonego rozwoju środowiska, a także utrzymywania pozytywnych relacji z
akcjonariuszami oraz ochrony lub wspierania powszechnych praw człowieka. Emitenci tych papierów
wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym utworzonym w celu dokonywania inwestycji w różnorodne spółki
społecznie odpowiedzialne na całym świecie. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla inwestorów
poszukujących globalnej strategii inwestycji w akcje spółek zarządzanych w sposób etyczny.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu z papierami wartościowymi innych rynków.

Wykluczenie z portfela spółek, których nie uznaje się za społecznie odpowiedzialne, może skutkować
większą zmiennością Subfunduszu niż w przypadku podstawowego subfunduszu o charakterze globalnym.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Opłata
dystrybucyjna

5,00%

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo
1,50%

Opłata za
odkup

Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%

JPM Global Socially
Responsible A
JPM Global Socially
Responsible C
JPM Global Socially
Responsible D
JPM Global Socially
Responsible I
JPM Global Socially
Responsible X

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

0,50%

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów
Subfunduszu a walutą referencyjną odpowiednich klas jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz wykazuje pewne podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI All Country World Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI All Country World Index (Total Return Net) Hedged to CHF dla klas jednostek uczestnictwa
zabezpieczonych względem CHF
MSCI All Country World Index (Total Return Net) Hedged to EUR dla klas jednostek uczestnictwa
zabezpieczonych względem EUR
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie
zarządzany portfel spółek na całym świecie.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe. Emitenci tych papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w
dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących. Subfundusz może inwestować w spółki o dowolnych
rozmiarach (w tym spółki o mniejszej kapitalizacji) i w stosownym czasie posiadać skoncentrowaną ekspozycję
na określone sektory branżowe lub rynki.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach.
Ekspozycja Subfunduszu na ryzyko walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Niniejszy Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących długoterminowego wzrostu
kapitału w wyniku zapewnienia im ekspozycji na agresywnie zarządzany portfel spółek na całym świecie.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu z papierami wartościowymi innych rynków.

Subfundusz może koncentrować się na określonych sektorach branżowych i/lub krajach i w konsekwencji
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym
ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Global
Unconstrained Equity A
JPM Global
Unconstrained Equity C
JPM Global
Unconstrained Equity D
JPM Global
Unconstrained Equity I
JPM Global
Unconstrained Equity T
JPM Global
Unconstrained Equity X

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,60%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,60%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów
Subfunduszu a walutą referencyjną Subfunduszu stosownej klasy jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Greater China Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI Golden Dragon Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
MSCI Golden Dragon Index (Total Return Net) Hedged to SGD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem SGD
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki z
Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu oraz Tajwanu („region Wielkich Chin”).
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedzibę
lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w w krajach regionu Wielkich Chin.
Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym przeznaczonym dla inwestorów zainteresowanych zróżnicowaną
ekspozycją na region Wielkich Chin definiowany jako Chiny kontynentalne, Hongkong i Tajwan. Subfundusz
może zatem stanowić właściwy wybór dla inwestorów zainteresowanych uzupełnieniem istniejącego już
zdywersyfikowanego portfela o akcje spółek regionu Wielkich Chin lub poszukujących niezależnego portfela akcji
spółek regionu Wielkich Chin mającego na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu z papierami wartościowymi innych rynków.

Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect, które podlegają zmianom regulacyjnym, limitom kwotowym, a także ograniczeniom operacyjnym,
co może skutkować zwiększonym ryzykiem kontrahenta.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych, sektorów branżowych
i/lub krajów, i w konsekwencji może charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym
ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.
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Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa
jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Greater
China A
JPM Greater
China C
JPM Greater
China D
JPM Greater
China I
JPM Greater
China T
JPM Greater
China X

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza
wartość maksymalną.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Highbridge Europe STEEP Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI Europe Index (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonej klasy jednostek uczestnictwa
MSCI Europe Index (Total Return Net) Hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem USD
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez posiadanie ekspozycji przede wszystkim na
spółki europejskie w wyniku zastosowania w stosownych przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje swoje aktywa przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe, środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne oraz instrumenty krótkoterminowe, w tym między innymi w rządowe papiery wartościowe,
papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz depozyty terminowe.
Subfundusz zyskuje, bezpośrednio lub w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych,
ekspozycję na kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w krajach europejskich. Ekspozycja na takie kapitałowe papiery wartościowe stanowi co
najmniej 67% aktywów Subfunduszu.
Subfundusz wykorzystuje proces tworzenia portfela akcji oparty o statystykę, tj. tzw. proces STEEP (ang.
Statistically Enhanced Equity Portfolio), będący ilościowym podejściem opartym na autorskich modelach
opracowanych przez zarządzającego inwestycjami i pozwalającym na identyfikację atrakcyjnych możliwości
handlowych, pomiar i kontrolę ryzyka portfela oraz składanie zleceń na rynkach elektronicznych w dniu obrotu.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty oraz kontrakty swapowe zawierane w
ramach prywatnych umów, a także inne dłużne i walutowe instrumenty pochodne.
Subfundusz może utrzymywać krótkie pozycje do maksymalnego poziomu 10% swoich aktywów netto w wyniku
zastosowania finansowych instrumentów pochodnych.
Subfundusz może też inwestować w jednostki uczestnictwa UCITS oraz innych UCI, w tym fundusze rynku
pieniężnego.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest EUR, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a
ekspozycja na ryzyko walutowe podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest aktywnie zarządzanym subfunduszem akcyjnym oferującym ekspozycję na akcje spółek
europejskich. Proces inwestycyjny Subfunduszu opiera się na strategii mającej na celu odnoszenie korzyści z
niewielkich nieefektywności rynku. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla inwestorów
poszukujących strategii inwestycji w akcje o wyższym ryzyku celem uzupełnienia istniejącego już portfela
podstawowego lub dla inwestorów zainteresowanych możliwością uzyskania wyższych stóp zwrotu w długim
okresie, którzy jednak nie obawiają się dodatkowego ryzyka związanego ze strategią inwestycyjną Subfunduszu.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki
indywidualnych spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

W przypadku osiągania ekspozycji na kapitałowe papiery wartościowe w wyniku zastosowania
finansowych instrumentów pochodnych, Subfundusz może nie odnieść korzyści w postaci zysków z
inwestycji w środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ani instrumenty krótkoterminowe z uwagi na to, że
służą one wtedy przede wszystkim jako zabezpieczenie finansowych instrumentów pochodnych (w
szczególności swapów).

Proces inwestycyjny ma na celu odnoszenie korzyści z nieefektywności rynku. Nieefektywności rynku są
niewielkie, w związku z czym oczekiwany zwrot z poszczególnych transakcji jest zazwyczaj niski. Proces
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inwestycyjny polega zatem na efektywnym zawieraniu licznych transakcji o zróżnicowanym charakterze na
akcjach wielu różnorodnych spółek.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z
tego, że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości
finansowych instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować
poniesieniem straty w wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Highbridge
Europe STEEP A
(perf)
JPM Highbridge
Europe STEEP C
(perf)
JPM Highbridge
Europe STEEP D
(perf)
JPM Highbridge
Europe STEEP I
(perf)
JPM Highbridge
Europe STEEP S
(perf)
JPM Highbridge
Europe STEEP T
(perf)
JPM Highbridge
Europe STEEP X
(perf)
JPM Highbridge
Europe STEEP X

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

0,40%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Opłata zależna od wyników
Opłatę zależną od wyników pobiera się od każdej klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem (perf).
Podległe klasy jednostek
uczestnictwa
Niezabezpieczone

Opłata zależna
od wyników
20%

Zabezpieczone względem USD

20%

Mechanizm
Żądania
zwrotu
Żądania
zwrotu

Poziom referencyjny dla opłaty
zależnej od wyników
MSCI Europe Index (Total Return Net)
MSCI Europe Index (Total Return Net)
Hedged to USD

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 300% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty swapami
przychodu całkowitego (w tym kontraktami różnic kursowych) waha się w przedziale od 80% do 100%, przy
czym ten drugi poziom oznacza wartość maksymalną.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą niektórych (lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów
Subfunduszu a walutą referencyjną Subfunduszu stosownej klasy jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(dist)” Subfunduszu są powszechnie dostępne. Przewidziane
kategorie inwestorów nie podlegają „ograniczeniu” dla celów brytyjskich przepisów dotyczących
opodatkowania funduszy zagranicznych z 2009 r. (ang. UK Offshore Funds (Tax) Regulations 2009), z
późniejszymi zmianami. Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(dist)” wprowadza się do obrotu i
udostępnia na wystarczająco szeroką skalę w celu zapewnienia ich dostępności przewidzianym kategoriom
inwestorów, a także w sposób zapewniający przyciągnięcie uwagi takich kategorii inwestorów.

183

JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem HUF
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem PLN

30%) Hedged to CHF dla klas
30%) Hedged to EUR dla klas
30%) Hedged to GBP dla klas
30%) Hedged to HUF dla klas
30%) Hedged to PLN dla klas

Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez posiadanie ekspozycji przede wszystkim na
spółki amerykańskie w wyniku zastosowania w stosownych przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje swoje aktywa przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe, środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne oraz instrumenty krótkoterminowe, w tym między innymi w rządowe papiery wartościowe,
papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz depozyty terminowe.
Subfundusz zyskuje, bezpośrednio lub w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych,
ekspozycję na kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ekspozycja na takie kapitałowe papiery wartościowe
stanowi co najmniej 67% aktywów Subfunduszu.
Subfundusz może także dokonywać inwestycji w spółki kanadyjskie.
Subfundusz wykorzystuje proces tworzenia portfela akcji oparty o statystykę, tj. tzw. proces STEEP (ang.
Statistically Enhanced Equity Portfolio), będący czysto ilościowym podejściem opartym na autorskich modelach
opracowanych przez zarządzającego inwestycjami i pozwalającym na identyfikację rentownych transakcji, pomiar
i kontrolę ryzyka portfela oraz składanie zleceń na rynkach elektronicznych w dniu obrotu.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty oraz kontrakty swapowe zawierane w
ramach prywatnych umów, a także inne dłużne i walutowe instrumenty pochodne.
Subfundusz może utrzymywać krótkie pozycje do maksymalnego poziomu 10% swoich aktywów netto w wyniku
zastosowania finansowych instrumentów pochodnych.
Subfundusz może też inwestować w jednostki uczestnictwa UCITS oraz innych UCI, w tym fundusze rynku
pieniężnego.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a
ekspozycja na ryzyko walutowe podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest aktywnie zarządzanym subfunduszem akcyjnym oferującym ekspozycję na akcje spółek
amerykańskich. Proces inwestycyjny Subfunduszu opiera się na strategii mającej na celu odnoszenie korzyści z
niewielkich nieefektywności rynku. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla inwestorów
poszukujących strategii inwestycji w akcje o wyższym ryzyku celem uzupełnienia istniejącego już portfela
podstawowego lub dla inwestorów zainteresowanych możliwością uzyskania wyższych stóp zwrotu w długim
okresie, którzy jednak nie obawiają się dodatkowego ryzyka związanego ze strategią inwestycyjną Subfunduszu.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.
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Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki
indywidualnych spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.
Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą
zmiennością niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.
W przypadku osiągania ekspozycji na kapitałowe papiery wartościowe w wyniku zastosowania
finansowych instrumentów pochodnych, Subfundusz może nie odnieść korzyści w postaci zysków z
inwestycji w środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ani instrumenty krótkoterminowe z uwagi na to, że
służą one wtedy przede wszystkim jako zabezpieczenie finansowych instrumentów pochodnych (w
szczególności swapów).
Proces inwestycyjny ma na celu odnoszenie korzyści z nieefektywności rynku. Nieefektywności rynku są
niewielkie, w związku z czym oczekiwany zwrot z poszczególnych transakcji jest zazwyczaj niski. Proces
inwestycyjny polega zatem na efektywnym zawieraniu licznych transakcji o zróżnicowanym charakterze na
akcjach wielu różnorodnych spółek.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z
tego, że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości
finansowych instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować
poniesieniem straty w wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Highbridge US
STEEP A (perf)
JPM Highbridge US
STEEP C (perf)
JPM Highbridge US
STEEP D (perf)
JPM Highbridge US
STEEP I (perf)
JPM Highbridge US
STEEP T (perf)
JPM Highbridge US
STEEP X (perf)
JPM Highbridge US
STEEP X

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,80%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero
Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Opłata zależna od wyników
Opłatę zależną od wyników pobiera się od każdej klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem (perf).
Podległe klasy jednostek
uczestnictwa
Niezabezpieczone

Opłata
zależna od
wyników
20%

Mechanizm

Poziom referencyjny dla opłaty zależnej od
wyników

Żądania
zwrotu
Żądania
zwrotu

S&P 500 Index (Total Return Net – podatek
pobierany u źródła w wysokości 30%)
S&P 500 Index (Total Return Net of 30% –
podatek pobierany u źródła) Hedged to CHF

Zabezpieczone względem CHF

20%

Zabezpieczone względem EUR

20%

Żądania
zwrotu

S&P 500 Index (Total Return Net – podatek
pobierany u źródła w wysokości 30%)
Hedged to EUR
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek
pobierany u źródła w wysokości 30%)
Hedged to GBP
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek
pobierany u źródła w wysokości 30%)
Hedged to HUF
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek
pobierany u źródła w wysokości 30%)
Hedged to PLN

Zabezpieczone względem GBP

20%

Żądania
zwrotu

Zabezpieczone względem HUF

20%

Żądania
zwrotu

Zabezpieczone względem PLN

20%

Żądania
zwrotu
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Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 25% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(dist)” są powszechnie dostępne. Przewidziane kategorie
inwestorów nie podlegają „ograniczeniu” dla celów brytyjskich przepisów dotyczących opodatkowania
funduszy zagranicznych z 2009 r. (ang. UK Offshore Funds (Tax) Regulations 2009), z późniejszymi
zmianami. Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(dist)” wprowadza się do obrotu i udostępnia na
wystarczająco szeroką skalę w celu zapewnienia ich dostępności przewidzianym kategoriom inwestorów, a
także w sposób zapewniający przyciągnięcie uwagi takich kategorii inwestorów.
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JPMorgan Funds – Hong Kong Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
FTSE MPF Hong Kong Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki z
Hongkongu.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedzibę
lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w Hongkongu.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym przeznaczonym dla inwestorów zainteresowanych ekspozycją na rynek
akcji spółek z Hongkongu. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla inwestorów zainteresowanych
uzupełnieniem już istniejącego zdywersyfikowanego portfela o ekspozycję na rynek akcji spółek z Hongkongu lub
poszukujących niezależnej inwestycji w akcje spółek z Hongkongu mającej na celu zapewnienie
długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą
zmiennością niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych oraz sektorów
branżowych i w konsekwencji charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym
ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Subfundusz jest denominowany w USD, lecz jego aktywa bazowe są denominowane głównie w HKD.
Wartość HKD jest sztywno powiązana z wartością USD, lecz powiązanie to może w stosownym czasie
ulegać zmianom.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Hong Kong A
JPM Hong Kong C
JPM Hong Kong D
JPM Hong Kong I
JPM Hong Kong X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo
1,50%
0,75%
1,50%
0,75%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
1,00%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

Opłata za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty pożyczkami
papierów wartościowych, waha się w przedziale od 0% do 20%, przy czym ten drugi poziom oznacza
wartość maksymalną.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – India Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI India 10/40 Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki
indyjskie.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w Indiach.
Subfundusz może także dokonywać inwestycji w spółki z Pakistanu, Sri Lanki i Bangladeszu.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym przeznaczonym dla inwestorów zainteresowanych ekspozycją na
indyjski rynek akcji. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla inwestorów zainteresowanych
uzupełnieniem istniejącego już zdywersyfikowanego portfela o ekspozycję na indyjski rynek akcji lub
poszukujących niezależnej inwestycji w akcje indyjskie mającej na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu
wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą
zmiennością niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu z papierami wartościowymi innych rynków.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych oraz sektorów
branżowych i w konsekwencji charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa
jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM India A
JPM India C
JPM India D
JPM India I
JPM India T
JPM India X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero
Zero

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero
Zero
Zero
Zero
3,00%
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

1,50%
0,75%
1,50%
0,75%
1,50%
Zero

Zero
Zero
0,80%
Zero
0,80%
Zero

Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,30%
Maks. 0,15%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

Na potrzeby umożliwienia dostępu do efektywnych środków inwestowania przewiduje się możliwość
korzystania z usług jednostki zależnej z Mauritiusa, której jedynym właścicielem jest JPMorgan Funds.
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JPMorgan Funds – Indonesia Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI Indonesia Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w portfel
spółek z Indonezji.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w Indonezji. Papiery te mogą obejmować kapitałowe papiery wartościowe mniejszych
spółek.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a ekspozycja na ryzyko walutowe
nie podlega zazwyczaj zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym przeznaczonym dla inwestorów zainteresowanych ekspozycją na
indonezyjski rynek akcji. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla inwestorów zainteresowanych
uzupełnieniem istniejącego już zdywersyfikowanego portfela o ekspozycję na indonezyjski rynek akcji lub
poszukujących inwestycji w akcje spółek z Indonezji mającej na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu
wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą
zmiennością niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych oraz sektorów
branżowych i w konsekwencji charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym
ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa
jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Indonesia
Equity A
JPM Indonesia
Equity C
JPM Indonesia
Equity D
JPM Indonesia
Equity I
JPM Indonesia
Equity T
JPM Indonesia
Equity X

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe
 Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Japan Equity Fund
Waluta referencyjna
Jen japoński (JPY)
Poziom referencyjny
TOPIX (Total Return Net)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
TOPIX (Total Return Net) Hedged to EUR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
TOPIX (Total Return Net) Hedged to GBP dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
TOPIX (Total Return Net) Hedged to SGD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SGD
TOPIX (Total Return Net) Hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem USD
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki
japońskie.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedzibę
lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w Japonii.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Znaczna część aktywów Subfunduszu jest denominowana w jenach japońskich, a ekspozycja walutowa nie
podlega zazwyczaj zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczających.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym utworzonym w celu zapewnienia inwestorom szerokiej ekspozycji na
ryzyko rynkowe związane z japońskim rynkiem akcji. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla
inwestorów zainteresowanych uzupełnieniem istniejącego już zdywersyfikowanego portfela o pozycję obejmującą
aktywa jednego kraju lub poszukujących niezależnej podstawowej inwestycji w akcje mającej na celu
zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą
zmiennością niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym
ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Japan Equity A
JPM Japan Equity C
JPM Japan Equity D
JPM Japan Equity I
JPM Japan Equity J
JPM Japan Equity X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
5,00%
Zero

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo
1,50%
0,75%
1,50%
0,75%
1,50%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
0,75%
Zero
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,30%
Maks. 0,15%

Opłata za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
0,50%
Zero

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Korea Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
Korea Composite Stock Price Index (KOSPI)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
skoncentrowany portfel spółek koreańskich z zastosowaniem w stosownych przypadkach finansowych
instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), bezpośrednio lub w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych, w kapitałowe
papiery wartościowe spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedzibę lub prowadzących
działalność gospodarczą głównie w Korei.
Okresowo Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne z długą pozycją w celu zwiększenia
swojej całkowitej ekspozycji na koreańskie kapitałowe papiery wartościowe do maksymalnego poziomu 130%
swoich aktywów netto.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby
osiągnięcia celu inwestycyjnego. Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia.
Instrumenty te mogą obejmować między innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych
(ang. contracts for difference), kontrakty terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu
kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem kredytowym, hipoteczne TBA oraz kontrakty swapowe zawierane w
ramach prywatnych umów, a także inne dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a
ekspozycja na ryzyko walutowe podlegać zabezpieczeniu. Ponadto Subfundusz może próbować częściowo
realizować swoje cele inwestycyjne, stosując, w stosownych przypadkach, aktywne długie i krótkie pozycje
walutowe.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest agresywnie zarządzanym subfunduszem akcyjnym przeznaczonym dla inwestorów
zainteresowanych ekspozycją na koreański rynek akcji. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla
inwestorów zainteresowanych uzupełnieniem istniejącego już zdywersyfikowanego portfela o ekspozycję na
koreański rynek akcji lub dla doświadczonych inwestorów poszukujących niezależnej inwestycji w akcje
koreańskie mającej na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą
zmiennością niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu z papierami wartościowymi innych rynków.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych i w konsekwencji
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.
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Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym
ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Subfundusz może aktywnie zajmować długie i krótkie pozycje walutowe. Wahania kursów wymiany
walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje zabezpieczające przed ryzykiem
walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów walutowych mogą nie zawsze
przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Korea Equity A
JPM Korea Equity C
JPM Korea Equity D
JPM Korea Equity I
JPM Korea Equity X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo
1,50%
0,75%
1,50%
0,75%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
1,00%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

Opłata
odkup

za

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 50% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Latin America Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki z
Ameryki Łacińskiej.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w krajach z Ameryki Łacińskiej.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym inwestującym w regionie Ameryki Łacińskiej. Potencjał wzrostu akcji
spółek z Ameryki Łacińskiej sprawia, że Subfundusz jest atrakcyjny dla inwestorów poszukujących wysokich
zwrotów z inwestycji. Inwestorzy Subfunduszu muszą jednak zdawać sobie sprawę ze znacznego ryzyka
politycznego i ekonomicznego związanego z regionem Ameryki Łacińskiej. Subfundusz może być zatem
odpowiedni dla inwestorów, którzy mają już globalnie zdywersyfikowany portfel i chcą dodać do niego bardziej
ryzykowne aktywa, aby zwiększyć potencjalny zwrot.
Profil ryzyka
 Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.
 Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.
 Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.
 Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.
 Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
 Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Latin America
Equity A
JPM Latin America
Equity C
JPM Latin America
Equity D
JPM Latin America
Equity I
JPM Latin America
Equity T
JPM Latin America
Equity X

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,85%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,85%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

1,00%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

198

JPMorgan Funds – Pacific Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI All Country Asia Pacific Index (Total Return Net).
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki z
regionu Pacyfiku (w tym Japonii).
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedzibę
lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w krajach regionu Pacyfiku (w tym Japonii).
Niektóre kraje z regionu Pacyfiku mogą być traktowane jako kraje rynków wschodzących.
Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock Connect.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa Subfunduszu
może podlegać zabezpieczeniu lub być zarządzana poprzez odniesienie do jego poziomu referencyjnego.
Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego zarządzania
portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym utworzonym w celu zapewnienia zdywersyfikowanej ekspozycji na rynki
akcji w regionie Pacyfiku, w tym Japonii. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla inwestorów
zainteresowanych uzupełnieniem istniejącego już zdywersyfikowanego portfela o ekspozycję na rynki akcji w
regionie Pacyfiku lub poszukujących niezależnej inwestycji w akcje spółek z regionu Pacyfiku, mającej na celu
zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków wschodzących
mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu z papierami
wartościowymi innych rynków.

Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect, które podlegają zmianom regulacyjnym, limitom kwotowym, a także ograniczeniom operacyjnym, co
może skutkować zwiększonym ryzykiem kontrahenta.

Subfundusz koncentruje się na określonych sektorach branżowych i/lub krajach i w konsekwencji
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym ryzykiem
finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Pacific Equity A
JPM Pacific Equity C
JPM Pacific Equity D
JPM Pacific Equity I
JPM Pacific Equity X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo
1,50%
0,75%
1,50%
0,75%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
0,75%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

Opłata za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

Termin "region Pacyfiku" odnosi się do obszaru obejmującego Australię, Hongkong, Nową Zelandię, Singapur,
Chiny, Indonezję, Koreę, Malezję, Filipiny, Tajwan, Tajlandię oraz subkontynent indyjski, z wyłączeniem
Stanów Zjednoczonych Ameryki.
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JPMorgan Funds – Russia Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnianie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
skoncentrowany portfel spółek rosyjskich.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w skoncentrowany portfel kapitałowych papierów wartościowych spółek mających siedzibę lub
prowadzących działalność gospodarczą głównie w Rosji.
Subfundusz może również inwestować w inne kraje członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw.
Subfundusz inwestuje bezpośrednio w papiery wartościowe notowane na giełdach rosyjskich, tj. Russian Trading
System (RTS) Stock Exchange oraz Moscow Interbank Currency Exchange, zaklasyfikowanych do kategorii
rynków regulowanych. Do czasu uznania ich za rynki regulowane, Subfundusz ogranicza bezpośrednie inwestycje
w papiery wartościowe znajdujące się w obrocie na rosyjskich rynkach nieregulowanych oraz rynkach
nieregulowanych Wspólnoty Niepodległych Państw (wraz z wszelkimi innymi papierami wartościowymi
niebędącymi przedmiotem obrotu na rynku regulowanym) do 10% swoich aktywów netto.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest agresywnie zarządzanym subfunduszem akcyjnym inwestującym przede wszystkim w
skoncentrowany portfel akcji spółek rosyjskich i spółek powiązanych z Rosją. Subfundusz przeznaczony jest dla
inwestorów zainteresowanych ekspozycją na rosyjski rynek akcji. W związku z tym Subfundusz może być właściwy
dla inwestorów poszukujących ekspozycji na rosyjski rynek akcji w charakterze uzupełnienia istniejącego już
zdywersyfikowanego portfela lub dla inwestorów poszukujących niezależnej inwestycji w akcje rosyjskie mającej na
celu zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością
niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków wschodzących
mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do papierów
wartościowych innych rynków.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych i w konsekwencji
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.
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Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa
jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Russia A
JPM Russia C
JPM Russia D
JPM Russia I
JPM Russia T
JPM Russia X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero
Zero

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero
Zero
Zero
Zero
3,00%
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

1,50%
0,85%
1,50%
0,85%
1,50%
Zero

Zero
Zero
1,00%
Zero
1,00%
Zero

Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,30%
Maks. 0,15%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Singapore Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
FTSE ST All Share Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki
singapurskie.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) notowanych na
giełdzie papierów wartościowych w Singapurze bądź mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w tym kraju.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym przeznaczonym dla inwestorów zainteresowanych ekspozycją na
singapurski rynek akcji. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla inwestorów zainteresowanych
uzupełnieniem istniejącego już zdywersyfikowanego portfela o ekspozycję na singapurski rynek akcji lub
poszukujących niezależnej inwestycji w akcje singapurskie mającej na celu zapewnienie długoterminowego
wzrostu wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością
niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych oraz sektorów
branżowych i w konsekwencji charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym ryzykiem
finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Singapore A
JPM Singapore C
JPM Singapore D
JPM Singapore I
JPM Singapore X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

Roczna opłata za
zarządzanie i
doradztwo
1,50%
0,75%
1,50%
0,75%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
1,00%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

Opłata za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Taiwan Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) (Total Return Gross)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki
tajwańskie.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedzibę
lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w Tajwanie.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym przeznaczonym dla inwestorów zainteresowanych ekspozycją na
tajwański rynek akcji. Subfundusz może zatem stanowić właściwy wybór dla inwestorów zainteresowanych
uzupełnieniem istniejącego już zdywersyfikowanego portfela o ekspozycję na tajwański rynek akcji lub
poszukujących niezależnej inwestycji w akcje tajwańskie mającej na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu
wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością
niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków wschodzących
mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu z papierami
wartościowymi innych rynków.

Subfundusz może koncentrować się na określonych sektorach branżowych i w konsekwencji charakteryzować
się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym ryzykiem
finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Taiwan A
JPM Taiwan C
JPM Taiwan D
JPM Taiwan I
JPM Taiwan X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

Roczna opłata za
zarządzanie i
doradztwo
1,50%
0,75%
1,50%
0,75%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
1,00%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

Opłata
odkup

za

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Turkey Equity Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
MSCI Turkey 10/40 Index (Total Return Net)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki
tureckie.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedzibę
lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w Turcji.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących długoterminowego wzrostu kapitału w
wyniku zapewnienia im ekspozycji przede wszystkim na rynek turecki.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością
niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków wschodzących
mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do papierów
wartościowych innych rynków.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych oraz sektorów
branżowych i w konsekwencji charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.

Subfundusz może dokonywać znacznych inwestycji w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą
charakteryzować się niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z
wyższym ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

JPM Turkey Equity A
JPM Turkey Equity C
JPM Turkey Equity D
JPM Turkey Equity I
JPM Turkey Equity X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

1,50%
0,85%
1,50%
0,85%
Zero

Zero
Zero
1,00%
Zero
Zero

Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe
Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników Subfunduszu.
Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – US Equity All Cap Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem PLN

30%) Hedged to CHF dla klas
30%) Hedged to EUR dla klas
30%) Hedged to GBP dla klas
30%) Hedged to PLN dla klas

Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w portfel spółek
amerykańskich z wszystkich grup kapitalizacji rynkowej.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek dowolnej wielkości mających siedzibę lub prowadzących
działalność gospodarczą głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Subfundusz może także dokonywać inwestycji w spółki kanadyjskie.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz utworzono w celu zapewnienia szerokiej ekspozycji na ryzyko rynkowe związane ze spółkami
amerykańskimi. Inwestycje Subfunduszu obejmują bardzo wiele różnych papierów wartościowych i może on
stanowić właściwy wybór dla inwestorów zainteresowanych uzupełnieniem istniejącego już zdywersyfikowanego
portfela o pozycję obejmującą aktywa jednego rynku.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością
niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym ryzykiem
finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM US Equity All
Cap A
JPM US Equity All
Cap C
JPM US Equity All
Cap D
JPM US Equity All
Cap I
JPM US Equity All
Cap T
JPM US Equity All
Cap X

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – US Equity Plus Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged to CHF dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged to EUR dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez zdobywanie ekspozycji na papiery wartościowe
spółek amerykańskich w wyniku zarówno bezpośrednich inwestycji w takie papiery wartościowe jak i zastosowania
finansowych instrumentów pochodnych. Portfel zarządzany jest agresywnie.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, w kapitałowe
papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w Stanach
Zjednoczonych Ameryki.
Subfundusz może także dokonywać inwestycji w spółki kanadyjskie.
W celu zwiększenia zysków Subfundusz stosuje strategię 130/30, polegającą na zakupie papierów wartościowych
uważanych za niedowartościowane lub atrakcyjne oraz krótkiej sprzedaży papierów wartościowych uznanych za
przewartościowane lub mniej atrakcyjne z wykorzystaniem finansowych instrumentów finansowych, w stosownych
przypadkach.
Subfundusz utrzymuje zwykle długie pozycje do poziomu w przybliżeniu 130% swoich aktywów netto oraz krótkie
pozycje (osiągane przy wykorzystaniu finansowych instrumentów pochodnych) do poziomu w przybliżeniu 30%
swoich aktywów netto. Poziomy te mogą ulegać zmianie w zależności od panujących warunków rynkowych.
Subfundusz stosuje proces dokonywania inwestycji polegający na systematycznym inwestowaniu w kapitałowe
papiery wartościowe, które charakteryzuje specyficzny potencjał taki jak wartość, jakość i trendy wzrostowe cen i
zysków. Badania historyczne wykazały, że takie papiery wartościowe mogą osiągać wyniki na ponadprzeciętnym
poziomie w okresie cyklu rynkowego, ponieważ wykorzystują one czynniki psychologiczne (behawioralne i
kognitywne mechanizmy zachowań inwestorów) na rynkach akcji. Przykładowo, nadmierna pewność siebie
inwestorów, oczekiwanie, że zyski z danego papieru wartościowego będą rosły w nieskończoność, lub awersja do
strat, niechęć inwestora do sprzedaży papieru wartościowego, którego cena spada.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem
kredytowym, hipoteczne TBA oraz kontrakty swapowe zawierane w ramach prywatnych umów, a także inne
dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może też inwestować w jednostki uczestnictwa UCITS oraz innych UCI, w tym fundusze rynku
pieniężnego.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a
ekspozycja na ryzyko walutowe podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest agresywnie zarządzanym subfunduszem inwestującym w portfel akcji spółek amerykańskich
wyselekcjonowanych z uwagi na charakteryzujący je specyficzny potencjał. Finansowe instrumenty pochodne
stosuje się w celu uzyskania ekspozycji na zabezpieczone długie i krótkie pozycje w takich instrumentach.
Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących inwestycji w akcje z perspektywą
uzyskania dodatkowych zwrotów.
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Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Nie ma żadnej gwarancji, że utrzymywanie długich i krótkich pozycji przyniesie zwiększenie zysków z
inwestycji.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest agresywnie zarządzany, może on cechować się wysoką zmiennością,
ponieważ może on zajmować większe pod względem wielkości pozycje, charakteryzować się wysokim
obrotem aktywami i niekiedy posiadać znaczną ekspozycję na określone obszary rynku.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością
niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego, że
niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.

Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
papierach wartościowych, ponieważ wzrost cen papierów wartościowych jest nieograniczony. Krótka sprzedaż
inwestycji może podlegać zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski inwestorów.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM US Equity Plus A
JPM US Equity Plus C
JPM US Equity Plus D
JPM US Equity Plus I
JPM US Equity Plus T
JPM US Equity Plus X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero
Zero

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero
Zero
Zero
Zero
3,00%
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

1,50%
0,80%
1,50%
0,80%
1,50%
Zero

Zero
Zero
1,00%
Zero
1,00%
Zero

Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,30%
Maks. 0,15%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 60% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia finansowa
jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko
(ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2 „Metodologia
wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty swapami przychodu
całkowitego (w tym kontraktami różnic kursowych), wynosi 60%, z zastrzeżeniem maksymalnego poziomu w
wysokości 200%.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – US Growth Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
Russell 1000 Growth Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Russell 1000 Growth Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged to EUR dla
klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w portfel spółek
amerykańskich zorientowany na inwestycje o ponadprzeciętnej stopie zwrotu.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w portfel zorientowany na inwestycje o ponadprzeciętnej stopie zwrotu, w którego skład wchodzą
kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w
Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Subfundusz może także dokonywać inwestycji w spółki kanadyjskie.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym zorientowanym na inwestycje o ponadprzeciętnej stopie zwrotu,
utworzonym w celu zapewnienia ekspozycji na spółki wzrostowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Akcje
wzrostowe zazwyczaj cechują wyniki na ponadprzeciętnym poziomie w okresach innych niż w przypadku akcji
wartościowych. W związku z tym inwestorzy powinni być przygotowani na okresy wyników niższych niż
oczekiwane, choć analizy pokazują, że w długim okresie oba style inwestycyjne dają ponadprzeciętne wyniki.
Subfundusz może zatem być wykorzystywany zarówno jako element wzrostowy istniejącego już
zdywersyfikowanego portfela jak i jako samodzielna inwestycja.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością
niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Z powodu ukierunkowania Subfunduszu na papiery wartościowe o ponadprzeciętnej stopie zwrotu może on
charakteryzować się większą zmiennością niż indeksy szerszego rynku.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM US Growth A
JPM US Growth C
JPM US Growth D
JPM US Growth I
JPM US Growth P
JPM US Growth T
JPM US Growth X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
3,00%
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

1,50%
0,65%
1,50%
0,65%
Maks. 0,65%
1,50%
Zero

Zero
Zero
0,75%
Zero
Zero
0,75%
Zero

Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,15%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
1,00%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged to CHF dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged to EUR dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged to GBP dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged to SEK dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału przy niższej zmienności niż tradycyjne strategie
inwestycji w długie pozycje w amerykańskich akcjach w ramach pełnego cyklu koniunkturalnego dzięki
bezpośredniej ekspozycji głównie na amerykańskie spółki oraz przy zastosowaniu finansowych instrumentów
pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), bezpośrednio albo za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, w kapitałowe papiery
wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w Stanach
Zjednoczonych Ameryki.
Subfundusz dąży do przeważenia w papierach wartościowych z indeksu benchmarkowego mających największy
potencjał uzyskiwania ponadprzeciętnych wyników oraz niedoważenia w papierach wartościowych uznawanych za
najbardziej przewartościowane.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą obejmować, między innymi, swapy przychodu całkowitego, kontrakty terminowe futures,
opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty terminowe forward na instrumenty
finansowe i opcje na tego typu kontrakty oraz kontrakty swapowe w ramach prywatnych umów.
Subfundusz stosuje strategię finansową opartą na instrumentach pochodnych, która będzie realizowana poprzez
systematyczne transakcje kupna i sprzedaży finansowych instrumentów pochodnych notowanych na giełdzie
papierów wartościowych i zazwyczaj powiązanych z indeksem benchmarkowym Subfunduszu. Taka strategia ma
na celu złagodzenie ryzyka spadku wartości przy jednoczesnym pewnym ograniczeniu potencjału wzrostu wartości
kapitału.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów poszukujących niższej zmienności niż tradycyjne strategie
inwestycji w długie pozycje w amerykańskich akcjach, przy jednoczesnym utrzymaniu ekspozycji na amerykańskie
akcje (i ograniczonym potencjale wzrostu).
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością
niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.
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Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego, że
niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Choć Subfundusz wykorzystuje strategię opartą na finansowych instrumentach pochodnych zmierzającą do
zmniejszenia ryzyka spadku wartości, nie ma gwarancji, że strategia inwestycji w instrumenty pochodne
przyniesie efekty, a dodatkowo Subfundusz rezygnuje w ten sposób z części potencjału wzrostowego.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM US Hedged Equity A
JPM US Hedged Equity C
JPM US Hedged Equity I
JPM US Hedged Equity S
JPM US Hedged Equity X

5,00%
Zero
Zero
Zero
Zero

Roczna opłata za
zarządzanie i
doradztwo
0,90%
0,45%
0,45%
0,23%
Zero

Wydatki operacyjne i
administracyjne

Opłata
odkup

Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,16%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

0,50%
Zero
Zero
Zero
Zero

za

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 300% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia finansowa
jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami sekcji 2.1. „Metodologia
wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa. Transakcje zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do
minimum wpływu wahań kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Pozycje Subfunduszu w akcjach (z wyłączeniem instrumentów pochodnych) będzie cechować bliskie
podobieństwo do indeksu benchmarkowego. Jednakże całkowita ekspozycja rynkowa Subfunduszu może się
znacznie różnić w wyniku zastosowania strategii inwestycji w opcje.
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JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
ICE 1 Month USD LIBOR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
ICE 1 Month CHF LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
ICE 1 Month EUR LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
ICE 1 Month GBP LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
STIBOR 1 Month Offered Rate dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Osiągnięcie całkowitej stopy zwrotu poprzez aktywne zarządzanie długimi i krótkimi pozycjami w akcjach przy
ekspozycji przede wszystkim na spółki amerykańskie oraz przy wykorzystaniu finansowych instrumentów
pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 67% ekspozycji kapitałowej brutto Subfunduszu, która może pochodzić z inwestycji bezpośrednich
albo zastosowania finansowych instrumentów pochodnych, przyjmuje formę kapitałowych papierów wartościowych
spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Taką ekspozycję można uzyskać wyłącznie w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych, a w
konsekwencji Subfundusz może inwestować do 100% swoich aktywów w środki pieniężne oraz inne aktywa
pieniężne.
Subfundusz może także dokonywać inwestycji w spółki kanadyjskie.
Subfundusz stosuje strategię zajmowania długich i krótkich pozycji (ang. long-short strategy), polegającą na
zakupie papierów wartościowych uważanych za niedowartościowane lub atrakcyjne oraz krótkiej sprzedaży
papierów wartościowych uznanych za przewartościowane lub mniej atrakcyjne z wykorzystaniem w stosownych
przypadkach finansowych instrumentów finansowych.
Subfundusz utrzymuje zwykle długie pozycje do maksymalnego poziomu 140% swoich aktywów netto oraz krótkie
pozycje do maksymalnego poziomu 115% swoich aktywów netto (przy czym wszystkie osiągane są przy
wykorzystaniu finansowych instrumentów pochodnych). Subfundusz elastycznie zarządza swoją ekspozycją netto
na ryzyko rynkowe. Zarządzający inwestycjami będzie różnicować długie i krótkie pozycje w zależności od
koniunktury na rynku, a ekspozycja rynkowa netto będzie się zwykle kształtować w zakresie od 30% krótkiej pozycji
netto do 80% długiej pozycji netto.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować, między
innymi, swapy przychodu całkowitego, kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang.
contracts for difference), kontrakty terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty oraz
kontrakty swapowe w ramach prywatnych umów.
Dłużne papiery wartościowe mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a
ekspozycja na ryzyko walutowe podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest odpowiedni dla inwestorów poszukujących alternatywnego rozwiązania na potrzeby inwestycji w
amerykańskie akcje dla uzupełnienia tradycyjnej oferty akcyjnej.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Nie ma żadnej gwarancji, że aktywne zastosowanie długich i krótkich pozycji dla zróżnicowania ekspozycji
rynkowej netto przyniesie zwiększenie zwrotu z inwestycji. Zdolność Subfunduszu do osiągnięcia celu
inwestycyjnego jest ściśle powiązana z aktywnym zarządzaniem.
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Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.
Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością
niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego, że
niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
papierach wartościowych, ponieważ wzrost cen papierów wartościowych jest nieograniczony. Krótka sprzedaż
inwestycji może podlegać zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski inwestorów.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Opłata
dystrybucyjna

5,00%

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo
1,50%

Opłata za
odkup

Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%

JPM
US
Opportunistic
Long-Short Equity A (perf)
JPM
US
Opportunistic
Long-Short Equity C (perf)
JPM
US
Opportunistic
Long-Short Equity D (perf)
JPM
US
Opportunistic
Long-Short Equity I (perf)
JPM
US
Opportunistic
Long-Short Equity S (perf)
JPM
US
Opportunistic
Long-Short Equity X (perf)
JPM
US
Opportunistic
Long-Short Equity X

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

0,38%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

0,50%

Opłata zależna od wyników
Opłatę zależną od wyników pobiera się od każdej klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem (perf).
Podległa klasa
jednostek uczestnictwa

Opłata zależna od wyników

Mechanizm

Niezabezpieczone

* 15%-owa opłata zależna od
wyników jest ograniczona
pułapem skumulowanej nadwyżki
zwrotu wynoszącym 11,5%.
* 15%-owa opłata zależna od
wyników jest ograniczona
pułapem skumulowanej nadwyżki
zwrotu wynoszącym 11,5%.
* 15%-owa opłata zależna od
wyników jest ograniczona
pułapem skumulowanej nadwyżki
zwrotu wynoszącym 11,5%.
15%-owa opłata zależna od
wyników jest ograniczona
pułapem skumulowanej nadwyżki
zwrotu wynoszącym 11,5%.
* 15%-owa opłata zależna od
wyników jest ograniczona
pułapem skumulowanej nadwyżki
zwrotu wynoszącym 11,5%.

Wartości
progowej

Zabezpieczone względem
CHF
Zabezpieczone względem
EUR
Zabezpieczone względem
GBP
Zabezpieczone względem
SEK

Poziom referencyjny dla
opłaty zależnej od
wyników
ICE 1 Month USD LIBOR

Wartości ICE 1 Month CHF LIBOR
progowej
Wartości ICE 1 month EUR LIBOR
progowej
Wartości ICE 1 Month GBP LIBOR
progowej
Wartości STIBOR 1 Month Offered Rate
progowej

Więcej informacji na temat opłat zależnych od wyników przestawiono w Załączniku V „Obliczanie opłat zależnych
od wyników”.
Poniższe przykłady poglądowe wykazują sposób, w jaki ograniczenie to może działać w praktyce.
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Przykład 1. Stopy zwrotu z klasy jednostek uczestnictwa Subfunduszu przekraczają zarówno referencyjną stopę
zwrotu jak i pułap nadwyżki zwrotu
 Skumulowana stopa zwrotu z klasy jednostek uczestnictwa
 minus
skumulowana
stopa
zwrotu
na
poziomie
referencyjnym
 Skumulowana nadwyżka zwrotu przed zastosowaniem
pułapu
 Skumulowana nadwyżka zwrotu po zastosowaniu pułapu
wynoszącego 11,5%
 Opłata zależna od wyników* (15% z 11,5%)

16,00%
3,00%
13,00%
11,50%
1,725%

*Opłata zależna od wyników podlega ograniczeniu do 15% (stawka opłaty zależnej od wyników) pułapu
skumulowanej nadwyżki zwrotu w wysokości 11,50%, czyli do poziomu 1,725%
Przykład 2. Stopy zwrotu z klasy jednostek uczestnictwa Subfunduszu przekraczają referencyjną stopę zwrotu, ale
nie są wyższe niż pułap nadwyżki zwrotu
 Skumulowana stopa zwrotu z klasy jednostek uczestnictwa
 minus
skumulowana
stopa
zwrotu
na
poziomie
referencyjnym
 Skumulowana nadwyżka zwrotu przed zastosowaniem
pułapu
 Skumulowana nadwyżka zwrotu po zastosowaniu pułapu
wynoszącego 11,5%
 Opłata zależna od wyników* (15% z 6,5%)

10,00%
3,50%
6,50%
6,50%
0,975%

*Opłata zależna od wyników podlega ograniczeniu do 15% (stawka opłaty zależnej od wyników)
wysokości nadwyżki zwrotu, która w tym przykładzie wynosi 6,50%, czyli do poziomu 0,975%. W tym
przykładzie pułap nie został osiągnięty, ponieważ skumulowana nadwyżka zwrotu kształtuje się na
poziomie pułapu wynoszącego 11,50 % lub niższym.
Więcej informacji na temat opłat zależnych od wyników przestawiono w Załączniku V „Obliczanie opłat zależnych
od wyników”.
Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej (VaR).
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 100% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia finansowa
jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.1 „Metodologia
wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty swapami przychodu
całkowitego (w tym kontraktami różnic kursowych), waha się w przedziale od 15% do 50%, z zastrzeżeniem
maksymalnego poziomu w wysokości 255%.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany bez odniesienia do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – US Research Enhanced Index Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged to CHF dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged to EUR dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
Cel inwestycyjny
Osiąganie długoterminowej stopy zwrotu powyżej poziomu referencyjnego poprzez inwestowanie przede
wszystkim w portfel spółek amerykańskich. Profil ryzyka portfela papierów wartościowych w posiadaniu
Subfunduszu odzwierciedla profil ryzyka portfela papierów wartościowych wchodzących w skład poziomu
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Subfundusz jest konstruowany przede wszystkim na podstawie poziomu referencyjnego, z zamiarem przeważenia
tych papierów wartościowych wchodzących w skład poziomu referencyjnego, które mają największy potencjał
uzyskania ponadprzeciętnych wyników, oraz niedoważenia papierów wartościowych uznanych za najbardziej
przewartościowane.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz utworzono w celu zapewnienia szerokiej ekspozycji na ryzyko rynkowe związane z amerykańskim
rynkiem akcji. Subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów zainteresowanych możliwością odnoszenia
korzyści z nadwyżki zwrotu przy ryzyku utrzymującym się na poziomie ryzyka związanego z inwestowaniem w
papiery wartościowe reprezentujące poziom referencyjny. Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla
inwestorów zainteresowanych podstawową inwestycją w akcje spółek amerykańskich lub poszukujących
niezależnej inwestycji mającej na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Celem Subfunduszu jest zapewnienie stopy zwrotu powyżej poziomu referencyjnego. Subfundusz może
jednak osiągać wyniki poniżej poziomu referencyjnego.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością
niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek uczestnictwa

Opłata
wstępna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,20%

Opłata za
odkup

Zero

Roczna opłata za
zarządzanie i
doradztwo
0,20%

JPM US Research Enhanced Index
Equity C (perf)
JPM US Research Enhanced Index
Equity I (perf)
JPM US Research Enhanced Index
Equity X (perf)
JPM US Research Enhanced Index
Equity X

Zero

0,20%

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Zero

Opłata zależna od wyników
Opłatę zależną od wyników pobiera się od każdej klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem (perf).
Podległe klasy jednostek
uczestnictwa
Niezabezpieczone

Opłata zależna
od wyników
10%

Zabezpieczone względem
CHF
Zabezpieczone względem
EUR

10%
10%

Mechanizm
Żądania
zwrotu
Żądania
zwrotu
Żądania
zwrotu

Poziom referencyjny dla opłaty zależnej od
wyników
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek
pobierany u źródła w wysokości 30%)
S&P 500 Index (Total Return Net of 30% –
podatek pobierany u źródła) Hedged to CHF
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek
pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged
to EUR

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz wykazuje bliskie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged to CHF dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged to EUR dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
S&P 500 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged to GBP dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez zdobywanie ekspozycji na papiery wartościowe
spółek amerykańskich w wyniku zarówno bezpośredniej inwestycji w takie papiery wartościowe jak i zastosowania
finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, w kapitałowe
papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w Stanach
Zjednoczonych Ameryki.
Subfundusz może także dokonywać inwestycji w spółki kanadyjskie.
W celu zwiększenia zysków Subfundusz stosuje strategię 130/30, polegającą na zakupie papierów wartościowych
uważanych za niedowartościowane lub atrakcyjne oraz krótkiej sprzedaży papierów wartościowych uznanych za
przewartościowane lub mniej atrakcyjne z wykorzystaniem finansowych instrumentów finansowych, w stosownych
przypadkach.
Subfundusz utrzymuje zwykle długie pozycje do poziomu w przybliżeniu 130% swoich aktywów netto oraz krótkie
pozycje (osiągane przy wykorzystaniu finansowych instrumentów pochodnych) do poziomu w przybliżeniu 30%
swoich aktywów netto. Poziomy te mogą ulegać zmianie w zależności od panujących warunków rynkowych.
Subfundusz stosuje proces inwestycyjny oparty na analizie fundamentalnej spółek oraz ich przyszłych zysków i
przepływów pieniężnych przeprowadzanej przez zespół wyspecjalizowanych analityków sektorowych.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem
kredytowym, hipoteczne TBA oraz kontrakty swapowe zawierane w ramach prywatnych umów, a także inne
dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może też inwestować w jednostki uczestnictwa UCITS oraz innych UCI, w tym fundusze rynku
pieniężnego.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a
ekspozycja na ryzyko walutowe podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest aktywnie zarządzanym Subfunduszem utworzonym w celu zapewnienia szerokiej ekspozycji na
ryzyko rynkowe związane z amerykańskimi rynkami papierów wartościowych. Inwestycje Subfunduszu obejmują
bardzo wiele różnych sektorów. Finansowe instrumenty pochodne stosuje się w celu uzyskania ekspozycji na
zabezpieczone długie i krótkie pozycje w takich instrumentach. Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla
inwestorów poszukujących inwestycji w akcje z perspektywą uzyskania dodatkowych zwrotów.
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Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Nie ma żadnej gwarancji, że utrzymywanie długich i krótkich pozycji przyniesie zwiększenie zysków z
inwestycji.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością
niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego, że
niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.

Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
papierach wartościowych, ponieważ wzrost cen papierów wartościowych jest nieograniczony. Krótka sprzedaż
inwestycji może podlegać zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski inwestorów.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM USSelect Equity Plus A
JPM US Select Equity Plus C
JPM US Select Equity Plus D
JPM US Select Equity Plus I
JPM US Select Equity Plus P
JPM US Select Equity Plus X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
5,00%
Zero

Roczna opłata
za zarządzanie i
doradztwo
1. 50%
0,80%
1,50%
0,80%
Maks. 0,80%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
1,00%
Zero
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,20%
Maks. 0,15%

Opłata za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
1,00%
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 75% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia finansowa
jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko
(ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2 „Metodologia
wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty swapami przychodu
całkowitego (w tym kontraktami różnic kursowych), wynosi 60%, z zastrzeżeniem maksymalnego poziomu w
wysokości 200%.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – US Select Long-Short Equity Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
ICE 1 Month USD LIBOR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
ICE 1 Month CHF LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
ICE 1 Month EUR LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
ICE 1 Month GBP LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
STIBOR 1 Month Offered Rate dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Osiąganie całkowitej stopy zwrotu poprzez ekspozycję przede wszystkim na spółki amerykańskie oraz za
pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, w kapitałowe
papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w Stanach
Zjednoczonych Ameryki.
Subfundusz może także dokonywać inwestycji w spółki kanadyjskie.
Subfundusz stosuje strategię zajmowania długich i krótkich pozycji (ang. long-short strategy), polegającą na
zakupie papierów wartościowych uważanych za niedowartościowane lub atrakcyjne oraz krótkiej sprzedaży
papierów wartościowych uznanych za przewartościowane lub mniej atrakcyjne z wykorzystaniem w stosownych
przypadkach finansowych instrumentów finansowych. Celem Subfunduszu jest generowanie dodatnich stóp
zwrotu.
Subfundusz utrzymuje zazwyczaj długie pozycje do maksymalnego poziomu 175% swoich aktywów netto oraz
krótkie pozycje (osiągane z zastosowaniem finansowych instrumentów pochodnych) do maksymalnego poziomu
160% swoich aktywów netto. Ekspozycja netto na ryzyko rynkowe długich i krótkich pozycji ulega zmianom w
zależności od panujących warunków rynkowych, lecz zazwyczaj waha w przedziale od pozycji krótkiej netto 20%
do pozycji długiej netto 50%.
Subfundusz stosuje proces inwestycyjny oparty na analizie fundamentalnej spółek oraz ich przyszłych zysków i
przepływów pieniężnych przeprowadzanej przez zespół wyspecjalizowanych analityków sektorowych.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować, między
innymi, swapy przychodu całkowitego, kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang.
contracts for difference), kontrakty terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty oraz
kontrakty swapowe.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a
ekspozycja na ryzyko walutowe podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym z szeroką ekspozycją na ryzyko rynkowe związane z amerykańskimi
papierami wartościowymi, mającym na celu uzyskiwanie całkowitej stopy zwrotu.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Nie ma żadnej gwarancji, że utrzymywanie długich i krótkich pozycji przyniesie ograniczenie zmienności
Subfunduszu.
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Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.
Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością
niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego, że
niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
papierach wartościowych, ponieważ wzrost cen papierów wartościowych jest nieograniczony. Krótka sprzedaż
inwestycji może podlegać zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski inwestorów.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa
JPM US Select
Equity A (perf)
JPM US Select
Equity C (perf)
JPM US Select
Equity D (perf)
JPM US Select
Equity I (perf)
JPM US Select
Equity X (perf)
JPM US Select
Equity X

Opłata
wstępna
Long-Short

5,00%

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo
1,50%

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Long-Short

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

Long-Short

5,00%

1,50%

0,75%

Maks. 0,30%

0,50%

Long-Short

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Long-Short

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Long-Short

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Opłata zależna od wyników
Opłatę zależną od wyników pobiera się od każdej klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem (perf).
Podległe klasy
jednostek
uczestnictwa
Niezabezpieczone

Opłata zależna
od wyników

Mechanizm

Poziom referencyjny dla opłaty zależnej od
wyników

15%

ICE 1 Month USD LIBOR

Zabezpieczone
względem CHF
Zabezpieczone
względem EUR
Zabezpieczone
względem GBP
Zabezpieczone
względem SEK

15%

Wartości
progowej
Wartości
progowej
Wartości
progowej
Wartości
progowej
Wartości
progowej

15%
15%
15%

ICE 1 Month CHF LIBOR
ICE 1 month EUR LIBOR
ICE 1 Month GBP LIBOR
STIBOR 1 Month Offered Rate

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej (VaR).
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 200% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia finansowa
jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2 „Metodologia
wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty swapami przychodu
całkowitego (w tym kontraktami różnic kursowych), wynosi 180%, z zastrzeżeniem maksymalnego poziomu w
wysokości 335%.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.
 Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany bez odniesienia do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – US Small Cap Growth Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
Russell 2000 Growth Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%)
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w portfel spółek
amerykańskich o małej kapitalizacji zorientowany na inwestycje o ponadprzeciętnej stopie zwrotu.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w portfel zorientowany na inwestycje o ponadprzeciętnej stopie zwrotu, w którego skład wchodzą
kapitałowe papiery wartościowe spółek o małej kapitalizacji mających siedzibę lub prowadzących działalność
gospodarczą głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Kapitalizacja rynkowa jest całkowitą wartością akcji
spółki i może z czasem ulec istotnym zmianom. Spółka o małej kapitalizacji to spółka, której kapitalizacja rynkowa
na moment zakupu kształtuje się w przedziale kapitalizacji rynkowej spółek wchodzących w skład poziomu
referencyjnego Subfunduszu.
Subfundusz może także dokonywać inwestycji w spółki kanadyjskie.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym utworzonym w celu zapewnienia ekspozycji na spółki o małej kapitalizacji
w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pomimo generowania okresami bardzo wysokich stóp zwrotu dla inwestorów,
spółki te charakteryzowały się mniejszą płynnością w przeszłości i obarczone są wyższym ryzykiem trudności
finansowych niż większe spółki blue chip. Inwestorzy Subfunduszu powinni zatem zdawać sobie sprawę z tego, że
Subfundusz charakteryzuje się potencjałem zmienności większym niż w przypadku podstawowych subfunduszy
akcyjnych zorientowanych na spółki o dużej kapitalizacji.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością
niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Z powodu ukierunkowania Subfunduszu na papiery wartościowe o ponadprzeciętnej stopie zwrotu spółek o
małej kapitalizacji może on charakteryzować się większą zmiennością niż indeksy szerszego rynku.

Subfundusz inwestuje w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się mniejszą
płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym ryzykiem
finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM US Small Cap Growth A
JPM US Small Cap Growth C
JPM US Small Cap Growth D
JPM US Small Cap Growth I
JPM US Small Cap Growth X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo
1,50%
0,80%
1,50%
0,80%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
0,75%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

Opłata
za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – US Smaller Companies Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
Russell 2000 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Russell 2000 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged to CHF dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
Russell 2000 Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged to EUR dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
amerykańskie spółki o małej i bardzo małej kapitalizacji.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek o małej i bardzo małej kapitalizacji mających siedzibę lub
prowadzących działalność gospodarczą głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Kapitalizacja rynkowa jest
całkowitą wartością akcji spółki i może z czasem ulec istotnym zmianom. Spółki o małej i bardzo małej kapitalizacji
to spółki, których kapitalizacja rynkowa na moment zakupu kształtuje się w przedziale kapitalizacji rynkowej spółek
wchodzących w skład poziomu referencyjnego Subfunduszu.
Subfundusz może także dokonywać inwestycji w spółki amerykańskie o średniej kapitalizacji oraz, w mniejszym
stopniu, w spółki kanadyjskie.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym utworzonym w celu zapewnienia ekspozycji na spółki o małej i bardzo
małej kapitalizacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Spółki te mogą charakteryzować się mniejszą płynnością i
wyższym ryzykiem trudności finansowych niż większe spółki blue chip. Inwestorzy Subfunduszu powinni zatem
zdawać sobie sprawę z tego, że Subfundusz charakteryzuje się potencjałem zmienności większym niż w
przypadku podstawowych subfunduszy akcyjnych zorientowanych na spółki o dużej kapitalizacji.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością
niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe spółek o małej i bardzo małej kapitalizacji,
które mogą charakteryzować się mniejszą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do
wiązania się z wyższym ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM US Smaller Companies A
JPM US Smaller Companies C
JPM US Smaller Companies D
JPM US Smaller Companies I
JPM US Smaller Companies P
JPM US Smaller Companies X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
5,00%
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo
1,50%
0,75%
1,50%
0,75%
Maks. 1,20%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
1,00%
Zero
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,20%
Maks. 0,15%

Opłata za
odkup
0,50%

Zero

0,50%
Zero
1,00%
Zero

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum wpływu
wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

229

JPMorgan Funds – US Technology Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
BofA Merrill Lynch 100 Technology Price Index
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
amerykańskie spółki technologiczne, medialne oraz telekomunikacyjne.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek technologicznych, medialnych oraz telekomunikacyjnych
mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Subfundusz może także dokonywać inwestycji w spółki kanadyjskie.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest specjalistycznym subfunduszem akcyjnym inwestującym w spółki z amerykańskiego sektora
technologii, mediów i telekomunikacji. Takie ukierunkowane podejście może skutkować wysokim poziomem
relatywnych stóp zwrotu, gdy sektor technologii cieszy się względami, jednakże inwestorzy mogą doświadczyć
długich okresów, w których uzyskiwane wyniki będą kształtować się na poziomie niższym niż oczekiwany, w
sytuacji gdy rynek straci zainteresowanie tym sektorem. Subfundusz może zatem stanowić najwłaściwszy wybór
dla inwestorów, którzy poszukują strategii inwestycji w akcje o wyższym ryzyku celem uzupełnienia istniejącego już
portfela podstawowego lub dla inwestorów zainteresowanych wyłączną ekspozycją na jeden sektor rynku akcji.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością
niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Subfundusz koncentruje się na spółkach technologicznych, medialnych i telekomunikacyjnych, i w
konsekwencji może charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań kursów
walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

JPM US Technology A
JPM US Technology C
JPM US Technology D
JPM US Technology I
JPM US Technology X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

1,50%
0,80%
1,50%
0,80%
Zero

Zero
Zero
1,00%
Zero
Zero

Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – US Value Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
Russell 1000 Value Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Russell 1000 Value Index (Total Return Net – podatek pobierany u źródła w wysokości 30%) Hedged to EUR dla
klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w portfel
spółek amerykańskich zorientowany na inwestycje o zaniżonej wycenie rynkowej.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w portfel kapitałowych papierów wartościowych spółek mających siedzibę lub prowadzących
działalność gospodarczą głównie w USA, zorientowany na inwestycje o zaniżonej wycenie rynkowej (ang. value
style).
Subfundusz może także dokonywać inwestycji w spółki kanadyjskie.
Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym zorientowanym na inwestycje o zaniżonej wycenie rynkowej,
utworzonym w celu zapewnienia ekspozycji na spółki wartościowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Akcje
wartościowe zazwyczaj cechują wyniki na ponadprzeciętnym poziomie w okresach innych niż w przypadku akcji
wzrostowych. W związku z tym inwestorzy powinni być przygotowani na okresy wyników niższych niż
oczekiwane, choć analizy pokazują, że w długim okresie oba style inwestycyjne dają ponadprzeciętne wyniki.
Subfundusz może zatem być wykorzystywany zarówno jako element wartościowy istniejącego już
zdywersyfikowanego portfela jak i jako samodzielna inwestycja.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą
zmiennością niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.

Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością w porównaniu z ogólnymi indeksami
rynkowymi w wyniku koncentracji Subfunduszu na papierach wartościowych o zaniżonej wycenie rynkowej.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM US Value A
JPM US Value C
JPM US Value D
JPM US Value I
JPM US Value X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

Roczna opłata za
zarządzanie i
doradztwo
1,50%
0,65%
1,50%
0,65%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
0,75%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

Opłata za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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4.

Subfundusze zrównoważone i mieszane

JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total
Return Gross)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) USD Cross Hedged to AUD 1/ 50% J.P.
Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross) Hedged to AUD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem AUD
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) USD Cross Hedged to CAD 2/ 50% J.P.
Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross) Hedged to CAD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem CAD
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) USD Cross Hedged to EUR3/ 50% J.P.
Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem EUR
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) USD Cross Hedged to GBP4/ 50% J.P.
Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross) Hedged to GBP dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem GBP
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) USD Cross Hedged to NZD 5/ 50% J.P.
Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross) Hedged to NZD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
względem NZD
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) USD Cross Hedged to CNH 6/ 50% J.P.
Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross) Hedged to CNH dla klas jednostek uczestnictwa
zabezpieczonych względem RMB
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) USD Cross Hedged to SGD 7/ 50% J.P.
Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross) Hedged to SGD dla klas jednostek uczestnictwa
zabezpieczonych względem SGD
Cel inwestycyjny
Zapewnienie dochodu i długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
generujące dochody papiery wartościowe spółek z krajów regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii).

Jest to indeks MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) in USD z dodatkowym zabezpieczeniem
przed wahaniami kursu USD względem AUD. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów
walutowych pomiędzy walutą referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.
2 Jest to indeks MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) in USD z dodatkowym zabezpieczeniem
przed wahaniami kursu USD względem CAD. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów
walutowych pomiędzy walutą referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.
3 Jest to indeks MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) in USD z dodatkowym zabezpieczeniem
przed wahaniami kursu USD względem EUR. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów
walutowych pomiędzy walutą referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.
4 Jest to indeks MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) in USD z dodatkowym zabezpieczeniem
przed wahaniami kursu USD względem GBP. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów
walutowych pomiędzy walutą referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.
5 Jest to indeks MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) in USD z dodatkowym zabezpieczeniem
przed wahaniami kursu USD względem NZD. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów
walutowych pomiędzy walutą referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.
6 Jest to indeks MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) in USD z dodatkowym zabezpieczeniem
przed wahaniami kursu USD względem CNH. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów
walutowych pomiędzy walutą referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.
7 Jest to indeks MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) in USD z dodatkowym zabezpieczeniem
przed wahaniami kursu USD względem SGD. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów
walutowych pomiędzy walutą referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek
uczestnictwa.
1
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Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe, zamienne papiery wartościowe
oraz fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości („fundusze REIT”). Emitentami tych papierów wartościowych są
spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w krajach regionu Azji i Pacyfiku (z
wyłączeniem Japonii) bądź rządy krajów regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) lub ich agencje .
Subfundusz inwestuje między 25% a 75% swoich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe oraz między 25% a
75% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe.
Subfundusz stosuje proces inwestycyjny oparty na analizie fundamentalnej indywidualnych papierów
wartościowych i ich potencjału dochodowego. Zarządzający inwestycjami będzie w czasem urozmaicał alokacje
względem aktywów i krajów w celu uwzględnienia warunków i okazji rynkowych.
Niektóre kraje regionu Azji i Pacyfiku mogą być traktowane jako kraje rynków wschodzących.
Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect.
Subfundusz może inwestować znaczną część swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej
inwestycyjnego oraz dłużne papiery wartościowe bez ratingu. Subfundusz może inwestować w dłużne papiery
wartościowe bez względu na ich jakość kredytową bądź terminy zapadalności.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie. Zarządzający inwestycjami może
zabezpieczyć całość lub część ekspozycji na ryzyko walutowe.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących źródła dochodu i długoterminowego
wzrostu wartości kapitału poprzez ekspozycję przede wszystkim na region Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem
Japonii).
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Zyski inwestorów co roku ulegają zmianie w zależności od dochodu z tytułu dywidend oraz zysków z kapitału
generowanych przez bazowe aktywa finansowe. Zyski z kapitału mogą być w niektórych latach ujemne, a
dywidendy nie są gwarantowane.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.

Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect, które podlegają zmianom regulacyjnym, limitom kwotowym, a także ograniczeniom operacyjnym,
co może skutkować zwiększonym ryzykiem kontrahenta.
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Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.
Subfundusz może koncentrować się na określonych sektorach branżowych i/lub krajach i w konsekwencji
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.
Obligacje zamienne narażone są na ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko rynkowe
związane zarówno z dłużnymi jak i kapitałowymi papierami wartościowymi, a także na rodzaje ryzyka
specyficzne dla zamiennych papierów wartościowych. Obligacje zamienne mogą charakteryzować się niższą
płynnością niż bazowe kapitałowe papiery wartościowe.
Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
Inwestycje w fundusze REIT mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem ryzyka płynności i
większą zmiennością cen powodowanych zmianami panujących warunków gospodarczych i stóp
procentowych.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

5,00%

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo
1,50%

JPM Asia Pacific
Income A
JPM Asia Pacific
Income C
JPM Asia Pacific
Income D
JPM Asia Pacific
Income I
JPM Asia Pacific
Income X

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

1,50%

0,45%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 25% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Allocation Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
60% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 40% JPM Government Bond Index Global (Total
Return Gross) Hedged to EUR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonej klasy jednostek uczestnictwa
60% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to CHF / 40% JPM Government Bond Index Global (Total
Return Gross) Hedged to CHF dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
60% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to SEK / 40% JPM Government Bond Index Global (Total
Return Gross) Hedged to SEK dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
60% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD / 40% JPM Government Bond Index Global (Total
Return Gross) Hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem USD
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie na całym świecie przede
wszystkim w elastycznie zarządzany portfel papierów wartościowych z zastosowaniem w stosownych przypadkach
finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje, bezpośrednio albo za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, przede
wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje zamienne, papiery
wartościowe zabezpieczone aktywami, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz obligacje
zabezpieczone), depozyty w instytucjach kredytowych oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także instrumenty
indeksów towarowych oraz fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości („fundusze REIT”). Takie papiery
wartościowe mogą obejmować dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego oraz dłużne papiery
wartościowe bez ratingu. Emitenci tych papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na
rynkach wschodzących.
Subfundusz stosuje elastyczne podejście do alokacji aktywów i może wykorzystywać długie i krótkie pozycje
(osiągane w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych) w celu dokonywania zmian ekspozycji
na ryzyko związane z różnymi kategoriami aktywów i rynkami w zależności od panujących warunków i możliwości
rynkowych. Alokacje mogą różnić się znacznie, a ekspozycja na ryzyko związane z określonymi rynkami, sektorami
lub walutami może podlegać koncentracji.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego
typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem kredytowym oraz kontrakty swapowe, a także inne akcyjne,
dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest EUR, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a
ekspozycja na ryzyko walutowe podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz ten może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących źródła wzrostu wartości kapitału w
wyniku ekspozycji na różne kategorie aktywów, na całym świecie.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
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wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.
Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być
wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku
uregulowania zobowiązań związanych z aktywami bazowymi.
Na wartość papierów wartościowych, w które inwestuje Subfundusz, mogą mieć wpływ fluktuacje cen
towarów, które z kolei mogą charakteryzować się znaczną zmiennością.
Inwestycje w fundusze REIT oraz spółki prowadzące działalność związaną z nieruchomościami mogą
charakteryzować się podwyższonym poziomem ryzyka płynności i większą zmiennością cen powodowanych
zmianami panujących warunków gospodarczych i stóp procentowych.
Obligacje zamienne narażone są na ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko rynkowe
związane zarówno z dłużnymi jak i kapitałowymi papierami wartościowymi, a także na rodzaje ryzyka
specyficzne dla zamiennych papierów wartościowych. Obligacje zamienne mogą charakteryzować się niższą
płynnością niż bazowe kapitałowe papiery wartościowe.
Subfundusz może być skoncentrowany i posiadać ekspozycję poprzez zajęcie pozycji długiej netto lub
pozycji krótkiej netto na ryzyko związane z sektorami przemysłowymi, rynkami i/lub walutami. W
konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
aktywach, ponieważ wzrost cen aktywów jest nieograniczony. Krótka sprzedaż inwestycji może podlegać
zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski inwestorów.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Global
Allocation Fund A
JPM Global
Allocation Fund C
JPM Global
Allocation Fund D
JPM Global
Allocation Fund I
JPM Global
Allocation Fund T
JPM Global
Allocation Fund X

1,25%

Zero

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

Zero

0,60%

Zero

Maks. 0,15%

Zero

5,00%

Zero

1,25%

0,35%

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

Zero

0,60%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Zero

3,00%

1,25%

0,35%

Maks. 0,20%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 250% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia finansowa
jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2 „Metodologia
wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Capital Structure Opportunities Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
80% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 20% MSCI
World Index (Total Return Net) Hedged to EUR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
80% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to CHF/ 20% MSCI
World Index (Total Return Net) Hedged to CHF dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
80% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to GBP/ 20% MSCI
World Index (Total Return Net) Hedged to GBP dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem
GBP
80% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to SEK/ 20% MSCI
World Index (Total Return Net) Hedged to SEK dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
80% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD/ 20% MSCI
World Index (Total Return Net) Hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem
USD
Cel inwestycyjny
Zapewnienie zwrotu poprzez inwestowanie przede wszystkim w zdywersyfikowany portfel dłużnych papierów
wartościowych przedsiębiorstw, kapitałowych i zamiennych papierów wartościowych na całym świecie z
zastosowaniem, w stosownych przypadkach, finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz stara się osiągnąć swój cel inwestycyjny, stosując wieloaktywowy, oddolny proces doboru papierów
wartościowych, poszukując okazji inwestycyjnych w ramach spółek o różnej strukturze kapitałowej w ramach
swojego spektrum inwestycyjnego. Struktura kapitałowa spółki odnosi się do sposobu, w jaki finansuje ona swoją
działalność, emitując różnego rodzaju papiery wartościowe, w tym dłużne i kapitałowe papiery wartościowe, w
szczególności zamienne, podporządkowane oraz uprzywilejowane dłużne papiery wartościowe, jak również akcje
zwykłe i akcje uprzywilejowane.
Subfundusz inwestuje, bezpośrednio albo poprzez zastosowanie finansowych instrumentów pochodnych, w dłużne
papiery wartościowe przedsiębiorstw, kapitałowe papiery wartościowe (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) oraz
zamienne papiery wartościowe. Takie papiery wartościowe wchodzą w zakres własnych badań zarządzającego
inwestycjami i są emitowane przez spółki o szerokiej strukturze kapitałowej. Są to w szczególności spółki emitujące
zamienne papiery wartościowe. Emitenci tych papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w
tym na rynkach wschodzących.
Subfundusz może inwestować w zamienne papiery wartościowe i dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw
bez względu na ich jakość kredytową.
Subfundusz na ogół inwestuje maksymalnie 30% w kapitałowe papiery wartościowe.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego
typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem kredytowym oraz kontrakty swapowe, a także inne akcyjne,
dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Subfundusz może wykorzystywać zarówno długie jak i krótkie pozycje (osiągane w wyniku zastosowania
finansowych instrumentów pochodnych) w celu różnicowania ekspozycji w zależności od czynników ryzyka
właściwych dla spółek lub rynków w celu zabezpieczenia ekspozycji lub kontroli ryzyka spadku
wartości. Ekspozycje mogą się znacznie różnić, a alokacje związane z określonymi rynkami, sektorami lub
walutami mogą niekiedy podlegać koncentracji.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest EUR, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach.
Znaczna część aktywów Subfunduszu jest jednak zabezpieczona względem EUR.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

238

Profil inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących zwrotu w drodze inwestycji w zdywersyfikowany
portfel papierów wartościowych przedsiębiorstw na całym świecie, ale przy mniejszej zmienności wynikającej z
inwestycji w obligacje.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.

Obligacje zamienne narażone są na ryzyko związane zarówno z dłużnymi jak i kapitałowymi papierami
wartościowymi, a także na rodzaje ryzyka specyficzne dla zamiennych papierów wartościowych. Ich wartość
może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących warunków gospodarczych i poziomu stóp
procentowych, zdolności kredytowej emitenta, wyników bazowych instrumentów kapitałowych oraz ogólnych
warunków panujących na rynku finansowym. Ponadto emitenci obligacji zamiennych mogą nie wywiązać się
z obowiązku uregulowania swoich zobowiązań i ich rating kredytowy może ulec obniżeniu. Obligacje
zamienne mogą charakteryzować się niższą płynnością niż bazowe kapitałowe papiery wartościowe.

Subfundusz może być skoncentrowany i posiadać ekspozycję poprzez zajęcie pozycji długiej netto lub
pozycji krótkiej netto na ryzyko związane z sektorami przemysłowymi, rynkami i/lub walutami. W
konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym
ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.

Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
aktywach, ponieważ wzrost cen aktywów jest nieograniczony. Krótka sprzedaż inwestycji może podlegać
zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski inwestorów.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Global Capital
Structure Opportunities A
JPM Global Capital
Structure Opportunities C
JPM Global Capital
Structure Opportunities D
JPM Global Capital
Structure Opportunities I
JPM Global Capital
Structure Opportunities S
JPM Global Capital
Structure Opportunities T
JPM Global Capital
Structure Opportunities X

1,25%

Zero

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

Zero

0,60%

Zero

Maks. 0,15%

Zero

5,00%

Zero

1,25%

0,35%

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

Zero

0,60%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Zero

Zero

0,30%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Zero

3,00%

1,25%

0,35%

Maks. 0,20%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero
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Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 250% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia finansowa
jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2 „Metodologia
wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty swapami
przychodu całkowitego, waha się w przedziale od 0% do 20%, z zastrzeżeniem maksymalnego poziomu w
wysokości 70%.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Total Emerging Markets Income Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
50% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)/ 25% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging
Markets Global Diversified (Total Return Gross)/15% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global
Diversified (Total Return Gross)/10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
(Total Return Gross)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
50% MSCI Emerging Markets Index (Net) USD Cross Hedged to AUD1/ 25% J.P. Morgan Government Bond
Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) USD Hedged to AUD/ 15% J.P. Morgan
Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to AUD/ 10% J.P. Morgan
Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to AUD dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem AUD
50% MSCI Emerging Markets Index (Net) USD Cross Hedged to CAD2/ 25% J.P. Morgan Government Bond
Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) USD Hedged to CAD/ 15% J.P. Morgan
Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to CAD/ 10% J.P. Morgan
Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to CAD dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CAD
50% MSCI Emerging Markets Index (Net) USD Cross Hedged to EUR3/ 25% J.P. Morgan Government Bond
Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) USD Hedged to EUR/ 15% J.P. Morgan
Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR/ 10% J.P. Morgan
Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
50% MSCI Emerging Markets Index (Net) USD Cross Hedged to SGD4/ 25% J.P. Morgan Government Bond
Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) USD Hedged to SGD/ 15% J.P. Morgan
Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to SGD/ 10% J.P. Morgan
Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to SGD dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SGD
Cel inwestycyjny
Osiąganie dochodu i długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
generujące dochody kapitałowe papiery wartościowe i dłużne papiery wartościowe z rynków wschodzących.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe i dłużne papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub
prowadzących działalność gospodarczą głównie w krajach rynków wschodzących, a także w dłużne papiery
wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy rynków wschodzących lub ich agencje. Mogą one
obejmować dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego, a także kapitałowe papiery
wartościowe mniejszych spółek.
Subfundusz inwestuje między 20% a 80% swoich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe oraz między 20% a
80% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe.
Subfundusz stosuje proces inwestycyjny oparty na analizie fundamentalnej indywidualnych papierów
wartościowych i ich potencjału dochodowego. Zarządzający inwestycjami będzie w czasem urozmaicał alokacje
względem aktywów i krajów w celu uwzględnienia warunków i okazji rynkowych.
Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect.

Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) z dodatkowym zabezpieczeniem przed wahaniami kursu
USD względem AUD. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy
walutą referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
2 Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) z dodatkowym zabezpieczeniem przed wahaniami kursu
USD względem CAD. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy
walutą referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
3 Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) z dodatkowym zabezpieczeniem przed wahaniami kursu
USD względem EUR. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy
walutą referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
4 Jest to indeks MSCI Emerging Markets Index (Net) z dodatkowym zabezpieczeniem przed wahaniami kursu
USD względem SGD. Ma to na celu ograniczenie do minimum wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy
walutą referencyjną poziomu referencyjnego a walutą stosownej klasy jednostek uczestnictwa.
1
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Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe bez względu na ich jakość kredytową bądź terminy
zapadalności.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym. Subfundusz
może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących dochodu oraz długoterminowego
wzrostu wartości kapitału poprzez portfel kapitałowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych
z rynków wschodzących.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.

Subfundusz może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem programów China-Hong Kong Stock
Connect, które podlegają zmianom regulacyjnym, limitom kwotowym, a także ograniczeniom operacyjnym,
co może skutkować zwiększonym ryzykiem kontrahenta.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym
ryzykiem finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.

Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym, które mogą zostać zawarte w celu ograniczenia do minimum
wpływu wahań kursów walutowych, mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Total Emerging
Markets Income A
JPM Total Emerging
Markets Income C
JPM Total Emerging
Markets Income D
JPM Total Emerging
Markets Income I
JPM Total Emerging
Markets Income S
JPM Total Emerging
Markets Income T
JPM Total Emerging
Markets Income X

1,25%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,60%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,25%

0,65%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,60%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

0,30%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,25%

0,65%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 25% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą odpowiedniej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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5.

Subfundusze instrumentów zamiennych

JPMorgan Funds – Global Convertibles Fund (EUR)
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to CHF dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to GBP dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to SEK dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Zapewnienie stopy zwrotu poprzez inwestowanie na całym świecie przede wszystkim w zdywersyfikowany portfel
zamiennych papierów wartościowych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w zamienne papiery wartościowe. Emitenci tych papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w
dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Ekspozycję na zamienne papiery wartościowe można osiągnąć poprzez inwestowanie w obligacje zamienne,
zamienne papiery dłużne, zamienne akcje uprzywilejowane oraz wszelkie inne odpowiednie instrumenty
zamienne lub wymienne.
Subfundusz może także dokonywać inwestycji w warranty.
Dłużne papiery wartościowe, kapitałowe papiery wartościowe oraz środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest EUR, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach.
Znacząca część aktywów Subfunduszu jest jednak denominowana lub zabezpieczona względem EUR.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem instrumentów zamiennych oferującym pewien potencjał zwrotu charakterystyczny
dla portfela akcji, ale przy mniejszej zmienności wynikającej z inwestycji w obligacje. Subfundusz może zatem
stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących długoterminowego wzrostu kapitału, lecz przy
potencjalnie niższym poziomie ryzyka niż w przypadku subfunduszy czysto akcyjnych.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Obligacje zamienne narażone są na ryzyko związane zarówno z dłużnymi jak i kapitałowymi papierami
wartościowymi, a także na rodzaje ryzyka specyficzne dla zamiennych papierów wartościowych. Ich wartość
może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących warunków gospodarczych i poziomu stóp
procentowych, zdolności kredytowej emitenta, wyników bazowych instrumentów kapitałowych oraz ogólnych
warunków panujących na rynku finansowym. Ponadto emitenci obligacji zamiennych mogą nie wywiązać się
z obowiązku uregulowania swoich zobowiązań i ich rating kredytowy może ulec obniżeniu. Obligacje
zamienne mogą charakteryzować się niższą płynnością niż bazowe kapitałowe papiery wartościowe.

Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
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wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Global
Convertibles (EUR) A
JPM Global
Convertibles (EUR) C
JPM Global
Convertibles (EUR) D
JPM Global
Convertibles (EUR) I
JPM Global
Convertibles (EUR) T
JPM Global
Convertibles (EUR) X

1,25%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,25%

0,50%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,25%

0,50%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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6.

Subfundusze obligacyjne

JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to AUD dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem AUD
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to GBP dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu ze światowych rynków obligacji poprzez inwestowanie na całym świecie
przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym, z zastosowaniem w stosownych
przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), bezpośrednio lub w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych, na całym
świecie w dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym. Emitenci tych papierów wartościowych mogą
mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Subfundusz może inwestować znaczną część swoich aktywów w agencyjne papiery wartościowe zabezpieczone
hipoteką, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz obligacje zabezpieczone utrzymując jednocześnie
mniej istotną ekspozycję na inne produkty strukturyzowane.
Subfundusz może inwestować (w ograniczonym zakresie) w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej
inwestycyjnego oraz dłużne papiery bez ratingu.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego. Instrumenty
te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między innymi kontrakty
terminowe futures, opcje, kontrakty terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty,
instrumenty powiązane z ryzykiem kredytowym oraz kontrakty swapowe, a także inne dłużne, walutowe oraz
kredytowe instrumenty pochodne.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być
utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może także inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie. Znaczna część aktywów
Subfunduszu jest jednak zabezpieczona względem USD.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem obligacyjnym oferującym ekspozycję przede wszystkim na dłużne papiery
wartościowe o ratingu inwestycyjnym na całym świecie. Subfundusz może zatem być właściwy dla inwestorów
zainteresowanych alokacją aktywów na globalnych rynkach obligacji i poszukujących korzyści w postaci
potencjalnie większych zwrotów skorygowanych o ryzyko. Znaczna część aktywów Subfunduszu jest
zabezpieczona względem USD. W związku z tym Subfundusz może być właściwy dla inwestorów
zainteresowanych odnoszeniem korzyści z tych możliwości dywersyfikacji przy jednoczesnym ograniczeniu
ryzyka walutowego.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.
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Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Ryzyko to jest
zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących.
Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.
Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być
wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku
uregulowania zobowiązań związanych z aktywami bazowymi.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Aggregate Bond A
JPM Aggregate Bond C
JPM Aggregate Bond D
JPM Aggregate Bond I
JPM Aggregate Bond X

3,00%
Zero
3,00%
Zero
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo
0,80%
0,40%
0,80%
0,40%
Zero

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

Zero
Zero
0,40%
Zero
Zero

Maks. 0,20%
Maks. 0,15%
Maks. 0,20%
Maks. 0,11%
Maks. 0,10%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 300% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Asian Total Return Bond Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
ICE 1 Month USD LIBOR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Singapore Overnight Rate Average dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SGD
Cel inwestycyjny
Osiąganie zwrotu powyżej poziomu referencyjnego poprzez inwestowanie w dłużne papiery wartościowe krajów
regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) z zastosowaniem finansowych instrumentów pochodnych w
stosownych przypadkach.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów, zarówno bezpośrednio jak i w wyniku stosowania finansowych
instrumentów pochodnych, w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy krajów
regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) oraz ich agencje, rządowe podmioty państwowe i lokalne oraz
organizacje ponadnarodowe, lub przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie
w krajach regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii). Niektóre kraje regionu Azji i Pacyfiku mogą być
traktowane jako kraje rynków wschodzących.
Subfundusz może inwestować w obligacje zamienne (w tym warunkowe zamienne papiery wartościowe
maksymalnie do 15% wartości aktywów Subfunduszu), papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, papiery
wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz obligacje zabezpieczone.
Znaczna część aktywów Subfunduszu może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej
inwestycyjnego oraz dłużne papiery wartościowe bez ratingu. Subfundusz może inwestować do 5% swoich
aktywów w dłużne papiery wartościowe zagrożone w momencie zakupu.
Zarządzający inwestycjami stosuje podejście dynamiczne i może różnicować alokację aktywów w ramach
szerokiego spektrum dłużnych papierów wartościowych i walut, przewidując zmiany warunków i okazji
rynkowych.
Subfundusz może także inwestować w wewnętrzne chińskie dłużne papiery wartościowe denominowane w CNY
za pośrednictwem chińskich rynków obligacji notowanych na giełdach papierów wartościowych i/lub chińskiego
międzybankowego rynku obligacji bezpośrednio lub w ramach limitów RQFII przysługujących zarządzającemu
inwestycjami.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem
kredytowym, swapy oraz inne dłużne, walutowe i kredytowe instrumenty pochodne.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być
utrzymywane w charakterze pomocniczym oraz w celach defensywnych.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach.
Zarządzający inwestycjami może zabezpieczać ekspozycje na ryzyko walutowe oraz wykorzystywać okazje na
rynkach walutowych w celu maksymalizowania zysków.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów zainteresowanych uzyskaniem możliwości
dywersyfikacji i zwiększeniem potencjalnej rentowności inwestycji w obligacje i waluty krajów regionu Azji i
Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii).
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
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tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.
Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.
Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być
wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku
uregulowania zobowiązań związanych z aktywami bazowymi.
Obligacje zamienne narażone są na ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko rynkowe
związane zarówno z dłużnymi jak i kapitałowymi papierami wartościowymi, a także na rodzaje ryzyka
specyficzne dla zamiennych papierów wartościowych. Obligacje zamienne mogą charakteryzować się niższą
płynnością niż bazowe kapitałowe papiery wartościowe.
Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
Zagrożone dłużne papiery wartościowe (ang. distressed debt securities) są emitowane przez spółki
znajdujące się w poważnych trudnościach finansowych i charakteryzują się znacznym ryzykiem utraty
kapitału.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
CNY nie jest obecnie walutą w pełni wymienialną, ponieważ podlega zasadom kontroli walutowej i
ograniczeniom repatriacji nałożonym przez rząd ChRL. W razie zmiany takich zasad w przyszłości, może to
negatywnie wpłynąć na pozycję Subfunduszu.
Inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że status RQFII może zostać zawieszony, ograniczony lub odwołany, co
może mieć negatywny wpływ na wyniki Subfunduszu, ponieważ dłużne papiery wartościowe denominowane
w CNY musiałyby wówczas zostać sprzedane.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata za
zarządzanie i
doradztwo

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za odkup

JPM Asian Total Return Bond A
JPM Asian Total Return Bond C
JPM Asian Total Return Bond I
JPM Asian Total Return Bond X

3,00%
Zero
Zero
Zero

1,00%
0,50%
0,50%
Zero

Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

0,50%
Zero
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej
(VaR).
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 150% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami sekcji 2.2 „Metodologia
wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.
 Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany bez odniesienia do swojego poziomu referencyjnego.

China International Fund Management Co., Ltd. (CIFM) zapewnia wsparcie analizy wewnętrznych
możliwości inwestycyjnych w ChRL.
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JPMorgan Funds – China Bond Fund
Waluta referencyjna
Yuan renminbi (CNH)
Poziom referencyjny
Citigroup Dim Sum Bond Index (Total Return Gross)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Citigroup Dim Sum Bond Index (Total Return Gross) Hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa
zabezpieczonych względem USD
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z chińskich rynków obligacji poprzez inwestowanie przede wszystkim w
chińskie dłużne papiery wartościowe.
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 67% aktywów Subfunduszu (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)
będzie inwestowanych w wewnętrzne dłużne papiery wartościowe emitowane w ChRL przez emitentów chińskich
i denominowane w CNY, jak również w zewnętrzne dłużne papiery wartościowe emitowane poza ChRL przez
emitentów chińskich i denominowane w CNH lub USD.
Subfundusz może również inwestować w zewnętrzne dłużne papiery wartościowe denominowane w CNH,
emitowane przez emitentów z siedzibą poza ChRL.
Dłużne papiery wartościowe, w które Subfundusz może inwestować, obejmują w szczególności obligacje,
certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy
i ich agencje, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa lub inne organizacje bądź podmioty.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 10% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Subfundusz będzie uzyskiwać ekspozycję na wewnętrzne dłużne papiery wartościowe, inwestując za
pośrednictwem chińskich rynków obligacji notowanych na giełdach papierów wartościowych i/lub chińskiego
międzybankowego rynku obligacji bezpośrednio lub w ramach limitów RQFII przysługujących zarządzającemu
inwestycjami.
Subfundusz może inwestować w nieograniczonym zakresie w dłużne papiery wartościowe bez ratingu, a także w
dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego. Dłużne papiery wartościowe bez ratingu mogą
obejmować papiery wartościowe, którym ratingi kredytowe przyznały lokalne chińskie agencje ratingowe, a nie
niezależne agencje ratingowe, takie jak Fitch, Moody’s i Standard & Poor’s.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
CNH jest walutą referencyjną Subfunduszu, lecz aktywa mogą być denominowane w CNH, CNY i USD.
Ekspozycja w USD będzie podlegać zabezpieczeniu względem CNH.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz oferuje inwestorom dostęp do chińskich rynków obligacji w drodze inwestowania w chińskie dłużne
papiery wartościowe.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.
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Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
Pojedynczy rynek, na którym inwestuje Subfundusz, może podlegać szczególnym rodzajom ryzyka
politycznego i gospodarczego, a w konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą
zmiennością niż fundusze o większym stopniu dywersyfikacji.
Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe, którym ratingi kredytowe przyznały lokalne
chińskie agencje ratingowe, które mogą stosować kryteria i metodologię różną od tych przyjętych przez
uznane międzynarodowe agencje ratingowe. Jeżeli oceny opierają się na ratingach kredytowych
nieodzwierciedlających jakości kredytowej ryzyka nieodłącznie związanego z papierami wartościowymi,
inwestorzy mogą ponieść straty.
CNY nie jest obecnie walutą w pełni wymienialną, ponieważ podlega zasadom kontroli walutowej i
ograniczeniom repatriacji nałożonym przez rząd ChRL. W razie zmiany takich zasad w przyszłości, może to
negatywnie wpłynąć na pozycję Subfunduszu. Nie ma pewności, że CNY nie będzie podlegać dewaluacji, co
może mieć niekorzystny wpływ na wartość inwestycji.
Inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że status RQFII może zostać zawieszony, ograniczony lub odwołany, co
może mieć negatywny wpływ na wyniki Subfunduszu, ponieważ dłużne papiery wartościowe denominowane
w CNY musiałyby wówczas zostać sprzedane.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Spółka zarządzająca zastrzega sobie prawo do tworzenia rezerw na podatek od zysków każdego
Subfunduszu inwestującego w chińskie papiery wartościowe, w ten sposób wpływając na wycenę
Subfunduszu. Poza zyskami z tytułu chińskich akcji A, które podlegają wyraźnie tymczasowemu zwolnieniu
na mocy ustawy EITL, podatek w wysokości 10% w pełni obowiązuje w przypadku wszystkich dochodów
uzyskiwanych w ChRL (w tym, zysków z tytułu chińskich papierów wartościowych, dywidend i odsetek), do
czasu przedstawienia przez organy władz chińskich dostatecznego wyjaśnienia w zakresie zwolnienia
określonych rodzajów dochodów uzyskiwanych w ChRL (na przykład, zyski z tytułu chińskich obligacji). Z
uwagi na brak pewności co tego, czy i jak pewne zyski z chińskich papierów wartościowych mają być
opodatkowane, w połączeniu z możliwością zmiany przepisów, regulacji i praktyk obowiązujących w ChRL, a
także możliwością wstecznego zastosowania podatków, wszelkie rezerwy na podatek tworzone przez spółkę
zarządzającą mogą okazać się zbyt duże lub niewystarczające w stosunku do ostatecznych zobowiązań
podatkowych w ChRL dotyczących zysków pochodzących ze zbycia chińskich papierów wartościowych. W
związku z tym inwestorzy mogą na tym skorzystać lub zostać poszkodowani w zależności od ostatecznego
sposobu opodatkowania takich zysków, poziomu rezerw oraz terminu subskrypcji i/lub odkupu swoich
jednostek uczestnictwa Subfunduszy.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM China Bond A
JPM China Bond C
JPM China Bond D
JPM China Bond I
JPM China Bond T
JPM China Bond X

3,00%
Zero
3,00%
Zero
Zero
Zero

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero
Zero
Zero
Zero
3,00%
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

1,00%
0,50%
1,00%
0,50%
1,00%
Zero

Zero
Zero
0,50%
Zero
0,50%
Zero

Maks. 0,20%
Maks. 0,15%
Maks. 0,20%
Maks. 0,11%
Maks. 0,20%
Maks. 0,10%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 50% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz będzie wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

China International Fund Management Co., Ltd. (CIFM) dostarcza analizy wewnętrznych możliwości
inwestycyjnych w ChRL.
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JPMorgan Funds – Emerging Markets Aggregate Bond Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
50% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) / 50% J.P. Morgan
Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
50% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to GBP / 50%
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to GBP dla
klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z rynków obligacji w krajach rynków wschodzących poprzez
inwestowanie przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe z rynków wchodzących, z zastosowaniem w
stosownych przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje we wszystkie segmenty instrumentów dłużnych z rynków wschodzących, w tym rządowe
instrumenty dłużne, dłużne instrumenty przedsiębiorstw oraz dłużne instrumenty w walucie lokalnej.
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy rynków wschodzących lub
ich agencje oraz przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w krajach
rynków wschodzących.
Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego oraz dłużne
papiery wartościowe bez ratingu.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego
typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem kredytowym oraz kontrakty swapowe, a także inne dłużne oraz
kredytowe instrumenty pochodne.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być
utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może inwestować maks. 10% w obligacje zamienne. Subfundusz może także inwestować do 10% w
kapitałowe papiery wartościowe, na ogół w wyniku zdarzeń odnoszących się do inwestycji Subfunduszu w dłużne
papiery wartościowe, w tym między innymi w dłużne papiery wartościowe podlegające zamianie lub
restrukturyzacji. Subfundusz może inwestować maksymalnie 10% swoich aktywów w warunkowe zamienne
papiery wartościowe.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach.
Jednakże Subfundusz może dokonywać zmian ekspozycji na ryzyko związane z innymi walutami poprzez dłużne
instrumenty w walucie lokalnej lub finansowe instrumenty pochodne.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów zainteresowanych dokonywaniem alokacji aktywów we
wszystkie segmenty instrumentów dłużnych z rynków wschodzących, w tym w rządowe instrumenty dłużne,
dłużne instrumenty przedsiębiorstw oraz dłużne instrumenty w walucie lokalnej.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od
panujących warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej
emitenta. Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania
swoich zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu.
Czynniki ryzyka tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków
wschodzących oraz dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.
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Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności
politycznej, regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz
praktyk rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty
rynków wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe z
rynków wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością w porównaniu z, odpowiednio,
dłużnymi papierami wartościowymi z rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnymi papierami
wartościowymi o ratingu inwestycyjnym.
Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego
nie jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.
Obligacje zamienne narażone są na ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko rynkowe
związane zarówno z dłużnymi jak i kapitałowymi papierami wartościowymi, a także na rodzaje ryzyka
specyficzne dla zamiennych papierów wartościowych. Obligacje zamienne mogą także charakteryzować
się mniejszą płynnością niż bazowe papiery wartościowe.
Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej)
może mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z
zamiany papieru wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego,
tymczasowo lub na stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki
indywidualnych spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z
tego, że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości
finansowych instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować
poniesieniem straty w wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek uczestnictwa

Opłata
wstępna

Opłata
dystrybucyjna

3,00%

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo
1,00%

Opłata za
odkup

Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%

JPM Emerging
Bond A
JPM Emerging
Bond C
JPM Emerging
Bond D
JPM Emerging
Bond I
JPM Emerging
Bond X

Markets Aggregate
Markets Aggregate

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

Markets Aggregate

3,00%

1,00%

0,50%

Maks. 0,30%

0,50%

Markets Aggregate

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,10%

Zero

Markets Aggregate

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero

0,50%

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 125% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać pewne podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Emerging Markets Bond Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to GBP dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to JPY dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem JPY
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z rynków obligacji w krajach wschodzących poprzez inwestowanie
przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe rynków wschodzących.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy rynków wschodzących lub
ich agencje oraz przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w krajach
rynków wschodzących. Inwestycje te mogą obejmować obligacje Brady’ego, obligacje jankeskie oraz emitowane
przez rządy i przedsiębiorstwa euroobligacje, obligacje i papiery dłużne będące przedmiotem obrotu na rynkach
krajowych.
Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe bez względu na ich jakość kredytową bądź terminy
zapadalności.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być
utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Niniejszy Subfundusz obligacyjny inwestuje w obligacje rynków wschodzących. W związku z tym jest on
najwłaściwszym wyborem dla inwestorów gotowych ponosić dodatkowe ryzyko w zamian za wyższe stopy zwrotu
w przyszłości. Inwestorzy Subfunduszu mogą zatem wykorzystać go do uzupełnienia istniejącego już
podstawowego portfela obligacyjnego składającego się z inwestycji w obarczone niższym ryzykiem obligacje
rządowe i obligacje agencji rządowych w celu uzyskania większej dywersyfikacji w wyniku ekspozycji na papiery
wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego cechujące się wyższym potencjałem zwrotu.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
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charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.
Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

JPM Emerging Markets Bond A
JPM Emerging Markets Bond C
JPM Emerging Markets Bond D
JPM Emerging Markets Bond I
JPM Emerging Markets Bond X

3,00%
Zero
3,00%
Zero
Zero

1,15%
0,50%
1,15%
0,50%
Zero

Zero
Zero
0,70%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

Opłata za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 50% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
Poziom referencyjny dla klas jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to AUD dla
klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem AUD
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to CHF dla
klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR dla
klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to GBP dla
klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to SEK dla
klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to SGD dla
klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SGD
Poziom referencyjny dla klas jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem przed wahaniami stóp
procentowych
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Duration Hedged (Total Return Gross)
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z rynków obligacji przedsiębiorstw w krajach rynków wschodzących
poprzez inwestowanie przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw z krajów rynków
wchodzących, z zastosowaniem w stosownych przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, w dłużne
papiery wartościowe przedsiębiorstw emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność
gospodarczą głównie w krajach rynków wschodzących.
Subfundusz może w nieograniczonym zakresie inwestować w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej
inwestycyjnego oraz dłużne papiery wartościowe bez ratingu, a także dłużne papiery wartościowe z rynków
wschodzących. Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe bez względu na ich jakość
kredytową bądź terminy zapadalności.
Subfundusz może także inwestować w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy
krajów rynków wschodzących.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego. Instrumenty
te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między innymi kontrakty
terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty terminowe forward na
instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem kredytowym oraz kontrakty
swapowe, a także inne dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 10% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być
utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Niniejszy Subfundusz obligacyjny inwestuje przede wszystkim w obligacje przedsiębiorstw z krajów rynków
wschodzących. W związku z tym jest on najwłaściwszym wyborem dla inwestorów gotowych ponosić dodatkowe
ryzyko w zamian za wyższe stopy zwrotu w przyszłości. Inwestorzy Subfunduszu mogą zatem wykorzystać go do
uzupełnienia istniejącego już podstawowego portfela obligacyjnego składającego się z inwestycji w obarczone
niższym ryzykiem obligacje rządowe i obligacje agencji rządowych w celu uzyskania większej dywersyfikacji w
wyniku ekspozycji na obligacje przedsiębiorstw z krajów rynków wschodzących, cechujące się wyższym
potencjałem zwrotu.

256

Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących
oraz dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności
politycznej, regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz
praktyk rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.

Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie emitentów będących przedsiębiorstwami z
krajów rynków wschodzących i w konsekwencji charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze
bardziej zdywersyfikowane.

Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany
papieru wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo
lub na stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.

Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z
tego, że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości
finansowych instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować
poniesieniem straty w wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

JPM Emerging Markets 3,00%
1,00%
Zero
Maks. 0,30%
0,50%
Corporate Bond A
JPM Emerging Markets Zero
Zero
0,50%
Zero
Maks. 0,20%
Zero
Corporate Bond C
JPM Emerging Markets 3,00%
Zero
1,00%
0,50%
Maks. 0,30%
0,50%
Corporate Bond D
JPM Emerging Markets Zero
Zero
0,50%
Zero
Maks. 0,16%
Zero
Corporate Bond I
JPM Emerging Markets Zero
3,00%
1,00%
0,50%
Maks. 0,30%
Zero
Corporate Bond T
JPM Emerging Markets Zero
Zero
Zero
Zero
Maks. 0,15%
Zero
Corporate Bond X
JPM Emerging Markets Zero
Zero
Zero
Zero
Maks. 0,15%
Zero
Corporate Bond Y
Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 25% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem AUD
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CAD
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem NZD
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem RMB

Gross) Hedged to AUD dla klas
Gross) Hedged to CAD dla klas
Gross) Hedged to CHF dla klas
Gross) Hedged to EUR dla klas
Gross) Hedged to GBP dla klas
Gross) Hedged to NZD dla klas
Gross) Hedged to CNH dla klas

Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z rynków obligacji w krajach wschodzących poprzez inwestowanie przede
wszystkim w dłużne papiery wartościowe rynków wschodzących, w tym w papiery wartościowe przedsiębiorstw oraz
papiery wartościowe emitowane w walutach lokalnych, z wykorzystaniem w stosownych przypadkach finansowych
instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, w dłużne
papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy rynków wschodzących lub ich agencje oraz
przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w krajach rynków
wschodzących. Inwestycje te mogą obejmować obligacje Brady’ego, obligacje jankeskie oraz emitowane przez
rządy i przedsiębiorstwa euroobligacje, obligacje i papiery dłużne będące przedmiotem obrotu na rynkach
krajowych.
Subfundusz może w nieograniczonym zakresie inwestować w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej
inwestycyjnego oraz dłużne papiery wartościowe bez ratingu, a także dłużne papiery wartościowe z rynków
wschodzących. Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe bez względu na ich jakość
kredytową bądź terminy zapadalności.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem
kredytowym oraz kontrakty swapowe, a także inne dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być
utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz nie inwestuje więcej niż 25% swoich wszystkich aktywów w obligacje zamienne ani więcej niż 10%
swoich wszystkich aktywów w akcje oraz inne prawa udziałowe.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Niniejszy Subfundusz obligacyjny inwestuje w dłużne papiery wartościowe rynków wschodzących, w tym w
papiery wartościowe przedsiębiorstw oraz papiery wartościowe emitowane w walutach lokalnych. W związku z
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tym jest on najwłaściwszym wyborem dla inwestorów gotowych ponosić dodatkowe ryzyko w zamian za wyższe
stopy zwrotu w przyszłości. Inwestorzy Subfunduszu mogą zatem wykorzystać go do uzupełnienia istniejącego
już podstawowego portfela obligacyjnego składającego się z inwestycji w obarczone niższym ryzykiem obligacje
rządowe i obligacje agencji rządowych w celu uzyskania większej dywersyfikacji w wyniku ekspozycji na papiery
wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego cechujące się wyższym potencjałem zwrotu.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.

Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.

Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.

Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Opłata
dystrybucyjna

3,00%

Roczna opłata za
zarządzanie i
doradztwo
1,15%

Opłata za
odkup

Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%

JPM Emerging
Markets Debt A
JPM Emerging
Markets Debt C
JPM Emerging
Markets Debt D
JPM Emerging
Markets Debt I
JPM Emerging
Markets Debt X

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

3,00%

1,15%

0,70%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

0,50%

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 100% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
70% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 30%
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (Total Return Gross)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
70% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross)
Hedged to CHF / 30% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade
(Total Return Gross) Hedged to CHF dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
70% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross)
Hedged to EUR / 30% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment
Grade (Total Return Gross) Hedged to EUR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
70% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross)
Hedged to GBP / 30% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade
(Total Return Gross) Hedged to GBP dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
70% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross)
Hedged to JPY / 30% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade
(Total Return Gross) Hedged to JPY dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem JPY
Cel inwestycyjny
Osiągnięcie stopy zwrotu powyżej zwrotu z rynków obligacji o ratingu inwestycyjnym krajów wschodzących
poprzez inwestycje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe rynków wschodzących o ratingu
inwestycyjnym denominowane w USD.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym denominowane w USD, emitowane lub
gwarantowane przez rządy krajów należących do kategorii rynków wschodzących lub ich agencje oraz
przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące główną działalność gospodarczą w kraju należącym do
kategorii rynków wschodzących.
W momencie zakupu dłużne papiery wartościowe posiadają rating inwestycyjny. Wskutek obniżenia lub cofnięcia
ratingu albo niewypełnienia zobowiązań przez emitenta takich papierów wartościowych po ich nabyciu
Subfundusz może jednak utrzymywać w ograniczonym zakresie papiery wartościowe o ratingu poniżej
inwestycyjnego i bez ratingu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być
utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Zasadniczo znaczna część aktywów Subfunduszu jest denominowana w lub zabezpieczona względem USD.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Niniejszy Subfundusz obligacyjny inwestuje w obligacje o ratingu inwestycyjnym z rynków wschodzących. W
związku z tym jest on najwłaściwszym wyborem dla inwestorów gotowych ponosić dodatkowe ryzyko związane z
inwestycjami na rynkach wschodzących w zamian za wyższe stopy zwrotu w przyszłości przy jednoczesnej
możliwości ograniczenia ekspozycji do obligacji o ratingu inwestycyjnym. Inwestorzy Subfunduszu mogą zatem
wykorzystać go do uzupełnienia istniejącego już podstawowego portfela obligacji emitowanych przez rządy lub
agencje rządowe rynków rozwiniętych. Aktywa Subfunduszu są zasadniczo denominowane w lub zabezpieczone
względem USD. W związku z tym Subfundusz może być właściwy dla inwestorów zainteresowanych
odnoszeniem korzyści z tych możliwości dywersyfikacji przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka walutowego.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.
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Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.
Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Dłużne papiery
wartościowe rynków wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą
także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.
Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

3,00%

Roczna opłata
za
zarządzanie i
doradztwo
0,80%

JPM Emerging Markets
Investment Grade Bond A
JPM Emerging Markets
Investment Grade Bond C
JPM Emerging Markets
Investment Grade Bond D
JPM Emerging Markets
Investment Grade Bond I
JPM Emerging Markets
Investment Grade Bond X

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,40%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

3,00%

0,80%

0,40%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

0,40%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 50% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
J.P. Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) USD Hedged to
AUD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem AUD
J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) USD Hedged to
EUR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) USD Hedged to
SEK dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z rynków obligacji rządowych w krajach rynków wschodzących poprzez
inwestowanie przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe rynków wchodzących denominowane w walutach
lokalnych, z zastosowaniem w stosownych przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, w dłużne
papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy rynków wschodzących lub ich agencje bądź
przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w krajach rynków
wschodzących. Takie dłużne papiery wartościowe mogą być denominowane w dowolnej walucie. Subfundusz
inwestuje jednak co najmniej 67% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe denominowane w lokalnych
walutach rynków wschodzących. Portfel Subfunduszu jest skoncentrowany.
Subfundusz może w nieograniczonym zakresie inwestować w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej
inwestycyjnego oraz dłużne papiery wartościowe bez ratingu, a także dłużne papiery wartościowe z rynków
wschodzących. Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe bez względu na ich jakość
kredytową bądź terminy zapadalności.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem
kredytowym oraz kontrakty swapowe, a także inne dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Pomimo tego, że instrumenty te mogą być emitowane w EUR i USD, to jednak mogą mieć ekspozycję na waluty
lokalne krajów rynków wschodzących, w których inwestuje Subfundusz.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być
utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz nie inwestuje więcej niż 25% swoich wszystkich aktywów w obligacje zamienne ani więcej niż 10%
swoich wszystkich aktywów w akcje oraz inne prawa udziałowe.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Niniejszy Subfundusz posiada ekspozycję na dłużne papiery wartościowe rynków wschodzących denominowane
w walutach lokalnych. W związku z tym jest on najbardziej odpowiedni dla inwestorów gotowych ponosić
dodatkowe ryzyko w zamian za wyższe stopy zwrotu w przyszłości. Inwestorzy Subfunduszu mogą zatem
wykorzystać go do uzupełnienia istniejącego już podstawowego portfela obligacyjnego składającego się obligacji
rynków rozwiniętych o ratingu inwestycyjnym w celu uzyskania większej dywersyfikacji w wyniku ekspozycji na
papiery wartościowe oraz waluty rynków wschodzących cechujące się wyższym potencjałem zwrotu.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.
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Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.
Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.
Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.
Subfundusz koncentruje się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych i w konsekwencji może
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.
Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

3,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Emerging Markets
Local Currency Debt A
JPM Emerging Markets
Local Currency Debt C
JPM Emerging Markets
Local Currency Debt D
JPM Emerging Markets
Local Currency Debt I
JPM Emerging Markets
Local Currency Debt T
JPM Emerging Markets
Local Currency Debt X
JPM Emerging Markets
Local Currency Debt Y

1,00%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

3,00%

Zero

1,00%

0,50%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,00%

0,50%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 350% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Emerging Markets Strategic Bond Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
ICE 1 Month USD LIBOR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Bloomberg AusBond Bank Bill Index dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem AUD
ICE 1 Month CHF LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
ICE 1 Month EUR LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
ICE 1 Month GBP LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej poziomu referencyjnego poprzez wykorzystywanie możliwości inwestycyjnych
na rynkach dłużnych papierów wartościowych i rynkach walutowych w krajach wschodzących, zastosowaniem
w stosownych przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane
przez rządy krajów rynków wschodzących lub ich agencje, państwowe i lokalne jednostki rządowe, organizacje
ponadnarodowe oraz spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w krajach rynków
wschodzących.
Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego oraz dłużne
papiery bez ratingu.
Celem Subfunduszu jest zapewnienie pozytywnej stopy zwrotu w średnim okresie niezależnie od panujących
warunków rynkowych. Alokacje między krajami, sektorami i ratingami dłużnych papierów wartościowych mogą z
czasem ulegać znacznym zmianom.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem
kredytowym, swapy oraz inne dłużne, walutowe i kredytowe instrumenty pochodne.
Subfundusz może dokonywać pokrycia (ang. overlay) inwestycji bezpośrednich przy pomocy finansowych
instrumentów pochodnych. Subfundusz może utrzymywać krótkie pozycje do maksymalnego poziomu 100%
swoich aktywów netto w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych.
Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być
utrzymywane w charakterze pomocniczym. Subfundusz jest jednak subfunduszem oportunistycznym i może
inwestować do 100% swoich aktywów w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w
instytucjach kredytowych oraz rządowe papiery wartościowe do czasu zidentyfikowania właściwych możliwości
inwestycyjnych.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, w tym
w walutach rynków wschodzących, a ekspozycja na ryzyko walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem obligacyjnym rynków wschodzących przeznaczonym dla inwestorów
zainteresowanych stopą zwrotu wyższą od poziomu referencyjnego w perspektywie średniookresowej w wyniku
zastosowania elastycznego i zdywersyfikowanego podejścia wielosektorowego.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
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tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.
Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.
Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami mogą być wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym
zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku uregulowania zobowiązań płatniczych
związanych z aktywem bazowym.
Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie krajów, sektorów lub emitentów i w
konsekwencji charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.
Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
papierach wartościowych, ponieważ wzrost cen papierów wartościowych jest nieograniczony. Krótka
sprzedaż inwestycji może podlegać zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski
inwestorów.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

3,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Emerging Markets
Strategic Bond A
JPM Emerging Markets
Strategic Bond A (perf)
JPM Emerging Markets
Strategic Bond C
JPM Emerging Markets
Strategic Bond C (perf)
JPM Emerging Markets
Strategic Bond D
JPM Emerging Markets
Strategic Bond D (perf)
JPM Emerging Markets
Strategic Bond I
JPM Emerging Markets
Strategic Bond I (perf)
JPM Emerging Markets
Strategic Bond T
JPM Emerging Markets
Strategic Bond T (perf)
JPM Emerging Markets
Strategic Bond X (perf)
JPM Emerging Markets
Strategic Bond X

1,30%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

3,00%

Zero

1,00%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,95%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

Zero

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

3,00%

Zero

1,30%

0,95%

Maks. 0,30%

0,50%

3,00%

Zero

1,00%

1,00%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,95%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,30%

0,95%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

3,00%

1,00%

1,00%

Maks. 0,30%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Opłata zależna od wyników
Opłatę zależną od wyników pobiera się od każdej klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem (perf).
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Klasy jednostek
uczestnictwa
Niezabezpieczone
Zabezpieczone
względem AUD
Zabezpieczone
względem CHF
Zabezpieczone
względem EUR
Zabezpieczone
względem GBP

Opłata zależna od
wyników
10%
10%

Mechanizm
Wartości progowej
Wartości progowej

Poziom referencyjny dla opłaty zależnej od
wyników
ICE 1 Month USD LIBOR
Bloomberg AusBond Bank Bill Index

10%

Wartości progowej

ICE 1 Month CHF LIBOR

10%

Wartości progowej

ICE 1 month EUR LIBOR

10%

Wartości progowej

ICE 1 Month GBP LIBOR

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej
(VaR).
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 350% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany bez odniesienia do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – EU Government Bond Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) Hedged to GBP dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu równej poziomowi referencyjnemu poprzez inwestowanie przede wszystkim w portfel
rządowych dłużnych papierów wartościowych krajów Unii Europejskiej.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez
rządy krajów UE, z wyłączeniem lokalnych władz i agencji, oraz denominowane w EUR lub w innych walutach
krajów UE.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w instytucjach kredytowych oraz UCITS rynku
pieniężnego mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest EUR, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach
europejskich. Jednak aktywa Subfunduszu są denominowane w lub zabezpieczone względem EUR.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem obligacyjnym oferującym dostęp do szerokiego spektrum rządowych dłużnych
papierów wartościowych krajów Unii Europejskiej. Subfundusz może być zatem odpowiedni dla inwestorów
poszukujących inwestycji o relatywnie niskim ryzyku. W przypadku dodania do portfela akcyjnego Subfundusz
może też potencjalnie zwiększyć stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, oferując dywersyfikację dla inwestorów
dokonujących inwestycji w akcje i mających niewielką lub zerową ekspozycję na obligacje.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

3,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM EU
Bond A
JPM EU
Bond C
JPM EU
Bond D
JPM EU
Bond I
JPM EU
Bond T
JPM EU
Bond X

Government

0. 40%

Zero

Maks. 0,20%

0,50%

Government

Zero

Zero

0,25%

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Government

3,00%

Zero

0,40%

0,20%

Maks. 0,20%

0,50%

Government

Zero

Zero

0,25%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Government

Zero

3,00%

0,40%

0,20%

Maks. 0,20%

Zero

Government

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero
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Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 150% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Euro Aggregate Bond Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index (Total Return Gross)
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z rynków obligacji denominowanych w EUR poprzez inwestowanie przede
wszystkim w denominowane w EUR dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym, z zastosowaniem w
stosownych przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), bezpośrednio lub w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych, w
denominowane w EUR dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym. Emitenci tych papierów
wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Subfundusz może inwestować znaczną część swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami,
papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz obligacje zabezpieczone, utrzymując jednocześnie mniej
istotną ekspozycję na inne produkty strukturyzowane.
Subfundusz może inwestować (w ograniczonym zakresie) w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej
inwestycyjnego oraz dłużne papiery bez ratingu.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego. Instrumenty
te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między innymi kontrakty
terminowe futures, opcje, kontrakty terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty,
instrumenty powiązane z ryzykiem kredytowym oraz kontrakty swapowe, a także inne dłużne oraz kredytowe
instrumenty pochodne.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być
utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem obligacyjnym oferującym ekspozycję przede wszystkim na denominowane w
EUR dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym. Subfundusz może zatem być właściwy dla inwestorów
zainteresowanych alokacją aktywów na globalnych rynkach obligacji i poszukujących korzyści w postaci
potencjalnie większych zwrotów skorygowanych o ryzyko.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.

Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
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wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być
wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku
uregulowania zobowiązań związanych z aktywami bazowymi.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Euro Aggregate Bond A
JPM Euro Aggregate Bond C
JPM Euro Aggregate Bond D
JPM Euro Aggregate Bond I
JPM Euro Aggregate Bond X

3,00%
Zero
3,00%
Zero
Zero

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo
0,70%
0,35%
0,70%
0,35%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
0,35%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,20%
Maks. 0,15%
Maks. 0,20%
Maks. 0,11%
Maks. 0,10%

Opłata
za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 25% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Euro Corporate Bond Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index (Total Return Gross)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem USD
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z rynków obligacji przedsiębiorstw denominowanych w EUR poprzez
inwestowanie przede wszystkim w denominowane w EUR dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw o ratingu
inwestycyjnym, z zastosowaniem w stosownych przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), bezpośrednio lub w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych, w
denominowane w EUR dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym. Emitenci tych
papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Subfundusz może również inwestować w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy państw, których
walutą krajową jest EUR, z wyłączeniem organizacji ponadnarodowych, lokalnych władz i agencji.
Subfundusz może inwestować (w ograniczonym zakresie) w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej
inwestycyjnego oraz dłużne papiery bez ratingu.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego. Instrumenty
te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między innymi kontrakty
terminowe futures, opcje, kontrakty terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty,
instrumenty powiązane z ryzykiem kredytowym oraz kontrakty swapowe zawierane w ramach prywatnych umów, a
także inne dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w instytucjach kredytowych oraz UCITS i inne UCI
rynku pieniężnego mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem obligacyjnym oferującym ekspozycję przede wszystkim na denominowane w
EUR papiery wartościowe przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym. Subfundusz może być zatem właściwy dla
inwestorów zainteresowanych alokacją aktywów do tego sektora i odnoszeniem korzyści z wyższej rentowności
oferowanej zazwyczaj przez obligacje przedsiębiorstw w porównaniu z rządowymi papierami wartościowymi.
Znaczna część aktywów Subfunduszu jest denominowana w EUR. W związku z tym Subfundusz może być
właściwy dla inwestorów, którzy są zainteresowani odnoszeniem korzyści z tych możliwości dywersyfikacji przy
jednoczesnym ograniczeniu ryzyka walutowego.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Ryzyko to jest
zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.

Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
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wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Euro Corporate Bond A
JPM Euro Corporate Bond C
JPM Euro Corporate Bond D
JPM Euro Corporate Bond I
JPM Euro Corporate Bond X

3,00%
Zero
3,00%
Zero
Zero

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo
0,80%
0,40%
0,80%
0,40%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
0,40%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,20%
Maks. 0,15%
Maks. 0,20%
Maks. 0,11%
Maks. 0,10%

Opłata za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 50% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Euro Government Short Duration Bond Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
J.P. Morgan EMU Government Bond Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross)
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu równej poziomowi referencyjnemu poprzez inwestowanie przede wszystkim w
denominowane w EUR krótkoterminowe rządowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwa, których
walutą krajową jest EUR.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w portfel denominowanych w EUR krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
emitowanych przez rządy państw, których walutą krajową jest EUR, z wyłączeniem organizacji
ponadnarodowych, lokalnych władz i agencji.
Średni ważony czas trwania (ang. duration) inwestycji Subfunduszu nie przekracza zazwyczaj trzech lat, a
pozostały do terminu zapadalności czas trwania każdej inwestycji wynosi zazwyczaj maksymalnie pięć lat w
momencie zakupu.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w instytucjach kredytowych oraz UCITS i inne UCI
rynku pieniężnego mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem obligacyjnym inwestującym przede wszystkim w denominowane w EUR dłużne
papiery wartościowe o krótkim czasie trwania (ang. short duration), emitowane przez rządy państw, których
walutą krajową jest EUR. Subfundusz może być zatem właściwy dla inwestorów zainteresowanych alokacją
aktywów do tego sektora i odnoszeniem korzyści z mniejszej zmienności związanej z czasem trwania o niższych
stopach procentowych w porównaniu z rządowymi papierami wartościowymi o dłuższych terminach
zapadalności.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie emitentów i w konsekwencji charakteryzować
się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata za
zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Opłata
za
odkup

Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,15%

JPM Euro Government
Short Duration Bond A
JPM Euro Government
Short Duration Bond C
JPM Euro Government
Short Duration Bond D
JPM Euro Government
Short Duration Bond I
JPM Euro Government
Short Duration Bond X

3,00%

0. 35%

Zero

0,20%

Zero

Maks. 0,15%

Zero

3,00%

0,35%

0,05%

Maks. 0,15%

0,50%

Zero

0,20%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero
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0,50%

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 25% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Euro Short Duration Bond Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Index (Total Return Gross)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Index (Total Return Gross) Hedged to GBP dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Index (Total Return Gross) Hedged to USD dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem USD
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z rynków obligacji o krótkim czasie trwania (ang. duration)
denominowanych w EUR poprzez inwestowanie w denominowane w EUR krótkoterminowe dłużne papiery
wartościowe o ratingu inwestycyjnym, z zastosowaniem w stosownych przypadkach finansowych instrumentów
pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), bezpośrednio lub w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych, w
denominowane w EUR krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym. Emitenci tych
papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Średni ważony czas trwania (ang. duration) inwestycji Subfunduszu nie przekracza zazwyczaj trzech lat, a
pozostały do terminu zapadalności czas trwania każdej inwestycji wynosi zazwyczaj maksymalnie pięć lat w
momencie zakupu.
W wyniku ewentualnego obniżenia ratingu kredytowego pewnych papierów wartościowych, Subfundusz może
okresowo posiadać ekspozycję na dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego.
Subfundusz może inwestować znaczną część swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami,
papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz obligacje zabezpieczone, utrzymując jednocześnie mniej
istotną ekspozycję na inne produkty strukturyzowane.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego
typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem kredytowym oraz kontrakty swapowe, a także inne dłużne oraz
kredytowe instrumenty pochodne.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w instytucjach kredytowych oraz UCITS i inne UCI
rynku pieniężnego mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem obligacyjnym oferującym ekspozycję przede wszystkim na denominowane w
EUR dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym i krótkim czasie trwania (ang. duration). Subfundusz
może być zatem właściwy dla inwestorów zainteresowanych alokacją aktywów do sektora obligacji o krótkim
czasie trwania (ang. duration) i odnoszeniem korzyści z mniejszej zmienności związanej z czasem trwania o
niższych stopach procentowych w porównaniu z dłużnymi papierami wartościowymi o stałej kwocie dochodu i
dłuższych terminach zapadalności.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
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wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być
wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku
uregulowania zobowiązań związanych z aktywami bazowymi.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Euro Short Duration Bond A
JPM Euro Short Duration Bond C
JPM Euro Short Duration Bond D
JPM Euro Short Duration Bond I
JPM Euro Short Duration Bond X

3,00%
Zero
3,00%
Zero
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo
0,60%
0,30%
0,60%
0,30%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
0,30%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,20%
Maks. 0,15%
Maks. 0,20%
Maks. 0,11%
Maks. 0,10%

Opłata za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 50% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Europe High Yield Bond Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
BofA Merrill Lynch Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
BofA Merrill Lynch Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross)
Hedged to CHF dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
BofA Merrill Lynch Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross)
Hedged to CNH dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem RMB
BofA Merrill Lynch Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross)
Hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem USD
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z europejskich rynków obligacji poprzez inwestowanie przede wszystkim
w europejskie i pozaeuropejskie obligacje o ratingu poniżej inwestycyjnego denominowane w walutach
europejskich oraz inne dłużne papiery wartościowe, z zastosowaniem w stosownych przypadkach finansowych
instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, w dłużne
papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego denominowane w walutach europejskich albo emitowane
lub gwarantowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w krajach
europejskich.
Subfundusz może dokonywać inwestycji w dłużne papiery wartościowe nieposiadające ratingu inwestycyjnego.
Subfundusz może także, w charakterze pomocniczym, inwestować na rynkach wschodzących.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem
kredytowym, hipoteczne TBA oraz kontrakty swapowe zawierane w ramach prywatnych umów, a także inne
dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być utrzymywane
w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Niniejszy Subfundusz obligacyjny inwestuje poza poziomem inwestycyjnym w obligacje wysokodochodowe. W
związku z tym jest on najwłaściwszym wyborem dla inwestorów gotowych ponosić dodatkowe ryzyko w zamian
za wyższe stopy zwrotu w przyszłości. Inwestorzy Subfunduszu mogą zatem wykorzystać go do uzupełnienia
istniejącego już podstawowego portfela obligacyjnego składającego się z inwestycji w obarczone niższym
ryzykiem obligacje rządowe i obligacje agencji rządowych w celu uzyskania większej dywersyfikacji w wyniku
ekspozycji na papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego cechujące się wyższym potencjałem zwrotu.
Subfundusz może także stanowić niezależną inwestycję dla inwestorów zainteresowanych osiąganiem wzrostu
wartości kapitału.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Takie ryzyko jest
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zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych z ratingiem poniżej inwestycyjnego, które
także mogą charakteryzować się większą zmiennością i niższą płynnością niż dłużne papiery wartościowe z
ratingiem inwestycyjnym.
Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

3,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Europe High
Yield Bond A
JPM Europe High
Yield Bond C
JPM Europe High
Yield Bond D
JPM Europe High
Yield Bond I
JPM Europe High
Yield Bond T
JPM Europe High
Yield Bond X

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

Zero

0,45%

Zero

Maks. 0,15%

Zero

3,00%

Zero

0,75%

0,55%

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

Zero

0,45%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Zero

3,00%

0,75%

0,55%

Maks. 0,20%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 25% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Europe High Yield Short Duration Bond Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
BofA Merrill Lynch Euro Developed Markets High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total
Return Gross)1
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
BofA Merrill Lynch Euro Developed Markets High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total
Return Gross) Hedged to CHF dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF2
BofA Merrill Lynch Euro Developed Markets High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total
Return Gross) Hedged to SEK dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK 3
BofA Merrill Lynch Euro Developed Markets High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total
Return Gross) Hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem USD 4
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z europejskich rynków obligacji o krótkim czasie trwania poprzez
inwestowanie przede wszystkim w krótkoterminowe obligacje o ratingu poniżej inwestycyjnego denominowane w
walutach europejskich oraz inne dłużne papiery wartościowe, z zastosowaniem, w stosownych przypadkach,
finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), bezpośrednio albo za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, w krótkoterminowe
dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego denominowane w walutach europejskich albo
emitowane lub gwarantowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w
krajach europejskich. W momencie zakupu pozostały termin zapadalności każdego dłużnego papieru
wartościowego o stałej stopie procentowej nie przekracza pięciu miesięcy.
Średni ważony czas trwania do terminu zapadalności inwestycji Subfunduszu zasadniczo nie przekracza trzech
lat.
Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe nieposiadające ratingu i do 5% swoich wszystkich
aktywów w dłużne papiery wartościowe zagrożone w momencie zakupu. Subfundusz może również inwestować
w krajach europejskich rynków wschodzących.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować, między
innymi, kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na
tego typu kontrakty, kontrakty swapowe zawierane w ramach prywatnych umów, a także inne dłużne, walutowe
oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być utrzymywane
w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Znacząca część aktywów Subfunduszu jest denominowana w lub zabezpieczona względem EUR. Subfundusz
może jednak posiadać ekspozycję na inne waluty.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów chcących dokonać alokacji aktywów w ramach
strategii w zakresie wysokodochodowych obligacji krótkoterminowych i gotowych zaakceptować wyższe ryzyko
Oficjalna nazwa benchmarku referencyjnego to BofA Merrill Lynch Q936 Custom Index (Total Return Gross).
Oficjalna nazwa poziomu referencyjnego to BofA Merrill Lynch Q936 Custom Index (Total Return Gross)
Hedged to CHF dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF.
3 Oficjalna nazwa poziomu referencyjnego to BofA Merrill Lynch Q936 Custom Index (Total Return Gross)
Hedged to SEK dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK.
4 Oficjalna nazwa poziomu referencyjnego to BofA Merrill Lynch Q936 Custom Index (Total Return Gross)
Hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem USD.
1
2
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kredytowe w zamian za możliwość uzyskania wyższych stóp zwrotu w przyszłości. Subfundusz może być także
odpowiedni dla inwestorów poszukujących mniejszej wrażliwości na zmiany stóp procentowych w porównaniu z
podobnym portfelem dłużnych papierów wartościowych o dłuższych terminach zapadalności.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od
panujących warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej
emitenta. Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania
swoich zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Takie
ryzyko jest zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych z ratingiem poniżej
inwestycyjnego, które także mogą charakteryzować się większą zmiennością i niższą płynnością niż
dłużne papiery wartościowe z ratingiem inwestycyjnym.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności
politycznej, regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz
praktyk rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty
rynków wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe
rynków wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu z, odpowiednio,
dłużnymi papierami wartościowymi rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnymi papierami
wartościowymi o ratingu inwestycyjnym.

Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego
nie jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.

Zagrożone dłużne papiery wartościowe spółek znajdujących się w poważnych trudnościach finansowych
charakteryzują się znacznym ryzykiem utraty kapitału.

Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej)
może mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z
zamiany papieru wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego,
tymczasowo lub na stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.

Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z
tego, że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości
finansowych instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować
poniesieniem straty w wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

3,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Europe High
Yield Short
Duration Bond A

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

0,50%

JPM Europe High
Yield Short
Duration Bond C
JPM Europe High
Yield Short
Duration Bond D
JPM Europe High
Yield Short
Duration Bond I
JPM Europe High
Yield Short
Duration Bond S
JPM Europe High
Yield Short
Duration Bond T
JPM Europe High
Yield Short
Duration Bond X

Zero

Zero

0,45%

Zero

Maks. 0,15%

Zero

3,00%

Zero

0,75%

0,55%

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

Zero

0,45%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Zero

Zero

0,23%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Zero

3,00%

0,75%

0,55%

Maks. 0,20%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero
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Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.

Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 25% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Financials Bond Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
33% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Senior Financials Index (Total Return Gross) Hedged to
EUR / 67% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials Index (Total Return Gross)
Hedged to EUR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
33% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Senior Financials Index (Total Return Gross) Hedged to
GBP / 67% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials Index (Total Return Gross)
Hedged to GBP dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP.
33% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Senior Financials Index (Total Return Gross) Hedged to
USD / 67% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials Index (Total Return Gross)
Hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem USD
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu ze światowych rynków obligacji poprzez inwestowanie przede wszystkim
w uprzywilejowane i podporządkowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki z sektora
finansowego, bankowego i ubezpieczeniowego („spółki finansowe”) na całym świecie, z zastosowaniem w
stosownych przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), bezpośrednio lub w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych, w
uprzywilejowane i podporządkowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki finansowe na całym
świecie. Emitenci tych papierów wartościowych mogą pochodzić z dowolnego kraju, w tym z krajów rynków
wschodzących, a to może wiązać się ze znaczną ekspozycją na dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej
inwestycyjnego i dłużne papiery wartościowe bez ratingu.
Subfundusz może również dokonywać znacznych inwestycji w uprzywilejowane papiery wartościowe oraz inne
kapitałowe papiery wartościowe, a także w obligacje zamienne, w tym warunkowe obligacje zamienne.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 20% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Subfundusz może także inwestować w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy, w tym organizacje
ponadnarodowe, lokalne władze i agencje na całym świecie.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego
typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem kredytowym oraz kontrakty swapowe zawierane w ramach
prywatnych umów, a także inne dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w instytucjach kredytowych oraz UCITS i inne UCI
rynku pieniężnego mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie. Znacząca część aktywów
Subfunduszu jest jednak denominowana lub zabezpieczona względem EUR.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest specjalistycznym sektorowym subfunduszem obligacyjnym oferującym ekspozycję przede
wszystkim na sektor finansowy światowego rynku obligacji. Subfundusz może być zatem właściwy dla
inwestorów zainteresowanych alokacją aktywów do tego sektora.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.
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Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu z, odpowiednio, dłużnymi
papierami wartościowymi rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnymi papierami wartościowymi o
ratingu inwestycyjnym.
Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.
Podporządkowane dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw charakteryzują się wyższym ryzykiem straty
niż uprzywilejowane dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, w tym te wyemitowane przez jedną spółkę
finansową.
Niektóre podporządkowane dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw mogą podlegać wezwaniu do
zakupu, co oznacza, że mogą zostać umorzone przez emitenta w określonym terminie po wcześniej
ustalonej cenie. Jeżeli takie dłużne papiery wartościowe nie zostaną umorzone w określonym w wezwaniu
terminie, emitentowi przysługuje prawo do przedłużenia ich terminu zapadalności na czas nieokreślony oraz
odroczenia lub obniżenia płatności kuponowej.
Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Financials Bond A
JPM Financials Bond C
JPM Financials Bond D
JPM Financials Bond I
JPM Financials Bond T
JPM Financials Bond X

3,00%
Zero
3,00%
Zero
Zero
Zero

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero
Zero
Zero
Zero
3,00%
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

0,80%
0,40%
0,80%
0,40%
0,80%
Zero

Zero
Zero
0,40%
Zero
0,40%
Zero

Maks. 0,20%
Maks. 0,15%
Maks. 0,20%
Maks. 0,11%
Maks. 0,20%
Maks. 0,10%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 150% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Flexible Credit Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
Bloomberg Barclays Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Bloomberg Barclays Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
Bloomberg Barclays Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to SEK dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Osiągnięcie całkowitego zwrotu dzięki wykorzystywaniu możliwości inwestycyjnych na rynkach kredytowych na
całym świecie w stosownych przypadkach za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw z całego świata.
Subfundusz może również inwestować w inne aktywa, takie jak obligacje zamienne, warunkowe obligacje
zamienne, dłużne papiery wartościowe emitowane przez agencje rządowe, obligacje zabezpieczone i obligacje
kredytowe. Subfundusz może także inwestować znaczącą część aktywów w zabezpieczone zobowiązania
pożyczkowe oraz inne rodzaje papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach i papierów wartościowych
zabezpieczonych hipoteką, z których znaczącą część mogą stanowić zabezpieczone zobowiązania pożyczkowe.
W ograniczonym zakresie Subfundusz może inwestować w zagrożone dłużne papiery wartościowe i papiery
wartościowe o nieterminowej obsłudze.
Nie obowiązują żadne ograniczenia co do jakości kredytowej a emitenci papierów wartościowych, w które
Subfundusz może inwestować, mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Subfundusz alokuje swoje inwestycje w sposób oportunistyczny poprzez wykorzystanie zarówno długich jak i
krótkich pozycji (osiąganych w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych) w wielu krajach,
sektorach, walutach i ratingach kredytowych dłużnych papierów wartościowych i dlatego alokacje te mogą z
czasem ulegać znacznym zmianom.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego
typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem kredytowym oraz kontrakty swapowe zawierane w ramach
prywatnych umów, a także inne dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Subfundusz może stosować akcyjne instrumenty pochodne w celu zarządzania ekspozycją na ryzyko związane z
akcjami, a także korelacją Subfunduszu z rynkami akcji.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 20% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w instytucjach kredytowych oraz UCITS i inne UCI
rynku pieniężnego mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie. Znacząca część aktywów
Subfunduszu oczekuje się jednak, że będzie denominowana w lub zabezpieczona względem USD.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem oferującym ekspozycję na dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw na całym
świecie. Subfundusz może być właściwym wyborem dla inwestorów zainteresowanych uzupełnieniem
istniejącego już podstawowego portfela obligacyjnego składającego się z inwestycji w obarczone niższym
ryzykiem obligacje rządowe i agencji rządowych w celu uzyskania większej dywersyfikacji w wyniku ekspozycji
na aktywnie zarządzany portfel obligacji przedsiębiorstw cechujący się wyższym potencjałem zwrotu.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest subfunduszem elastycznym i oportunistycznym, może on cechować się
okresami wysokiej zmienności.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
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Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Ryzyko to jest
zwykle zwiększone w przypadku rynków wschodzących, dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej
poziomu inwestycyjnego oraz dłużnych papierów wartościowych o nieterminowej obsłudze.
Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.
Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
Wiarygodność kredytowa papierów wartościowych nieposiadających ratingu nie jest mierzona przez
odniesienie do niezależnej agencji ratingowej.
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, zabezpieczone zobowiązania pożyczkowe CLO i papiery
wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym zmianom stóp
procentowych oraz być narażone na ryzyko braku uregulowania zobowiązań związanych z aktywami
bazowymi.
Zagrożone dłużne papiery wartościowe (ang. distressed debt securities) są emitowane przez spółki
znajdujące się w poważnych trudnościach finansowych i charakteryzują się znacznym ryzykiem utraty
kapitału.
Obligacje zamienne narażone są na ryzyko związane zarówno z dłużnymi jak i kapitałowymi papierami
wartościowymi, a także na rodzaje ryzyka specyficzne dla zamiennych papierów wartościowych. Ich wartość
może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących warunków gospodarczych i poziomu stóp
procentowych, zdolności kredytowej emitenta, wyników bazowych instrumentów kapitałowych oraz ogólnych
warunków panujących na rynku finansowym. Ponadto emitenci obligacji zamiennych mogą nie wywiązać się
z obowiązku uregulowania swoich zobowiązań i ich rating kredytowy może ulec obniżeniu. Obligacje
zamienne mogą charakteryzować się mniejszą płynnością niż akcje bazowe.
Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.
Subfundusz może cechować koncentracja na określonych sektorach, rynkach i/lub walutach. W
konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Zastosowanie przez Subfundusz instrumentów pochodnych na akcje w celu zarządzania korelacją portfela z
rynkami akcji nie zawsze może skutkować realizacją celu takiego zastosowania i może niekorzystnie
wpływać na zwrot z inwestycji.
Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
papierach wartościowych, ponieważ wzrost cen papierów wartościowych jest nieograniczony. Krótka
sprzedaż inwestycji może podlegać zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski
inwestorów.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Flexible Credit A
JPM Flexible Credit C
JPM Flexible Credit D
JPM Flexible Credit I
JPM Flexible Credit T
JPM Flexible Credit X

3,00%
Zero
3,00%
Zero
Zero
Zero

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero
Zero
Zero
Zero
3,00%
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

0,80%
0,40%
0,80%
0,40%
0,80%
Zero

Zero
Zero
0,40%
Zero
0,40%
Zero

Maks. 0,20%
Maks. 0,15%
Maks. 0,20%
Maks. 0,11%
Maks. 0,20%
Maks. 0,10%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero
Zero
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Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej
(VaR). Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 200% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Absolute Return Bond Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
ICE Overnight USD LIBOR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
EONIA dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
ICE Overnight GBP LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
STIBOR Tomorrow Next Offered Rate dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z instrumentów pieniężnych charakteryzujących się małą zmiennością
poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel dłużnych papierów wartościowych, z zastosowaniem w
stosownych przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów, bezpośrednio albo poprzez zastosowanie finansowych
instrumentów pochodnych, w dłużne papiery wartościowe, w tym między innymi w dłużne papiery wartościowe
emitowane przez rządy i ich agencje, rządowe podmioty państwowe i lokalne oraz organizacje ponadnarodowe,
a także w dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery
wartościowe zabezpieczone hipoteką (w tym obligacje zabezpieczone) oraz waluty. Emitenci tych papierów
wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Subfundusz może dokonywać inwestycji w dłużne papiery wartościowe nieposiadające ratingu inwestycyjnego.
Subfundusz może inwestować istotną część swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką
oraz papiery wartościowe zabezpieczone aktywami.
Subfundusz alokuje swoje aktywa w sposób oportunistyczny w różne sektory, a zatem w każdym czasie mogą
one podlegać inwestycji w jeden lub większą liczbę sektorów, w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego,
depozyty w instytucjach kredytowych oraz rządowe papiery wartościowe.
Subfundusz w sposób oportunistyczny zajmuje długie pozycje netto lub krótkie pozycje netto w sektorach w
ograniczonym zakresie, przede wszystkim, w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem
kredytowym, hipoteczne TBA oraz swapy, a także inne dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Subfundusz może inwestować do 10% swoich wszystkich aktywów w obligacje zamienne. Subfundusz może
inwestować do 10% swoich wszystkich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe, na ogół w wyniku zdarzeń
dotyczących inwestycji Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, w tym między innymi w dłużne papiery
wartościowe podlegające zamianie lub restrukturyzacji. Subfundusz może także stosować instrumenty pochodne
na akcje w celu zarządzania ekspozycją na ryzyko związane z akcjami, a także korelacją Subfunduszu z rynkami
akcji.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a
ekspozycja na ryzyko walutowe podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem obligacyjnym przeznaczonym dla inwestorów zainteresowanych bezwzględnymi
stopami zwrotu, mającymi przekraczać stopę zwrotu z poziomu referencyjnego środków pieniężnych, z niską
zmiennością, poprzez inwestowanie w szereg różnych kwalifikujących się aktywów z zachowaniem ryzyka na
docelowo założonym poziomie.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
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zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.
Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.
Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być
wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku
uregulowania zobowiązań związanych z aktywami bazowymi.
Obligacje zamienne narażone są na ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko rynkowe
związane zarówno z dłużnymi jak i kapitałowymi papierami wartościowymi, a także na rodzaje ryzyka
specyficzne dla zamiennych papierów wartościowych. Obligacje zamienne mogą charakteryzować się niższą
płynnością niż bazowe kapitałowe papiery wartościowe.
Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.
Zastosowanie przez Subfundusz instrumentów pochodnych na akcje w celu zarządzania korelacją portfela z
rynkami akcji nie zawsze może skutkować realizacją celu takiego zastosowania i może niekorzystnie
wpływać na zwrot z inwestycji.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

3,00%

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo
1,00%

JPM Global Absolute
Return Bond A
JPM Global Absolute
Return Bond C
JPM Global Absolute
Return Bond D
JPM Global Absolute
Return Bond I
JPM Global Absolute
Return Bond X

Zero

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,15%

Zero

3,00%

1,00%

0,50%

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej
(VaR).
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 400% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany bez odniesienia do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Aggregate Bond Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross)
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu ze światowych rynków obligacji poprzez inwestowanie na całym świecie
przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym, z zastosowaniem w stosownych
przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), bezpośrednio lub w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych, w dłużne
papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym. Emitenci tych papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w
dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Subfundusz może inwestować znaczącą część swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone
aktywami, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz obligacje zabezpieczone.
Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe z ratingiem poniżej inwestycyjnego oraz dłużne
papiery nieposiadające ratingu inwestycyjnego.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem
kredytowym, hipoteczne TBA oraz kontrakty swapowe zawierane w ramach prywatnych umów, a także inne
dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być
utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a ekspozycja na ryzyko walutowe
Subfunduszu jest zarządzana poprzez odniesienie do jego poziomu referencyjnego.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem obligacyjnym o światowym zasięgu oferującym dostęp do szerokiego spektrum
papierów wartościowych o ratingu inwestycyjnym, zapewniającym inwestorom zwiększone możliwości uzyskania
wyższej stopy zwrotu oraz korzyści z efektywnej dywersyfikacji portfela. W przypadku dodania do portfela
akcyjnego Subfundusz może też potencjalnie zwiększyć stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, stanowiąc tym
samym idealną możliwość dywersyfikacji dla inwestorów dokonujących inwestycji w akcje i mających niewielką
lub zerową ekspozycję na obligacje.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu.

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być
wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku
uregulowania zobowiązań związanych z aktywami bazowymi.

Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
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Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

JPM Global Aggregate Bond A
JPM Global Aggregate Bond C
JPM Global Aggregate Bond D
JPM Global Aggregate Bond I
JPM Global Aggregate Bond X

3,00%
Zero
3,00%
Zero
Zero

0,80%
0,40%
0,80%
0,40%
Zero

Zero
Zero
0,40%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,20%
Maks. 0,15%
Maks. 0,20%
Maks. 0,11%
Maks. 0,10%

Opłata za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 150% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz wykazuje pewne podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to AUD
zabezpieczonych względem AUD
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to CHF
zabezpieczonych względem CHF
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to CZK
zabezpieczonych względem CZK
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
zabezpieczonych względem EUR
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to GBP
zabezpieczonych względem GBP
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to PLN
zabezpieczonych względem PLN
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to SEK
zabezpieczonych względem SEK
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to SGD
zabezpieczonych względem SGD

dla klas jednostek uczestnictwa
dla klas jednostek uczestnictwa
dla klas jednostek uczestnictwa
dla klas jednostek uczestnictwa
dla klas jednostek uczestnictwa
dla klas jednostek uczestnictwa
dla klas jednostek uczestnictwa
dla klas jednostek uczestnictwa

Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej poziomu referencyjnego poprzez inwestowanie w sposób oportunistyczny w
portfel dłużnych papierów wartościowych i walut dobieranych do składu portfela w swobodnych proporcjach, z
zastosowaniem w stosownych przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), zarówno bezpośrednio jak i w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych, w
dłużne papiery wartościowe, w tym między innymi w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy i ich
agencje, rządowe podmioty państwowe i lokalne oraz organizacje ponadnarodowe, a także w dłużne papiery
wartościowe przedsiębiorstw, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe
zabezpieczone hipoteką (w tym obligacje zabezpieczone) oraz waluty. Emitenci tych papierów wartościowych
mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe z ratingiem poniżej inwestycyjnego oraz dłużne
papiery nieposiadające ratingu inwestycyjnego.
Subfundusz może inwestować istotną część swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką
oraz papiery wartościowe zabezpieczone
Subfundusz alokuje swoje inwestycje w sposób oportunistyczny poprzez wykorzystanie zarówno długich jak i
krótkich pozycji (osiąganych w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych) w wielu krajach,
sektorach, walutach i ratingach kredytowych dłużnych papierów wartościowych i dlatego alokacje te mogą z
czasem ulegać znacznym zmianom.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem
kredytowym, hipoteczne TBA oraz swapy, a także inne dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być
utrzymywane w charakterze pomocniczym. Subfundusz jest jednak subfunduszem oportunistycznym i może
inwestować do 100% swoich aktywów w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w
instytucjach kredytowych oraz rządowe papiery wartościowe do czasu zidentyfikowania właściwych możliwości
inwestycyjnych.
Subfundusz może inwestować do 10% swoich wszystkich aktywów w obligacje zamienne. Subfundusz może
inwestować do 10% swoich wszystkich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe, na ogół w wyniku zdarzeń
dotyczących inwestycji Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, w tym między innymi w dłużne papiery
wartościowe podlegające zamianie lub restrukturyzacji. Subfundusz może także stosować instrumenty pochodne
na akcje w celu zarządzania ekspozycją na ryzyko związane z akcjami, a także korelacją Subfunduszu z rynkami
akcji.
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Subfundusz może inwestować maksymalnie 10% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie. Jednakże większość aktywów
Subfunduszu będzie denominowana w USD lub zabezpieczona względem USD.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących zwrotu powyżej poziomu
referencyjnego poprzez ekspozycję na ryzyko związane z rynkami dłużnych papierów wartościowych i rynkami
walutowymi na całym świecie.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest subfunduszem elastycznym i oportunistycznym, może on cechować się
okresami wysokiej zmienności.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu z, odpowiednio, dłużnymi
papierami wartościowymi rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnymi papierami wartościowymi o
ratingu inwestycyjnym.

Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.

Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być
wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku
uregulowania zobowiązań związanych z aktywami bazowymi.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie krajów, sektorów, walut lub emitentów i w
konsekwencji charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Obligacje zamienne narażone są na ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko rynkowe
związane zarówno z dłużnymi jak i kapitałowymi papierami wartościowymi, a także na rodzaje ryzyka
specyficzne dla zamiennych papierów wartościowych. Obligacje zamienne mogą charakteryzować się niższą
płynnością niż bazowe kapitałowe papiery wartościowe.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Zastosowanie przez Subfundusz instrumentów pochodnych na akcje w celu zarządzania korelacją portfela z
rynkami akcji nie zawsze może skutkować realizacją celu takiego zastosowania i może niekorzystnie
wpływać na zwrot z inwestycji.

Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.

Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
aktywach, ponieważ wzrost cen papierów wartościowych jest nieograniczony. Krótka sprzedaż inwestycji
może podlegać zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski inwestorów.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

3,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Global Bond
Opportunities A
JPM Global Bond
Opportunities C
JPM Global Bond
Opportunities D
JPM Global Bond
Opportunities I
JPM Global Bond
Opportunities T
JPM Global Bond
Opportunities X

1,00%

Zero

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,15%

Zero

3,00%

Zero

1,00%

0,50%

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Zero

3,00%

1,00%

0,50%

Maks. 0,20%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej
(VaR).
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 250% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

Zarząd zamierza ogłosić stałą dywidendę kwartalną wypłacaną w oparciu o kwotę dywidendy ogółem w
wysokości 3,50 EUR na jednostkę uczestnictwa w skali roku dla uczestników posiadających jednostki
uczestnictwa klasy A (fix) EUR 3.50 – EUR (hedged).

Zarząd zamierza ogłosić stałą dywidendę kwartalną wypłacaną w oparciu o kwotę dywidendy ogółem w
wysokości 3,90 EUR na jednostkę uczestnictwa w skali roku dla uczestników posiadających jednostki
uczestnictwa klasy C (perf) (fix) EUR 3.90 – EUR (hedged).

Zarząd zamierza ogłosić stałą dywidendę kwartalną wypłacaną w oparciu o kwotę dywidendy ogółem w
wysokości 4,00 EUR na jednostkę uczestnictwa w skali roku dla uczestników posiadających jednostki
uczestnictwa klasy C (fix) EUR 4.00 – EUR (hedged).

Zarząd zamierza ogłosić stałą dywidendę kwartalną wypłacaną w oparciu o kwotę dywidendy ogółem w
wysokości 3,00 EUR na jednostkę uczestnictwa w skali roku dla uczestników posiadających jednostki
uczestnictwa klasy D (fix) EUR 3.00 – EUR (hedged).
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JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Poziom referencyjny dla klas jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to AUD dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem AUD
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to CHF dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to GBP dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to JPY dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem JPY
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to NOK dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem NOK
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to SEK dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to SGD dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem SGD
Poziom referencyjny dla klas jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem przed wahaniami stóp
procentowych
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD minus Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate Futures Index (Total Return Gross) Hedged to USD dla klas jednostek
uczestnictwa z zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych, zabezpieczonych względem USD
Poziom referencyjny dla klas jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym i z zabezpieczeniem
przed wahaniami stóp procentowych
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to CHF minus Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate Futures Index (Total Return Gross) Hedged to CHF dla klas jednostek
uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym i zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych,
zabezpieczonych względem CHF
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR minus Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate Futures Index (Total Return Gross) Hedged to EUR dla klas jednostek
uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym i zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych,
zabezpieczonych względem EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to GBP minus Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate Futures Index (Total Return Gross) Hedged to GBP dla klas jednostek
uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym i zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych,
zabezpieczonych względem GBP
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to SEK minus Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate Futures Index (Total Return Gross) Hedged to SEK dla klas jednostek
uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym i zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych,
zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu ze światowych rynków obligacji przedsiębiorstw poprzez inwestowanie
przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym na całym świecie, z
zastosowaniem w stosownych przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), bezpośrednio lub w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych, w dłużne
papiery wartościowe przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym. Emitenci tych papierów wartościowych mogą mieć
siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Subfundusz może również inwestować w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy, z wyłączeniem
organizacji ponadnarodowych, samorządy i agencje rządowe z całego świata.
Subfundusz może inwestować (w ograniczonym zakresie) w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej
inwestycyjnego oraz dłużne papiery bez ratingu.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Takie finansowe instrumenty pochodne mogą być stosowane także w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą
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obejmować między innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty terminowe forward na instrumenty
finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem kredytowym oraz kontrakty swapowe
zawierane w ramach prywatnych umów, a także inne dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w instytucjach kredytowych oraz UCITS i inne UCI
rynku pieniężnego mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie. Znacząca część aktywów
Subfunduszu jest jednak denominowana lub zabezpieczona względem USD.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem obligacyjnym oferującym ekspozycję przede wszystkim na papiery wartościowe
przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym na całym świecie. Subfundusz może być zatem właściwy dla
inwestorów zainteresowanych alokacją aktywów do tego sektora i odnoszeniem korzyści z wyższej rentowności
oferowanej zazwyczaj przez obligacje przedsiębiorstw w porównaniu z rządowymi papierami wartościowymi.
Znaczna część aktywów Subfunduszu jest denominowana w lub zabezpieczona względem USD. W związku z
tym Subfundusz może być właściwy dla inwestorów zainteresowanych odnoszeniem korzyści z tych możliwości
dywersyfikacji przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka walutowego.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Ryzyko to jest
zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.

Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.

Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

3,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Global
Corporate Bond A
JPM Global
Corporate Bond C
JPM Global
Corporate Bond D
JPM Global
Corporate Bond I
JPM Global
Corporate Bond T
JPM Global
Corporate Bond X

0,80%

Zero

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

Zero

0,40%

Zero

Maks. 0,15%

Zero

3,00%

Zero

0,80%

0,40%

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

Zero

0,40%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Zero

3,00%

0,80%

0,40%

Maks. 0,20%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero
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Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 75% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Government Bond Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to GBP dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to USD dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem USD
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu równej poziomowi referencyjnemu poprzez inwestowanie przede wszystkim w portfel
rządowych dłużnych papierów wartościowych na całym świecie.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy na całym świecie, z
wyłączeniem organizacji ponadnarodowych, lokalnych władz i agencji.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w instytucjach kredytowych oraz UCITS rynku
pieniężnego mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest EUR, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a
ekspozycja na ryzyko walutowe podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Subfundusz nie inwestuje w obligacje zamienne, akcje ani inne prawa udziałowe.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem obligacyjnym oferującym dostęp do szerokiego spektrum rządowych dłużnych
papierów wartościowych na całym świecie. Subfundusz może być zatem odpowiedni dla inwestorów
poszukujących inwestycji o relatywnie niskim ryzyku. W przypadku dodania do portfela akcyjnego Subfundusz
może też potencjalnie zwiększyć stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, oferując dywersyfikację dla inwestorów
dokonujących inwestycji w akcje i mających niewielką lub zerową ekspozycję na obligacje.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Opłata
dystrybucyjna

3,00%

Roczna opłata za
zarządzanie i
doradztwo
0. 40%

Opłata za
odkup

Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,20%

JPM Global
Government Bond A
JPM Global
Government Bond C
JPM Global
Government Bond D
JPM Global
Government Bond I
JPM Global
Government Bond X

Zero

0,25%

Zero

Maks. 0,15%

Zero

3,00%

0,40%

0,20%

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

0,25%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero
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0,50%

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 400% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Government Short Duration Bond Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) Hedged to EUR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) Hedged to CHF dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) Hedged to GBP dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) Hedged to USD dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem USD
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu równej poziomowi referencyjnemu poprzez inwestowanie przede wszystkim w
krótkoterminowe rządowe dłużne papiery wartościowe na całym świecie.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w portfel krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez rządy na całym
świecie, z wyłączeniem organizacji ponadnarodowych, lokalnych władz i agencji.
Średni ważony czas trwania (ang. duration) inwestycji Subfunduszu nie przekracza zazwyczaj trzech lat, a
pozostały do terminu zapadalności czas trwania każdej inwestycji wynosi zazwyczaj maksymalnie pięć lat w
momencie zakupu.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w instytucjach kredytowych oraz UCITS i UCI rynku
pieniężnego mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie. Znacząca część aktywów
Subfunduszu jest jednak denominowana lub zabezpieczona względem EUR.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem inwestującym na całym świecie przede wszystkim w rządowe dłużne papiery
wartościowe o krótkim czasie trwania (ang. duration). Subfundusz może być zatem właściwy dla inwestorów
zainteresowanych alokacją aktywów do tego sektora i odnoszeniem korzyści z mniejszej zmienności związanej z
czasem trwania o niższych stopach procentowych w porównaniu z rządowymi papierami wartościowymi o
dłuższych terminach zapadalności.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie emitentów i w konsekwencji charakteryzować
się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Opłata za
odkup

Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,15%

JPM Global Government
Short Duration Bond A
JPM Global Government
Short Duration Bond C
JPM Global Government
Short Duration Bond D
JPM Global Government
Short Duration Bond I
JPM Global Government
Short Duration Bond P
JPM Global Government
Short Duration Bond X

3,00%

0. 35%

Zero

0,20%

Zero

Maks. 0,15%

Zero

3,00%

0,35%

0,05%

Maks. 0,15%

0,50%

Zero

0,20%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

5,00%

Maks. 0,20%

Zero

Maks. 0,15%

1,00%

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero

0,50%

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 300% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Short Duration Bond Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Index (Total Return Gross) Hedged to EUR dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Index (Total Return Gross) Hedged to GBP dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu ze światowych rynków obligacji o krótkim czasie trwania (ang. duration)
poprzez inwestowanie na całym świecie przede wszystkim w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe o
ratingu inwestycyjnym, z zastosowaniem w stosownych przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), bezpośrednio lub w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych, w
krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym. Emitenci tych papierów wartościowych
mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Średni ważony czas trwania (ang. duration) inwestycji Subfunduszu nie przekracza zazwyczaj trzech lat, a
pozostały do terminu zapadalności czas trwania każdej inwestycji wynosi zazwyczaj maksymalnie pięć lat w
momencie zakupu.
W wyniku ewentualnego obniżenia ratingu kredytowego pewnych papierów wartościowych, Subfundusz może
okresowo posiadać ekspozycję na dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego.
Subfundusz może inwestować znaczną część swoich aktywów w agencyjne papiery wartościowe zabezpieczone
hipoteką, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz obligacje zabezpieczone utrzymując jednocześnie
mniej istotną ekspozycję na inne produkty strukturyzowane.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego
typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem kredytowym oraz kontrakty swapowe, a także inne dłużne,
walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w instytucjach kredytowych oraz UCITS i UCI rynku
pieniężnego mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie. Znaczna część aktywów
Subfunduszu jest jednak zabezpieczona względem USD.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem obligacyjnym oferującym ekspozycję przede wszystkim na dłużne papiery
wartościowe o krótkim czasie trwania (ang. duration) i ratingu inwestycyjnym. Subfundusz może być zatem
właściwy dla inwestorów zainteresowanych alokacją aktywów do sektora obligacji o krótkim czasie trwania (ang.
duration) i odnoszeniem korzyści z mniejszej zmienności związanej z czasem trwania o niższych stopach
procentowych w porównaniu z dłużnymi papierami wartościowymi o dłuższych terminach zapadalności. Znaczna
część aktywów Subfunduszu jest zabezpieczona względem USD. W związku z tym Subfundusz może być
właściwy dla inwestorów zainteresowanych odniesieniem korzyści z tych możliwości przy jednoczesnym
ograniczeniu ryzyka walutowego.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
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tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.
Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być
wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku
uregulowania zobowiązań związanych z aktywami bazowymi.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Global Short Duration Bond A
JPM Global Short Duration Bond C
JPM Global Short Duration Bond D
JPM Global Short Duration Bond I
JPM Global Short Duration Bond P
JPM Global Short Duration Bond X

3,00%
Zero
3,00%
Zero
5,00%
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo
0,60%
0,30%
0,60%
0,30%
Maks. 0,30%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
0,30%
Zero
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,20%
Maks. 0,15%
Maks. 0,20%
Maks. 0,11%
Maks. 0,15%
Maks. 0,10%

Opłata za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
1,00%
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 150% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
ICE Overnight USD LIBOR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
ICE Spot Next CHF LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
ICE Overnight USD LIBOR Hedged to CZK dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CZK
EONIA dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
ICE Overnight GBP LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
ICE Spot Next JPY LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem JPY
Norwegian Overnight Weighted Average dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem NOK
ICE Overnight USD LIBOR Hedged to PLN dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem PLN
STIBOR Tomorrow Next Offered Rate dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej poziomu referencyjnego poprzez wykorzystywanie możliwości inwestycyjnych,
między innymi, na rynku dłużnych papierów wartościowych i rynku walutowym oraz zastosowanie w stosownych
przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów, bezpośrednio albo poprzez zastosowanie finansowych
instrumentów pochodnych, w dłużne papiery wartościowe, w tym między innymi w dłużne papiery wartościowe
emitowane przez rządy i ich agencje, rządowe podmioty państwowe i lokalne oraz organizacje ponadnarodowe,
a także w dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery
wartościowe zabezpieczone hipoteką (w tym obligacje zabezpieczone) oraz waluty. Emitenci tych papierów
wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe z ratingiem poniżej inwestycyjnego oraz dłużne
papiery nieposiadające ratingu inwestycyjnego.
Subfundusz może inwestować istotną część swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką
oraz papiery wartościowe zabezpieczone aktywami.
Celem Subfunduszu jest zapewnienie pozytywnej stopy zwrotu w średnim okresie niezależnie od panujących
warunków rynkowych. Alokacje względem krajów, sektorów i ratingów dłużnych papierów wartościowych mogą
się znacznie różnić.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem
kredytowym, hipoteczne TBA oraz swapy, a także inne dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Subfundusz dokonuje pokrycia (ang. overlay) inwestycji bezpośrednich przy pomocy finansowych instrumentów
pochodnych. Subfundusz może utrzymywać krótkie pozycje do maksymalnego poziomu 100% swoich aktywów
netto w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być
utrzymywane w charakterze pomocniczym. Subfundusz jest jednak subfunduszem oportunistycznym i może
inwestować do 100% swoich aktywów w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w
instytucjach kredytowych oraz rządowe papiery wartościowe do czasu zidentyfikowania właściwych możliwości
inwestycyjnych.
Subfundusz może inwestować do 10% swoich wszystkich aktywów w obligacje zamienne. Subfundusz może
inwestować do 10% swoich wszystkich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe, na ogół w wyniku zdarzeń
dotyczących inwestycji Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, w tym między innymi w dłużne papiery
wartościowe podlegające zamianie lub restrukturyzacji. Subfundusz może także stosować instrumenty pochodne
na akcje w celu zarządzania ekspozycją na ryzyko związane z akcjami, a także korelacją Subfunduszu z rynkami
akcji.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 10% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach.
Znacząca część aktywów Subfunduszu jest jednak denominowana lub zabezpieczona względem USD.
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Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem obligacyjnym przeznaczonym dla inwestorów zainteresowanych bezwzględnymi
stopami zwrotu, mającymi przekraczać stopę zwrotu z poziomu referencyjnego środków pieniężnych w różnych
otoczeniach rynkowych w czasie, dzięki połączeniu wzrostu wartości kapitału i dochodów, przy jednoczesnym
ograniczeniu prawdopodobieństwa strat kapitałowych w średnim terminie w wyniku zastosowania elastycznego i
zdywersyfikowanego podejścia wielosektorowego.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu z, odpowiednio, dłużnymi
papierami wartościowymi rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnymi papierami wartościowymi o
ratingu inwestycyjnym.

Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być
wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku
uregulowania zobowiązań związanych z aktywami bazowymi.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie krajów, sektorów lub emitentów i w
konsekwencji charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Obligacje zamienne narażone są na ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko rynkowe
związane zarówno z dłużnymi jak i kapitałowymi papierami wartościowymi, a także na rodzaje ryzyka
specyficzne dla zamiennych papierów wartościowych. Obligacje zamienne mogą charakteryzować się niższą
płynnością niż bazowe kapitałowe papiery wartościowe.

Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Zastosowanie przez Subfundusz instrumentów pochodnych na akcje w celu zarządzania korelacją portfela z
rynkami akcji nie zawsze może skutkować realizacją celu takiego zastosowania i może niekorzystnie
wpływać na zwrot z inwestycji.

Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.

Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
papierach wartościowych, ponieważ wzrost cen papierów wartościowych jest nieograniczony. Krótka
sprzedaż inwestycji może podlegać zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski
inwestorów.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

3,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Global Strategic
Bond A
JPM Global Strategic
Bond A (perf)
JPM Global Strategic
Bond C
JPM Global Strategic
Bond C (perf)
JPM Global Strategic
Bond D
JPM Global Strategic
Bond D (perf)
JPM Global Strategic
Bond I
JPM Global Strategic
Bond I (perf)
JPM Global Strategic
Bond T
JPM Global Strategic
Bond T (perf)
JPM Global Strategic
Bond X
JPM Global Strategic
Bond X (perf)

1,20%

Zero

Maks. 0,20%

0,50%

3,00%

Zero

1,00%

Zero

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,15%

Zero

Zero

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,15%

Zero

3,00%

Zero

1,20%

0,90%

Maks. 0,20%

0,50%

3,00%

Zero

1,00%

1,00%

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Zero

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Zero

3,00%

1,20%

0,90%

Maks. 0,20%

Zero

Zero

3,00%

1,00%

1,00%

Maks. 0,20%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero

Opłata zależna od wyników
Opłatę zależną od wyników pobiera się od każdej klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem (perf).
Klasy jednostek
uczestnictwa
Niezabezpieczone
Zabezpieczone
względem CHF
Zabezpieczone
względem CZK
Zabezpieczone
względem EUR
Zabezpieczone
względem GBP
Zabezpieczone
względem JPY
Zabezpieczone
względem NOK
Zabezpieczone
względem PLN
Zabezpieczone
względem SEK

Opłata zależna
od wyników
10%
10%

Mechanizm
Wartości progowej
Wartości progowej

Poziom referencyjny dla opłaty zależnej
od wyników
ICE Overnight USD LIBOR
ICE Spot Next CHF LIBOR

10%

Wartości progowej

ICE Overnight USD LIBOR Hedged to CZK

10%

Wartości progowej

EONIA

10%

Wartości progowej

ICE Overnight GBP LIBOR

10%

Wartości progowej

ICE Spot Next JPY LIBOR

10%

Wartości progowej

Norwegian Overnight Weighted Average

10%

Wartości progowej

ICE Overnight USD LIBOR Hedged to PLN

10%

Wartości progowej

STIBOR Tomorrow Next Offered Rate

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej
(VaR).
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 150% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.
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Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany bez odniesienia do swojego poziomu referencyjnego.
Zarząd zamierza ogłosić stałą dywidendę kwartalną wypłacaną w oparciu o kwotę dywidendy ogółem w
wysokości 2,35 EUR na jednostkę uczestnictwa w skali roku dla uczestników posiadających jednostki
uczestnictwa klasy A (perf) (fix) EUR 2.35 – EUR (hedged).
Zarząd zamierza ogłosić stałą dywidendę kwartalną wypłacaną w oparciu o kwotę dywidendy ogółem w
wysokości 2,60 EUR na jednostkę uczestnictwa w skali roku dla uczestników posiadających jednostki
uczestnictwa klasy C (perf) (fix) EUR 2.60 – EUR (hedged).
Zarząd zamierza ogłosić stałą dywidendę kwartalną wypłacaną w oparciu o kwotę dywidendy ogółem w
wysokości 2,70 EUR na jednostkę uczestnictwa w skali roku dla uczestników posiadających jednostki
uczestnictwa klasy C (perf) (fix) EUR 2.70 – EUR (hedged).
Zarząd zamierza ogłosić stałą dywidendę kwartalną wypłacaną w oparciu o kwotę dywidendy ogółem w
wysokości 1,60 EUR na jednostkę uczestnictwa w skali roku dla uczestników posiadających jednostki
uczestnictwa klasy D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged).
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JPMorgan Funds – Income Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) Hedged to CHF dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) Hedged to SEK dla klas jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Zapewnienie dochodu poprzez inwestowanie przede wszystkim w portfel dłużnych papierów wartościowych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz dąży do osiągnięcia swojego celu poprzez inwestowanie w sposób oportunistyczny na wielu różnych
rynkach instrumentów dłużnych i w ramach wielu różnych sektorów, które w opinii zarządzającego inwestycjami
charakteryzują się wysokim potencjałem generowania dochodu skorygowanego o ryzyko, jednocześnie także
dążąc do odnoszenia korzyści z możliwości wzrostu wartości kapitału. Ekspozycje na pewne kraje, sektory,
waluty i ratingi kredytowe dłużnych papierów wartościowych mogą ulegać zmianie i koncentracji.
Zarządzający inwestycjami zarządza dochodem Subfunduszu w celu ograniczenia do minimum wahań
okresowych wypłat z tytułu dywidendy.
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane na rynkach
rozwiniętych i wschodzących, w tym między innymi w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy i ich
agencje, rządowe podmioty państwowe i lokalne oraz organizacje ponadnarodowe, a także w papiery
wartościowe przedsiębiorstw, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, papiery wartościowe
zabezpieczone hipoteką i obligacje zabezpieczone. Emitenci tych papierów wartościowych mogą pochodzić z
dowolnego kraju.
Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe z ratingiem poniżej inwestycyjnego oraz dłużne
papiery nieposiadające ratingu inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe bez
względu na ich jakość kredytową bądź terminy zapadalności.
Subfundusz może także inwestować w inne aktywa, w tym między innymi kapitałowe papiery wartościowe,
zamienne papiery wartościowe, uprzywilejowane papiery wartościowe oraz fundusze inwestycyjne rynku
nieruchomości („fundusze REIT”).
Subfundusz nie inwestuje więcej niż 25% swoich wszystkich aktywów w zamienne papiery wartościowe ani
więcej niż 10% swoich wszystkich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe, w tym uprzywilejowane papiery
wartościowe i fundusze REIT. Subfundusz nie inwestuje w wewnętrzne ani zewnętrzne chińskie dłużne papiery
wartościowe.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 10% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym. Subfundusz
może inwestować do 100% swoich aktywów tymczasowo dla celów defensywnych w środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, ale aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a ekspozycja
na ryzyko walutowe może nie podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz ten może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących źródła dochodu z potencjałem
wzrostu wartości kapitału, w wyniku ekspozycji na szereg dłużnych papierów wartościowych, na całym świecie.
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Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Dywidendy dla inwestorów mogą ulegać zmianie i nie są gwarantowane.

Z uwagi na to, że Subfundusz jest subfunduszem elastycznym i oportunistycznym, może on cechować się
okresami wysokiej zmienności.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu z, odpowiednio, dłużnymi
papierami wartościowymi rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnymi papierami wartościowymi o
ratingu inwestycyjnym.

Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być
wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku
uregulowania zobowiązań związanych z aktywami bazowymi.

Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.

Obligacje zamienne narażone są na ryzyko związane zarówno z dłużnymi jak i kapitałowymi papierami
wartościowymi, a także na rodzaje ryzyka specyficzne dla zamiennych papierów wartościowych. Ich wartość
może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących warunków gospodarczych i poziomu stóp
procentowych, zdolności kredytowej emitenta, wyników bazowych instrumentów kapitałowych oraz ogólnych
warunków panujących na rynku finansowym. Ponadto emitenci obligacji zamiennych mogą nie wywiązać się
z obowiązku uregulowania swoich zobowiązań i ich rating kredytowy może ulec obniżeniu. Obligacje
zamienne mogą charakteryzować się mniejszą płynnością niż akcje bazowe.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie krajów, sektorów lub emitentów i w
konsekwencji charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Inwestycje w fundusze REIT oraz spółki prowadzące działalność związaną z nieruchomościami mogą
charakteryzować się podwyższonym poziomem ryzyka płynności i większą zmiennością cen powodowanych
zmianami panujących warunków gospodarczych i stóp procentowych.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Income Fund A
JPM Income Fund C
JPM Income Fund D
JPM Income Fund I
JPM Income Fund S
JPM Income Fund T
JPM Income Fund X

3,00%
Zero
3,00%
Zero
Zero
Zero
Zero

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
3,00%
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

1,00%
0,50%
1,00%
0,50%
0,25%
1,00%
Zero

Zero
Zero
0,50%
Zero
Zero
0,50%
Zero

Maks. 0,20%
Maks. 0,15%
Maks. 0,20%
Maks. 0,11%
Maks. 0,11%
Maks. 0,20%
Maks. 0,10%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero
0,50%
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej
(VaR).
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 150% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
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zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.
Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany bez odniesienia do swojego poziomu referencyjnego.
Stopa dywidendy dla klas jednostek uczestnictwa Subfunduszu z przyrostkiem „(div)” i przyrostkiem „(mth)” jest
w maksymalnej wysokości równa dochodowi brutto przypisanemu danej klasie jednostek uczestnictwa,
wyrównanemu dla subskrypcji i odkupów. Stopa dywidendy zależy od wielkości dochodu brutto naliczonego dla
każdej klasy jednostek uczestnictwa, ale subskrypcje i odkupy mogą mieć wpływ odpowiednio obniżający lub
podwyższający dochód brutto na jednostkę uczestnictwa. Wyrównanie dochodu stosuje się w celu ograniczenia
do minimum wahań okresowych płatności dywidend i zapewnienia, aby na poziom dochodu naliczonego w
ramach Subfunduszu i przypisanego do każdej jednostki uczestnictwa w ramach danej klasy jednostek
uczestnictwa nie miały wpływu subskrypcja ani odkup jednostek uczestnictwa w okresie pomiędzy ostatnią i
kolejną wypłatą. Ma to na celu zapewnienie, aby inwestorzy byli traktowani sprawiedliwie. Wyrównanie
dochodu ma zastosowanie wyłącznie do obliczeń stopy dywidendy. Spółka zarządzająca może postanowić, że
naliczony powstały dochód brutto nie będzie podlegać wypłacie w pełnej wysokości i że niepodzielony dochód
brutto zostanie przypisany do kolejnego okresu w celu ograniczenia do minimum wahań wypłat dywidendy.
Takie okoliczności mogą obejmować, między innymi, przypadki, gdy dochód z papierów wartościowych
generujących dochody nie jest naliczany codziennie, skład portfela ulega zmianom wynikającym z przepływów
lub transakcji bądź wpływów lub wypływów z Subfunduszu, oraz gdy rentowność bazowa obligacji będących w
posiadaniu Subfunduszu spada.
Dywidendy z tytułu klas jednostek uczestnictwa Subfunduszu z przyrostkiem „(mth)” i przyrostkiem „(div)”
będą wypłacane uczestnikom w walucie odpowiedniej klasy jednostek uczestnictwa i nie mogą być
ponownie inwestowane.
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JPMorgan Funds – Italy Flexible Bond Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
BofA Merrill Lynch Italian Government 1-3 Year Index (Total Return Gross)
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z rynków obligacji rządu włoskiego poprzez inwestowanie przede
wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rząd włoski lub jego agencje oraz
w uzupełnieniu zastosowanie finansowych instrumentów pochodnych w celu zapewnienia znacznej ekspozycji na
rynki dłużnych papierów wartościowych na całym świecie.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rząd włoski lub
jego agencje.
W celu zwiększenia zysków z inwestycji Subfundusz dokonuje pokrycia (ang. overlay) inwestycji bezpośrednich
w takie włoskie dłużne papiery wartościowe przy pomocy długo- i krótkoterminowych finansowych instrumentów
pochodnych w celu zapewnienia znacznej ekspozycji na rynki dłużnych papierów wartościowych na całym
świecie, w tym na rynki wschodzące. Pokrycie to skutkuje dodatkową ekspozycją na dłużne papiery wartościowe
emitowane przez rządy i ich agencje, państwowe i lokalne jednostki rządowe, organizacje ponadnarodowe,
przedsiębiorstwa oraz banki na całym świecie, a także na papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i
papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego i
bez ratingu. Alokacje między krajami, sektorami i ratingami takich dłużnych papierów wartościowych mogą
ulegać znacznym zmianom.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem
kredytowym, hipoteczne TBA oraz swapy, a także inne dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym. Subfundusz
może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Znacząca część aktywów Subfunduszu jest denominowana w lub zabezpieczona względem EUR. Subfundusz
może jednak posiadać ekspozycję na inne waluty.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów zainteresowanych stopą zwrotu powyżej zwrotu z
obligacji rządu włoskiego oraz zastosowaniem finansowych instrumentów pochodnych w celu zapewnienia
dodatkowo znacznej ekspozycji na rynki dłużnych papierów wartościowych na całym świecie.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu z, odpowiednio, dłużnymi
papierami wartościowymi rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnymi papierami wartościowymi o
ratingu inwestycyjnym.

Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rząd włoski lub jego agencje mogą
podlegać szczególnym rodzajom ryzyka politycznego i gospodarczego, co z kolei może mieć wpływ na
wartość inwestycji.

Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.
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Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być
wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku
uregulowania zobowiązań związanych z aktywami bazowymi.
Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie krajów, sektorów lub emitentów i w
konsekwencji charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
aktywach, ponieważ wzrost cen papierów wartościowych jest nieograniczony. Krótka sprzedaż inwestycji
może podlegać zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski inwestorów.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

3,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Italy Flexible
Bond A (perf)
JPM Italy Flexible
Bond C (perf)
JPM Italy Flexible
Bond D (perf)
JPM Italy Flexible
Bond I (perf)
JPM Italy Flexible
Bond T (perf)
JPM Italy Flexible
Bond X (perf)
JPM Italy Flexible
Bond X

1,00%

Zero

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,15%

Zero

3,00%

Zero

1,00%

1,00%

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Zero

3,00%

1,00%

1,00%

Maks. 0,20%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero

Opłata zależna od wyników
Podległe klasy jednostek
uczestnictwa

Opłata zależna
od wyników

Mechanizm

Poziom referencyjny dla opłaty
zależnej od wyników

Wszystkie klasy jednostek
uczestnictwa z przyrostkiem (perf)

20%

Żądania
zwrotu

BofA Merrill Lynch Italian Government
1-3 Year Index (Total Return Gross)

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej
(VaR).
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 100% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

Zarząd zamierza ogłosić stałą dywidendę kwartalną wypłacaną w oparciu o kwotę dywidendy ogółem w
wysokości 4,00 EUR na jednostkę uczestnictwa w skali roku dla uczestników posiadających jednostki
uczestnictwa klasy A (perf) (fix) EUR 4.00 – EUR.

Zarząd zamierza ogłosić stałą dywidendę kwartalną wypłacaną w oparciu o kwotę dywidendy ogółem w
wysokości 4,40 EUR na jednostkę uczestnictwa w skali roku dla uczestników posiadających jednostki
uczestnictwa klasy C (perf) (fix) EUR 4.40 – EUR.

Zarząd zamierza ogłosić stałą dywidendę kwartalną wypłacaną w oparciu o kwotę dywidendy ogółem w
wysokości 4,50 EUR na jednostkę uczestnictwa w skali roku dla uczestników posiadających jednostki
uczestnictwa klasy C (perf) (fix) EUR 4.50 – EUR.

Zarząd zamierza ogłosić stałą dywidendę kwartalną wypłacaną w oparciu o kwotę dywidendy ogółem w
wysokości 3,00 EUR na jednostkę uczestnictwa w skali roku dla uczestników posiadających jednostki
uczestnictwa klasy D (perf) (fix) EUR 3.00 – EUR.
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JPMorgan Funds – Managed Reserves Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
BofA Merrill Lynch US 3- Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
BofA Merrill Lynch US 3- Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
BofA Merrill Lynch US 3- Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) Hedged to GBP
uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
BofA Merrill Lynch US 3- Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) Hedged to HKD
uczestnictwa zabezpieczonych względem HKD
BofA Merrill Lynch US 3- Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) Hedged to JPY
uczestnictwa zabezpieczonych względem JPY
BofA Merrill Lynch US 3- Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) Hedged to NOK
uczestnictwa zabezpieczonych względem NOK
BofA Merrill Lynch US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) Hedged to CNH
uczestnictwa zabezpieczonych względem RMB
BofA Merrill Lynch US 3- Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) Hedged to SEK
uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
BofA Merrill Lynch US 3- Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) Hedged to SGD
uczestnictwa zabezpieczonych względem SGD

dla klas jednostek
dla klas jednostek
dla klas jednostek
dla klas jednostek
dla klas jednostek
dla klas jednostek
dla klas jednostek
dla klas jednostek

Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z amerykańskich rynków pieniężnych poprzez inwestowanie przede
wszystkim w denominowane w USD krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w dłużne papiery wartościowe, w tym między innymi amerykańskie papiery wartościowe skarbu
państwa, papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rząd amerykański lub jego agencje, papiery
wartościowe przedsiębiorstw oraz papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. W celach efektywnego
zarządzania portfelem Subfundusz może także zawierać z renomowanymi partnerami transakcje odkupu
zwrotnego zabezpieczone papierami wartościowymi, w tym, między innymi, amerykańskimi papierami
wartościowymi skarbu państwa, papierami wartościowymi przedsiębiorstw, papierami wartościowymi
zabezpieczonymi aktywami, papierami wartościowymi zabezpieczonymi hipoteką oraz kapitałowymi papierami
wartościowymi. Takie zabezpieczenia będą denominowane tylko w USD oraz, w stosownych przypadkach, będą
ograniczać się do instrumentów o ratingu inwestycyjnym. W zakresie stosowanych zabezpieczeń nie obowiązują
żadne ograniczenia terminów zapadalności.
Średni ważony czas trwania inwestycji Subfunduszu nie przekracza jednego roku, a początkowy lub pozostały
termin zapadalności każdego dłużnego papieru wartościowego wynosi maksymalnie trzy lata od daty rozliczenia.
Początkowy lub pozostały średni okres trwania (ang. average life) papierów wartościowych zabezpieczonych
aktywami nie przekracza trzech lat od daty rozliczenia.
W momencie zakupu dłużne papiery wartościowe o ratingu długoterminowym charakteryzują się co najmniej
ratingiem inwestycyjnym nadanym przez Standard & Poor's lub inaczej równorzędnym ratingiem nadanym przez
inną niezależną agencję kredytową. Maksymalnie 10% takich inwestycji charakteryzuje się ratingiem poniżej Anadanym przez S&P lub inaczej równorzędnym ratingiem nadanym przez inną niezależną agencję kredytową.
Jeżeli agencje ratingowe wydadzą różne ratingi dla papieru wartościowego, stosowany będzie wyższy rating.
W momencie zakupu dłużne papiery wartościowe o ratingu krótkoterminowym charakteryzują się ratingiem na
poziomie co najmniej A-2 nadanym przez S&P lub inaczej równorzędnym ratingiem nadanym przez inną
niezależną agencję kredytową.
W momencie zakupu papiery wartościowe zabezpieczone aktywami charakteryzują się co najmniej ratingiem na
poziomie AAA nadanym przez S&P lub inaczej równorzędnym ratingiem nadanym przez inną niezależną agencję
kredytową. Subfundusz nie inwestuje w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką ani papiery wartościowe
zabezpieczone aktywami charakteryzujące się znacznym ryzykiem prolongaty.
Subfundusz może dokonywać inwestycji w dłużne papiery wartościowe nieposiadające ratingu inwestycyjnego o
wiarygodności kredytowej porównywalnej do ratingów wymienionych wyżej.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
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Subfundusz może inwestować w UCITS i inne UCI.
Aktywa Subfunduszu są zasadniczo denominowane w lub zabezpieczone względem USD, ale Subfundusz może
inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, w tym papiery wartościowe
zabezpieczone aktywami, mając na celu osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z utrzymywania portfela
amerykańskich instrumentów rynku pieniężnego przez porównywalny okres czasu. Subfundusz może zatem
stanowić właściwy wybór dla inwestorów zainteresowanych możliwością uzyskania wyższych stóp zwrotu niż w
przypadku inwestycji w fundusz rynku pieniężnego, ale gotowych na ponoszenie wyższego ryzyka w celu
realizacji tego celu. Subfunduszu nie należy traktować jako zastępującego fundusz rynku pieniężnego.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Inwestycje Subfunduszu mogą charakteryzować się wyższym poziomem ryzyka niż inwestycje w fundusz
rynku pieniężnego.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu.

Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami mogą być wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym
zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku uregulowania zobowiązań płatniczych
związanych z aktywem bazowym.

Strona transakcji odkupu zwrotnego może nie wykonać swoich zobowiązań, co mogłoby skutkować
poniesieniem strat przez Subfundusz.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata za
zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

JPM Managed
Reserves Fund A
JPM Managed
Reserves Fund C
JPM Managed
Reserves Fund D
JPM Managed
Reserves Fund I
JPM Managed
Reserves Fund P
JPM Managed
Reserves Fund X

Zero

0,40%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

Zero

0,20%

Zero

Maks. 0,10%

Zero

Zero

0,40%

0,20%

Maks. 0,20%

Zero

Zero

0,20%

Zero

Maks. 0,06%

Zero

5,00%

Maks. 0,20%

Zero

Maks. 0,10%

1,00%

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,05%

Zero

Informacje dodatkowe

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty transakcjami
odkupu zwrotnego, waha się w przedziale od 0% do 10%, z zastrzeżeniem maksymalnego poziomu w
wysokości 100%.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Sterling Bond Fund
Waluta referencyjna
Funt szterling (GBP)
Poziom referencyjny
Bloomberg Barclays Sterling Non-Gilts 10+ Year Index (Total Return Gross)
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z rynków obligacji denominowanych w GBP poprzez inwestowanie
przede wszystkim w denominowane w GBP dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym, z
zastosowaniem w stosownych przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych), bezpośrednio lub w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych, w
denominowane w GBP dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym.
Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe z ratingiem poniżej inwestycyjnego oraz dłużne
papiery nieposiadające ratingu inwestycyjnego.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem
kredytowym, hipoteczne TBA oraz kontrakty swapowe zawierane w ramach prywatnych umów, a także inne dłużne,
walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być
utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Znacząca część aktywów Subfunduszu jest denominowana w lub zabezpieczona względem GBP.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem obligacyjnym oferującym dostęp do szerokiego spektrum denominowanych w
GBP papierów wartościowych o ratingu inwestycyjnym, zapewniającym inwestorom zwiększone możliwości
uzyskania wyższej stopy zwrotu oraz korzyści z efektywnej dywersyfikacji portfela. W przypadku dodania do
portfela akcyjnego Subfundusz może też potencjalnie zwiększyć stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, stanowiąc
tym samym idealną możliwość dywersyfikacji dla inwestorów dokonujących inwestycji w akcje i mających
niewielką lub zerową ekspozycję na obligacje.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu.

Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.

Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
 Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Sterling Bond A
JPM Sterling Bond C
JPM Sterling Bond D
JPM Sterling Bond I
JPM Sterling Bond X

3,00%
Zero
3,00%
Zero
Zero

Roczna opłata
za zarządzanie i
doradztwo
0,90%
0,45%
0,90%
0,45%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
0,55%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,20%
Maks. 0,15%
Maks. 0,20%
Maks. 0,11%
Maks. 0,10%

Opłata za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 10% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz wykazuje pewne podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Sterling Managed Reserves Fund
Waluta referencyjna
Funt szterling (GBP)
Poziom referencyjny
BofA Merrill Lynch Sterling 3-Month Government Bill Index (Total Return Gross).
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
BofA Merrill Lynch Sterling 3-Month Government Bill Index (Total Return Gross). hedged into EUR dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR.
BofA Merrill Lynch Sterling 3-Month Government Bill Index (Total Return Gross). hedged into CHF dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF.
BofA Merrill Lynch Sterling 3-Month Government Bill Index (Total Return Gross). hedged into USD dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem USD.
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z rynków pieniężnych w funtach szterlingach poprzez inwestowanie
przede wszystkim w denominowane w GBP krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w dłużne papiery wartościowe denominowane w GBP, w tym między innymi papiery wartościowe
rządu brytyjskiego, papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rząd brytyjski lub jego agencje,
papiery wartościowe agencji, papiery wartościowe przedsiębiorstw oraz papiery wartościowe zabezpieczone
aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. W celach efektywnego zarządzania portfelem
Subfundusz może także zawierać z renomowanymi kontrahentami transakcje odkupu zwrotnego zabezpieczone
papierami wartościowymi, w tym między innymi papierami wartościowymi rządu brytyjskiego. Takie
zabezpieczenia będą denominowane w GBP oraz, w stosownych przypadkach, ograniczone do instrumentów o
ratingu inwestycyjnym. W zakresie stosowanych zabezpieczeń nie obowiązują żadne ograniczenia terminów
zapadalności.
Średni ważony czas trwania inwestycji Subfunduszu nie przekracza jednego roku, a początkowy lub pozostały
termin zapadalności każdego dłużnego papieru wartościowego wynosi maksymalnie trzy lata od daty rozliczenia.
Początkowy lub pozostały średni okres trwania (ang. average life) papierów wartościowych zabezpieczonych
aktywami nie przekracza trzech lat od daty rozliczenia.
W momencie zakupu dłużne papiery wartościowe o ratingu długoterminowym charakteryzują się co najmniej
ratingiem inwestycyjnym nadanym przez Standard & Poor's lub posiadają ratingi równorzędne nadane przez inną
niezależną agencję ratingową. Jeżeli agencje ratingowe wydadzą różne ratingi dla papieru wartościowego,
stosowany będzie wyższy rating.
W momencie zakupu dłużne papiery wartościowe o ratingu krótkoterminowym charakteryzują się ratingiem na
poziomie co najmniej A-2 nadanym przez S&P lub inaczej równorzędnym ratingiem nadanym przez inną
niezależną agencję kredytową.
W ograniczonym zakresie Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i
papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, które w momencie zakupu charakteryzują się ratingiem nadanym
przez S&P na poziomie co najmniej AAA lub w przeciwnym razie podobnym ratingiem nadanym przez inną
niezależną agencję ratingową. Subfundusz nie inwestuje w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami ani
papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką charakteryzujące się znacznym ryzykiem prolongaty.
Subfundusz może dokonywać inwestycji w dłużne papiery wartościowe nieposiadające ratingu inwestycyjnego o
wiarygodności kredytowej porównywalnej do ratingów wymienionych wyżej.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może inwestować w UCITS i inne UCI.
Aktywa Subfunduszu są zasadniczo denominowane w GBP, lecz Subfundusz może inwestować w aktywa
denominowane w dowolnej walucie oraz zabezpieczone względem GBP.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
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Profil inwestora
Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów zainteresowanych możliwością uzyskania wyższych
stóp zwrotu niż w przypadku inwestycji w fundusz rynku pieniężnego, ale gotowych na ponoszenie wyższego
poziomu ryzyka w związku z realizacją tego celu. Subfunduszu nie należy traktować jako zastępującego fundusz
rynku pieniężnego.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Inwestycje posiadane w Subfunduszu zazwyczaj charakteryzują się wyższym poziomem ryzyka niż
inwestycje w fundusz rynku pieniężnego.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu.

Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być
wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku
uregulowania zobowiązań związanych z aktywami bazowymi.

Strona transakcji odkupu zwrotnego może nie wykonać swoich zobowiązań, co mogłoby skutkować
poniesieniem strat przez Subfundusz.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata
za zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

JPM Sterling Managed
Reserves A
JPM Sterling Managed
Reserves C
JPM Sterling Managed
Reserves D
JPM Sterling Managed
Reserves I
JPM Sterling Managed
Reserves K
JPM Sterling Managed
Reserves P
JPM Sterling Managed
Reserves X

Zero

0,40%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

Zero

0,20%

Zero

Maks. 0,10%

Zero

Zero

0,40%

0,20%

Maks. 0,20%

Zero

Zero

0,20%

Zero

Maks. 0,06%

Zero

Zero

0,15%

Zero

Maks. 0,06%

Zero

5,00%

Maks. 0,20%

Zero

Maks. 0,10%

1,00%

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,05%

Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.
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JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to AUD dla
zabezpieczonych względem AUD
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to CAD dla
zabezpieczonych względem CAD
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR dla
zabezpieczonych względem EUR
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to GBP dla
zabezpieczonych względem GBP
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to NZD dla
zabezpieczonych względem NZD
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to SGD dla
zabezpieczonych względem SGD

klas jednostek uczestnictwa
klas jednostek uczestnictwa
klas jednostek uczestnictwa
klas jednostek uczestnictwa
klas jednostek uczestnictwa
klas jednostek uczestnictwa

Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z amerykańskich rynków obligacji poprzez inwestowanie przede
wszystkim w amerykańskie dłużne papiery wartościowe posiadające rating inwestycyjny.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w dłużne papiery wartościowe posiadające rating inwestycyjny, emitowane lub gwarantowane przez
rząd amerykański lub jego agencje oraz przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące działalność
gospodarczą głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mogą one obejmować papiery wartościowe
zabezpieczone hipoteką.
Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego oraz dłużne
papiery wartościowe bez ratingu, a także dłużne papiery wartościowe z rynków wschodzących.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być
utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko
walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem obligacyjnym oferującym dostęp do szerokiego spektrum amerykańskich
papierów wartościowych o ratingu inwestycyjnym, zapewniającym inwestorom zwiększone możliwości uzyskania
wyższej stopy zwrotu oraz korzyści z efektywnej dywersyfikacji portfela. W przypadku dodania do portfela
akcyjnego Subfundusz może też potencjalnie zwiększyć stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, stanowiąc tym
samym idealną możliwość dywersyfikacji dla inwestorów dokonujących inwestycji w akcje i mających niewielką
lub zerową ekspozycję na obligacje.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu.

Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
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wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
Papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym
zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku uregulowania zobowiązań związanych z
aktywami bazowymi.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM US Aggregate Bond A
JPM US Aggregate Bond C
JPM US Aggregate Bond D
JPM US Aggregate Bond I
JPM US Aggregate Bond X

3,00%
Zero
3,00%
Zero
Zero

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo
0,90%
0,45%
0,90%
0,45%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
0,25%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,20%
Maks. 0,15%
Maks. 0,20%
Maks. 0,11%
Maks. 0,10%

Opłata za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 10% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz wykazuje pewne podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – US Corporate Bond Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index (Total Return Gross)
Poziom referencyjny dla klas jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index (Total Return Gross) Hedged
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem AUD
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index (Total Return Gross) Hedged
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index (Total Return Gross) Hedged
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index (Total Return Gross) Hedged
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index (Total Return Gross) Hedged
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem JPY
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index (Total Return Gross) Hedged
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem NOK
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index (Total Return Gross) Hedged
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index (Total Return Gross) Hedged
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SGD

to AUD dla klas
to CHF dla klas
to EUR dla klas
to GBP dla klas
to JPY dla klas
to NOK dla klas
to SEK dla klas
to SGD dla klas

Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej poziomu referencyjnego poprzez inwestowanie przede wszystkim w
denominowane w USD dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów, bezpośrednio albo za pośrednictwem finansowych
instrumentów pochodnych, w denominowane w USD dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw o ratingu
inwestycyjnym. Emitenci tych papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach
wschodzących. Subfundusz inwestuje jednak większość swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane
przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Stanach Zjednoczonych
Ameryki.
Subfundusz może także inwestować w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego i bez
ratingu.
Subfundusz może inwestować w inne aktywa, w tym między innymi w dłużne papiery wartościowe emitowane lub
gwarantowane przez rządy, włączając organizacje ponadnarodowe i agencje, oraz kapitałowe papiery
wartościowe, zamienne papiery wartościowe i uprzywilejowane papiery wartościowe, na całym świecie.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Takie finansowe instrumenty pochodne mogą być stosowane także w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą
obejmować między innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty terminowe forward na instrumenty
finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem kredytowym oraz kontrakty swapowe
zawierane w ramach prywatnych umów, a także inne dłużne, walutowe oraz kredytowe instrumenty pochodne.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w instytucjach kredytowych oraz UCITS i inne UCI rynku
pieniężnego mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Aktywa Subfunduszu będą denominowane przede wszystkim w USD. Subfundusz może jednak inwestować w
aktywa denominowane w dowolnej walucie, które mogą zostać zabezpieczone względem USD.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz może być właściwy dla inwestorów zainteresowanych alokacją aktywów w amerykański sektor
papierów wartościowych przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym i odnoszeniem korzyści z wyższej rentowności
oferowanej zazwyczaj przez obligacje przedsiębiorstw w porównaniu z rządowymi papierami wartościowymi.
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Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu z, odpowiednio, dłużnymi
papierami wartościowymi rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnymi papierami wartościowymi o
ratingu inwestycyjnym.

Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.

Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.

Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Opłata
dystrybucyjna

3,00%

Roczna opłata
za zarządzanie i
doradztwo
0,80%

Opłata za
odkup

Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,20%

JPM US
Corporate Bond A
JPM US
Corporate Bond C
JPM US
Corporate Bond D
JPM US
Corporate Bond I
JPM US
Corporate Bond S
JPM US
Corporate Bond X

Zero

0,40%

Zero

Maks. 0,15%

Zero

3,00%

0,80%

0,40%

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

0,40%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Zero

0,20%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero

0,50%

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.

Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 75% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz wykazuje pewne podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – US High Yield Plus Bond Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
Bloomberg Barclays US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross)
Poziomy referencyjne dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Bloomberg Barclays US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) Hedged to CHF dla
klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
Bloomberg Barclays US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) Hedged to EUR dla
klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) Hedged to GBP dla
klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
Bloomberg Barclays US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) Hedged to SEK dla
klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Bloomberg Barclays US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) Hedged to SGD dla
klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SGD
Cel inwestycyjny
Osiągnięcie stopy zwrotu powyżej zwrotu z amerykańskich rynków obligacji poprzez inwestycje przede
wszystkim w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego denominowane w USD.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego denominowane w USD,
emitowane lub gwarantowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące główną działalność gospodarczą w
Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Subfundusz może także inwestować w denominowane w USD dłużne papiery wartościowe emitowane lub
gwarantowane przez spółki spoza terenu Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Subfundusz może inwestować do 20% swoich wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe nieposiadające
ratingu inwestycyjnego na moment zakupu i do 15% swoich wszystkich aktywów w zagrożone dłużne papiery
wartościowe (ang. distressed debt securities) na moment zakupu. Subfundusz może inwestować do 10% swoich
wszystkich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe wynikające z reorganizacji spółek.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być utrzymywane
w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD. Subfundusz może jednak posiadać ekspozycję na inne waluty i
podejmować działania mające na celu jej zabezpieczenie.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego. W związku z tym może on
być najwłaściwszym wyborem dla inwestorów gotowych zaakceptować wyższe ryzyko w zamian za możliwość
uzyskania wyższych stóp zwrotu w przyszłości. Inwestorzy Subfunduszu mogą zatem wykorzystać go do
uzupełnienia istniejącego już podstawowego portfela obligacyjnego składającego się z inwestycji w obarczone
niższym ryzykiem obligacje rządowe i obligacje agencji rządowych w celu uzyskania większej dywersyfikacji w
wyniku ekspozycji na dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego cechujące się wyższym
potencjałem zwrotu.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
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Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Takie ryzyko jest
zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych z ratingiem poniżej inwestycyjnego, które
także mogą charakteryzować się większą zmiennością i niższą płynnością niż dłużne papiery wartościowe z
ratingiem inwestycyjnym.
Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
Zagrożone dłużne papiery wartościowe (ang. distressed debt securities) są emitowane przez spółki
znajdujące się w poważnych trudnościach finansowych i charakteryzują się znacznym ryzykiem utraty
kapitału.
Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

3,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM US High Yield
Plus Bond A
JPM US High Yield
Plus Bond C
JPM US High Yield
Plus Bond D
JPM US High Yield
Plus Bond I
JPM US High Yield
Plus Bond T
JPM US High Yield
Plus Bond X

1,00%

Zero

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,15%

Zero

3,00%

Zero

1,00%

0,50%

Maks. 0,20%

0,50%

Zero

Zero

0,50%

Zero

Maks. 0,11%

Zero

Zero

3,00%

1,00%

0,50%

Maks. 0,20%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 0,10%

Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 50% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – US Short Duration Bond Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
Bloomberg Barclays US Government/Credit 1-3 Year Index (Total Return Gross)
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
Bloomberg Barclays US Government/Credit 1-3 Year Index (Total Return Gross) Hedged to EUR dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
Bloomberg Barclays US Government/Credit 1-3 Year Index (Total Return Gross) Hedged to GBP dla klas
jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu z amerykańskich rynków obligacji o krótkim czasie trwania (ang.
duration) poprzez inwestowanie przede wszystkim w amerykańskie dłużne papiery wartościowe posiadające
rating inwestycyjny, w tym papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe
zabezpieczone hipoteką.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych) w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe posiadające rating inwestycyjny emitowane lub
gwarantowane przez rząd amerykański lub jego agencje oraz przez spółki mające siedzibę lub prowadzące
działalność gospodarczą głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
W momencie zakupu dłużne papiery wartościowe posiadają rating inwestycyjny. Wskutek obniżenia lub cofnięcia
ratingu albo niewypełnienia zobowiązań przez emitenta takich papierów wartościowych po ich nabyciu Subfundusz
może jednak posiadać w ograniczonym zakresie papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego lub bez
ratingu.
Średni ważony czas trwania (ang. duration) inwestycji Subfunduszu nie przekracza zazwyczaj trzech lat, a
pozostały do terminu zapadalności czas trwania każdej inwestycji wynosi zazwyczaj maksymalnie pięć lat w
momencie zakupu. Termin zapadalności papierów wartościowych może być znacznie dłuższy od okresów
podanych powyżej.
Subfundusz inwestuje znaczącą część swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz
papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. W momencie zakupu inwestycje Subfunduszu w papiery
wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką charakteryzują się
ratingiem na poziomie co najmniej inwestycyjnym nadanym przez Standard & Poor's lub inaczej równorzędnym
ratingiem nadanym przez inną niezależną agencję kredytową.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być
utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Niniejszy subfundusz obligacyjny oferuje dostęp do szerokiego spektrum amerykańskich papierów
wartościowych o krótkim czasie trwania (ang. duration) i ratingu inwestycyjnym emitowanych przez
przedsiębiorstwa i rządy. Subfundusz może być zatem właściwy dla inwestorów zainteresowanych alokacją
aktywów do sektora obligacji o krótkim czasie trwania (ang. duration) w celu zapewnienia mniejszej wrażliwości
na zmiany stóp procentowych w porównaniu z równorzędnym portfelem dłużnych papierów wartościowych o
stałej kwocie dochodu i dłuższych terminach zapadalności.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
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zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Takie ryzyko jest
zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych z ratingiem poniżej inwestycyjnego, które
także mogą charakteryzować się większą zmiennością i niższą płynnością niż dłużne papiery wartościowe z
ratingiem inwestycyjnym. Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających
ratingu inwestycyjnego nie jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być
wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku
uregulowania zobowiązań związanych z aktywami bazowymi.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata
za zarządzanie i
doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

JPM US Short Duration Bond A
JPM US Short Duration Bond C
JPM US Short Duration Bond D
JPM US Short Duration Bond I
JPM US Short Duration Bond X

3,00%
Zero
3,00%
Zero
Zero

0,60%
0,30%
0,60%
0,30%
Zero

Zero
Zero
0,30%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,20%
Maks. 0,15%
Maks. 0,20%
Maks. 0,11%
Maks. 0,10%

Opłata
za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii relatywnej wartości zagrożonej (VaR).
Zastosowanym portfelem referencyjnym jest poziom referencyjny Subfunduszu.
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 10% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.
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7.

Subfundusze rynku pieniężnego

JPMorgan Funds – Euro Money Market Fund
Niniejszy Subfundusz spełnia warunki uznania go za krótkoterminowy fundusz rynku pieniężnego zgodnie z
wytycznymi ESMA (CESR/10-049).
Waluta referencyjna
Euro (EUR)

Poziom referencyjny
1 Week EUR LIBID

Cel inwestycyjny
Subfundusz dąży do osiągnięcia zwrotu w walucie referencyjnej odpowiadającego aktualnym stopom rynku
pieniężnego przy jednoczesnej ochronie kapitału zgodnie z powyższymi warunkami, a także przy utrzymaniu
wysokiego stopnia płynności, poprzez inwestowanie w denominowane w EUR krótkoterminowe dłużne papiery
wartościowe.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje wszystkie swoje aktywa, z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych,
w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe denominowane w EUR.
Subfundusz może cechować ekspozycja na inwestycje o zerowej lub ujemnej stopie zwrotu w niekorzystnych
warunkach rynkowych.
Inwestycje w dłużne papiery wartościowe o ratingu długoterminowym ograniczają się do papierów wartościowych
z ratingiem nie niższym niż A, a w przypadku dłużnych papierów wartościowych o ratingu krótkoterminowym ? do
papierów wartościowych z ratingiem nie niższym niż A-1 nadanym przez agencję Standard & Poor's, lub
posiadających ratingi równorzędne nadane przez inną niezależną agencję ratingową.
Subfundusz może także inwestować w dłużne papiery wartościowe nieposiadające ratingu inwestycyjnego o
wiarygodności kredytowej porównywalnej do ratingów wymienionych powyżej.
W czasie nabycia średni ważony termin zapadalności inwestycji Subfunduszu nie przekracza 60 dni, a początkowy
lub pozostały termin zapadalności każdego dłużnego papieru wartościowego nie przekracza 12 miesięcy (w
przypadku rządowych lub publicznych papierów wartościowych, termin zapadalności nie przekracza 397 dni).
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Szczególne ograniczenia inwestycyjne
W uzupełnieniu do postanowień punktu 3a) iii) oraz 3a) iv) głównej części prospektu emisyjnego, ujętych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”, przedstawione poniżej dodatkowe ograniczenia
inwestycyjne mają zastosowanie do publicznej dystrybucji Subfunduszu w Hongkongu. Łączna wartość
instrumentów i depozytów jednego emitenta będących w posiadaniu Subfunduszu nie może przekroczyć 10%
aktywów Subfunduszu. Subfundusz może jednak inwestować maksymalnie do 30% swoich aktywów w jedną lub
więcej emisji rządowych papierów wartościowych lub innych publicznych papierów wartościowych oraz
maksymalnie do 25% aktywów Subfunduszu w instrumenty i depozyty emitowane przez jednego emitenta
będącego znaczącą instytucją finansową z opłaconym kapitałem w minimalnej wysokości wynoszącej
równowartość w EUR kwoty 150.000.000 HKD.
Subfundusz może w stosownym czasie, o ile jest to konieczne, zaciągać tymczasowe pożyczki w celu
finansowania zleceń odkupu lub regulowania wydatków operacyjnych. Subfundusz może zaciągać tymczasowe
pożyczki do maksymalnego poziomu 10% wartości aktywów netto ogółem.
Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem płynności stosującym wysokiej jakości instrumenty rynku pieniężnego w celu
zwiększenia stóp zwrotu. Inwestorzy Subfunduszu najprawdopodobniej poszukują więc alternatywy dla
depozytów pieniężnych celem dokonywania średnioterminowych bądź tymczasowych inwestycji posiadanych
środków pieniężnych, w tym okresowych operacyjnych środków pieniężnych przeznaczonych na fundusze
emerytalne lub płynnych składników portfeli inwestycyjnych.
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Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a w niekorzystnych warunkach rynkowych cel Subfunduszu
może nie zostać osiągnięty. Uczestnicy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanego kapitału.

W niekorzystnych warunkach rynkowych Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe o zerowej
lub ujemnej dochodowości, co będzie mieć wpływ na stopę zwrotu Subfunduszu.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu.

Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki

Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna opłata
za zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

JPM Euro Money Market A
JPM Euro Money Market C
JPM Euro Money Market D
JPM Euro Money Market I
JPM Euro Money Market X

Zero
Zero
Zero
Zero
Zero

0,25%
0,16%
0,40%
0,16%
Zero

Zero
Zero
0,10%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,20%
Maks. 0,10%
Maks. 0,20%
Maks. 0,06%
Maks. 0,05%

Opłata za
odkup
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Dzień roboczy w przypadku tego Subfunduszu oznacza każdy dzień powszedni poza Nowym Rokiem,
Poniedziałkiem Wielkanocnym, Wigilią Świąt Bożego Narodzenia, pierwszym i drugim dniem Świąt Bożego
Narodzenia oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy w związku ze Świętami Bożego Narodzenia w Wielkiej
Brytanii, w sytuacji gdy 25 i/lub 26 grudnia przypada w sobotę lub niedzielę.
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JPMorgan Funds – US Dollar Money Market Fund
Niniejszy Subfundusz spełnia warunki uznania go za krótkoterminowy fundusz rynku pieniężnego zgodnie z
wytycznymi ESMA (CESR/10-049).
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
1 Week USD LIBID
Cel inwestycyjny
Subfundusz dąży do osiągnięcia zwrotu w walucie referencyjnej odpowiadającego aktualnym stopom rynku
pieniężnego przy jednoczesnej ochronie kapitału zgodnie z powyższymi warunkami, a także przy utrzymaniu
wysokiego stopnia płynności, poprzez inwestowanie w denominowane w USD krótkoterminowe dłużne papiery
wartościowe.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje wszystkie swoje aktywa, z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych,
w denominowane w USD krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe.
Subfundusz może posiadać ekspozycję na papiery wartościowe przynoszące zerową lub ujemną stopę zwrotu w
niekorzystnych warunkach rynkowych.
Inwestycje w dłużne papiery wartościowe o ratingu długoterminowym ograniczają się do papierów wartościowych
z ratingiem nie niższym niż A, a w przypadku dłużnych papierów wartościowych o ratingu krótkoterminowym ―
do papierów wartościowych z ratingiem nie niższym niż A-1 nadanym przez agencję Standard & Poor's, lub
posiadających ratingi równorzędne nadane przez inną niezależną agencję ratingową.
Subfundusz może także inwestować w dłużne papiery wartościowe nieposiadające ratingu inwestycyjnego o
wiarygodności kredytowej porównywalnej do ratingów wymienionych powyżej.
W czasie nabycia średni ważony termin zapadalności inwestycji Subfunduszu nie przekracza 60 dni, a początkowy
lub pozostały termin zapadalności każdego dłużnego papieru wartościowego nie przekracza 397.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
W ramach ograniczeń inwestycyjnych określonych w Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”
Subfundusz może w dowolnym czasie zawierać transakcje odkupu zwrotnego z renomowanymi instytucjami
finansowymi specjalizującymi się w realizacji tego typu transakcji. Subfundusz nie inwestuje zazwyczaj więcej niż
30% swoich aktywów w transakcje odkupu zwrotnego. Zabezpieczenia w ramach transakcji odkupu zwrotnego
także muszą spełniać wyżej wspomniane ograniczenia dotyczące ratingu kredytowego, jednak nie dotyczą ich
żadne ograniczenia dotyczące terminów zapadalności.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Szczególne ograniczenia inwestycyjne
W uzupełnieniu do postanowień punktów 3a) iii), 3a) iv) oraz 3b) iii) głównej części prospektu emisyjnego, ujętych
w Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”, przedstawione poniżej dodatkowe ograniczenia
inwestycyjne mają zastosowanie do publicznej dystrybucji Subfunduszu w Hongkongu.
Łączna wartość instrumentów i depozytów jednego emitenta będących w posiadaniu Subfunduszu nie może
przekroczyć poziomu 10% Wartości Aktywów Netto Ogółem Subfunduszu, z wyjątkiem następujących
przypadków:
(i) gdy emitent jest znaczącą instytucją finansową (zgodnie z definicją podaną w przepisach obowiązujących w
Hongkongu), a kwota ogółem nie przekracza 10% wyemitowanego kapitału i ujawnionych rezerw emitenta, limit
można podnieść do poziomu 25%; lub
(ii) w przypadku rządowych papierów wartościowych lub innych publicznych papierów wartościowych,
maksymalnie do 30% może być inwestowane w tę samą emisję; lub
(iii) w odniesieniu do dowolnego depozytu w wysokości niższej niż 1.000.000 USD, gdzie Subfundusz nie może
dokonać dywersyfikacji w inny sposób z powodu swojego rozmiaru.
Subfundusz może w stosownym czasie, o ile jest to konieczne, zaciągać tymczasowe pożyczki w celu
finansowania zleceń odkupu lub regulowania wydatków operacyjnych. Subfundusz może zaciągać tymczasowe
pożyczki do maksymalnego poziomu 10% wartości aktywów netto ogółem.
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Profil inwestora
Subfundusz jest subfunduszem płynności stosującym wysokiej jakości instrumenty rynku pieniężnego w celu
zwiększenia stóp zwrotu. Inwestorzy Subfunduszu najprawdopodobniej poszukują więc alternatywy dla
depozytów pieniężnych celem dokonywania średnioterminowych bądź tymczasowych inwestycji posiadanych
środków pieniężnych, w tym okresowych operacyjnych środków pieniężnych przeznaczonych na fundusze
emerytalne lub płynnych składników portfeli inwestycyjnych.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a w niekorzystnych warunkach rynkowych cel Subfunduszu
może nie zostać osiągnięty. Uczestnicy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanego kapitału.

W niekorzystnych warunkach rynkowych Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe o zerowej
lub ujemnej dochodowości, co będzie mieć wpływ na stopę zwrotu Subfunduszu.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu.

Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.

Strona transakcji odkupu zwrotnego może nie wykonać swoich zobowiązań, co mogłoby skutkować
poniesieniem strat przez Subfundusz.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
Opłaty i wydatki
Klasa jednostek uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM US Dollar Money Market A
JPM US Dollar Money Market C
JPM US Dollar Money Market D
JPM US Dollar Money Market I
JPM US Dollar Money Market X

Zero
Zero
Zero
Zero
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo
0,25%
0,16%
0,40%
0,16%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
0,10%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,20%
Maks. 0,10%
Maks. 0,20%
Maks. 0,06%
Maks. 0,05%

Opłata za
odkup
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty transakcjami
odkupu zwrotnego, wynosi 0%, z zastrzeżeniem maksymalnego poziomu w wysokości 30%.
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8.

Subfundusze typu fundusz funduszy

JPMorgan Funds – Global Multi Asset Portfolios Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
ICE 1 month EUR LIBOR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
ICE 1 Month EUR LIBOR Hedged to SEK dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej stopy zwrotu ze środków pieniężnych charakteryzujących się małą zmiennością
poprzez inwestowanie większości swoich aktywów w UCITS i inne UCI inwestujące w wiele różnych kategorii
aktywów na całym świecie i z zastosowaniem w stosownych przypadkach finansowych instrumentów
pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w UCITS i UCI zarządzane przez członków grupy JPMorgan Chase &
Co. Group, w tym w inne Subfundusze Funduszu. Takie UCITS i UCI mogą inwestować, bezpośrednio lub za
pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery
wartościowe, waluty, zamienne papiery wartościowe, akcje, papiery wartościowe i depozyty w instytucjach
kredytowych. Emitenci inwestycji bazowych mogą pochodzić z dowolnego kraju, w tym z kraju należącego do
kategorii rynków wschodzących.
Subfundusz może także dokonywać bezpośrednich inwestycji w papiery wartościowe.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty tego rodzaju mogą obejmować
między innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference),
kontrakty terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na takie kontrakty, swapy oraz pozagiełdowe
instrumenty pochodne. Subfundusz może również posiadać jednostki UCITS i UCI utrzymujących syntetyczne
długie i krótkie pozycje z wykorzystaniem finansowych instrumentów pochodnych.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest EUR, lecz jego aktywa mogą być także denominowane w innych walutach,
a ekspozycja na ryzyko walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”. W drodze odstępstwa od ograniczenia określonego w
punkcie 5) a) Załącznika II, Subfundusz może inwestować ponad 10% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa
UCITs i innych UCI.
Profil inwestora
Subfundusz jest zarządzany w celu uzyskania stopy zwrotu przekraczającej stopę zwrotu ze środków
pieniężnych poprzez inwestowanie przede wszystkim w UCITS i inne UCI zarządzane przez członków grupy
JPMorgan Chase & Co. Subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów poszukujących podstawowej
inwestycji do portfela lub niezależnej inwestycji.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Subfundusz podlega ryzyku związanemu z funduszami bazowymi, w które inwestuje.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
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wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.
Obligacje zamienne narażone są na ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko rynkowe
związane zarówno z dłużnymi jak i kapitałowymi papierami wartościowymi, a także na rodzaje ryzyka
specyficzne dla zamiennych papierów wartościowych. Obligacje zamienne mogą charakteryzować się niższą
płynnością niż bazowe kapitałowe papiery wartościowe.
Subfundusz może posiadać jednostki UCITS i UCI korzystających z finansowych instrumentów pochodnych
lub może inwestować bezpośrednio w finansowe instrumenty pochodne. Wartość finansowych instrumentów
pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego, że niewielka zmiana wartości
aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych instrumentów pochodnych, a
zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w wysokości przewyższającej
kwotę kapitału zainwestowanego przez UCITS, UCI lub Subfundusz.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Global Multi Asset Portfolios A
JPM Global Multi Asset Portfolios C
JPM Global Multi Asset Portfolios D
JPM Global Multi Asset Portfolios I
JPM Global Multi Asset Portfolios X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo
1,25%
0,65%
1,25%
0,65%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
0,45%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,20%
Maks. 0,15%
Maks. 0,20%
Maks. 0,11%
Maks. 0,10%

Opłata za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Opłata zależna od wyników
Na poziomie Subfunduszu nie będą pobierane żadne opłaty zależne od wyników. Jednakże niektóre z bazowych
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania utrzymywanych w portfelu Subfunduszu mogą pobierać opłaty zależne
od wyników; opłaty te zostaną uwzględnione w Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu.
Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej
(VaR).
Przewidywana średnia dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 200% wartości aktywów netto
Subfunduszu, chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym
kontekście dźwignia finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional
exposure) związane z zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami
części 2.2 „Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Z uwagi na to, że Subfundusz inwestuje przede wszystkim w UCITS i inne UCI zarządzane przez spółki z
grupy JPMorgan Chase & Co., wydatki operacyjne i administracyjne nie podlegają podwójnemu naliczeniu.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany bez odniesienia do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Multi Strategy Income Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR/ 35% MSCI
World Index (Total Return Net) Hedged to EUR/ 25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return
Gross) Hedged to EUR
Cel inwestycyjny
Zapewnienie dochodu poprzez inwestowanie przede wszystkim w portfel UCITS i innych UCI inwestujących w
różne kategorie aktywów na całym świecie.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w UCITS i UCI zarządzane lub podlegające dystrybucji przez spółki z
grupy JPMorgan Chase & Co., w tym w inne Subfundusze Funduszu.
Takie UCITS i UCI mają ekspozycję na różne kategorie aktywów, w tym między innymi kapitałowe papiery
wartościowe, dłużne papiery wartościowe (w tym dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego),
zamienne papiery wartościowe, waluty, towary, nieruchomości oraz instrumenty rynku pieniężnego. Niektóre
UCITS i UCI inwestują w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Emitenci inwestycji bazowych mogą pochodzić z dowolnego kraju, w tym z krajów rynków wschodzących.
Subfundusz może w ograniczonym zakresie inwestować bezpośrednio w kapitałowe papiery wartościowe oraz
dłużne papiery wartościowe. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mogą być utrzymywane w charakterze
pomocniczym.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest EUR, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a
ekspozycja na ryzyko walutowe podlegać zabezpieczeniu.
Subfundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia oraz efektywnego
zarządzania portfelem.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”. W drodze odstępstwa od ograniczenia określonego w
punkcie 5) a) Załącznika II, Subfundusz może inwestować ponad 10% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa
UCITS i innych UCI.
Profil inwestora
Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących źródła dochodu poprzez ekspozycję
na różne kategorie aktywów z wykorzystaniem struktury funduszu funduszy.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Zyski inwestorów co roku ulegają zmianie w zależności od dochodu z tytułu dywidend oraz zysków z kapitału
generowanych przez bazowe aktywa finansowe. Zyski z kapitału mogą być w niektórych latach ujemne, a
dywidendy nie są gwarantowane.

Subfundusz podlega ryzyku związanemu z funduszami bazowymi, w które inwestuje.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.

Obligacje zamienne narażone są na ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko rynkowe
związane zarówno z dłużnymi jak i kapitałowymi papierami wartościowymi, a także na rodzaje ryzyka
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specyficzne dla zamiennych papierów wartościowych. Obligacje zamienne mogą charakteryzować się niższą
płynnością niż bazowe kapitałowe papiery wartościowe.
Na wartość papierów wartościowych, w które inwestuje Subfundusz, mogą mieć wpływ fluktuacje cen
towarów, które z kolei mogą charakteryzować się znaczną zmiennością.
Inwestycje w spółki prowadzące działalność związaną z nieruchomościami mogą charakteryzować się
podwyższonym poziomem ryzyka płynności i większą zmiennością cen, powodowanych zmianami
panujących warunków gospodarczych i stóp procentowych.
Subfundusz może posiadać jednostki uczestnictwa UCITS i UCI, które stosują finansowe instrumenty
pochodne. Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika
to z tego, że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości
finansowych instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować
poniesieniem straty w wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez UCITS lub UCI.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

5,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

JPM Global Multi
Strategy Income A
JPM Global Multi
Strategy Income C
JPM Global Multi
Strategy Income D
JPM Global Multi
Strategy Income I
JPM Global Multi
Strategy Income T

1,50%

Zero

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,20%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

0,85%

Maks. 0,30%

0,50%

Zero

Zero

0,75%

Zero

Maks. 0,16%

Zero

Zero

3,00%

1,50%

0,85%

Maks. 0,30%

Zero

Informacje dodatkowe

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz może wykazywać niewielkie podobieństwo do swojego poziomu referencyjnego.

Z uwagi na to, że Subfundusz inwestuje przede wszystkim w UCITS i inne UCI zarządzane przez spółki z
grupy JPMorgan Chase & Co., wydatki operacyjne i administracyjne nie podlegają podwójnemu naliczeniu.
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9.

Subfundusze Multi Manager

JPMorgan Funds – Multi-Manager Alternatives Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
ICE 1 Month USD LIBOR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonej klasy jednostek uczestnictwa
ICE 1 month USD LIBOR Hedged to AUD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem AUD
ICE 1 month USD LIBOR Hedged to CHF dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
ICE 1 Month USD LIBOR Hedged to EUR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
ICE 1 Month USD LIBOR Hedged to GBP dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
ICE 1 Month USD LIBOR Hedged to SEK dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w różnorodne kategorie aktywów
na całym świecie przy użyciu różnorodnych nietradycyjnych bądź alternatywnych strategii i technik oraz z
zastosowaniem w stosownych przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz stara się osiągnąć przyjęty cel inwestycyjny dokonując alokacji swoich aktywów pomiędzy wieloma
współzarządzającymi inwestycjami niepowiązanymi z JPMorgan Chase & Co („współzarządzający
inwestycjami”), korzystającymi z różnych nietradycyjnych lub alternatywnych strategii i technik inwestycyjnych
takich jak:

Strategia długich i krótkich pozycji w akcjach

Strategia wartości względnej

Strategia oportunistyczna/makro

Strategia kredytowa

Strategia arbitrażu przy połączeniach przedsiębiorstw/strategia zdarzeniowa

Strategia zabezpieczenia portfela
Poprzez alokację na rzecz nietradycyjnych lub alternatywnych strategii Subfundusz dąży do generowania zwrotu
przy niskiej zmienności i niskiej wrażliwości na wyniki tradycyjnych rynków akcji oraz instrumentów o stałym
dochodzie.
Zarządzający inwestycjami okresowo dokonuje przeglądu i określa wielkości alokacji na rzecz poszczególnych
strategii inwestycyjnych i Współzarządzających inwestycjami i może zmieniać te wartości w zależności od
koniunktury oraz możliwości i okazji rynkowych. Zarządzający inwestycjami może, według własnego uznania,
dodawać, usuwać lub modyfikować kategorie alternatywnych strategii inwestycyjnych stosowanych przez
Subfundusz, przy czym jedna lub większa liczba strategii opisanych powyżej może w danym momencie nie być w
ogóle reprezentowana w aktywach Subfunduszu.
Oprócz alokacji aktywów pomiędzy współzarządzających inwestycjami, zarządzający inwestycjami może
zarządzać częścią portfela Subfunduszu bezpośrednio, w tym między innymi celem zabezpieczenia portfela i
czasowej korekty całkowitej ekspozycji rynkowej Funduszu.
Powyższe strategie można podsumować w następujący sposób:


Strategia długich i krótkich pozycji w akcjach: Współzarządzający inwestycjami inwestują w długie i
krótkie pozycje w kapitałowych papierach wartościowych, które uznają za niedowartościowane lub
przewartościowane. Współzarządzający inwestycjami mogą specjalizować się w danym stylu
inwestycyjnym, sektorze lub obszarze geograficznym bądź mogą dokonywać alokacji na rzecz różnych
stylów inwestycyjnych, sektorów lub obszarów geograficznych. Współzarządzający inwestycjami
zazwyczaj nie próbują kompensować wielkości długich oraz krótkich pozycji i mogą posiadać długą
bądź krótką pozycję netto.



Strategia wartości względnej: Współzarządzający inwestycjami starają się wykorzystywać
nieefektywność/różnice cen między powiązanymi papierami wartościowymi przy jednoczesnym,
zróżnicowanym w zależności od współzarządzającego inwestycjami, dążeniu do minimalizacji wpływu
ogólnych zmian na rynku. Strategie wartości względnej na ogół polegają na arbitrażu obejmującym
jednoczesny zakup i sprzedaż powiązanych papierów wartościowych (tj. papierów wartościowych
mających wspólny czynnik finansowy, taki jak stopy procentowe, emitent lub indeks). Przykładami
strategii wartości względnej są arbitraż na obligacjach zamiennych, arbitraż statystyczny, arbitraż
strukturalno-kapitałowy, obrót parami instrumentów, arbitraż na krzywą dochodowości, arbitraż na
zmienność i arbitraż bazowy.
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Strategia oportunistyczna/makro: Współzarządzający inwestycjami mogą inwestować w wiele różnych
instrumentów finansowych w całym przekroju krajów, rynków, sektorów, przedsiębiorstw i kategorii
aktywów w ramach kierunkowych (tzn. pozycja długa lub krótka netto) bądź krzyżowych ekspozycji na
kategorie aktywów. Przede wszystkim poszukują długiej lub krótkiej ekspozycji na szerokie kategorie
aktywów lub możliwe do zidentyfikowania źródła rynkowego zwrotu z inwestycji (na przykład zakup
obligacji o niższej jakości kredytowej i krótka sprzedaż obligacji o wyższej jakości kredytowej w celu
uzyskania wyższego zwrotu, jaki obligacje o niższej jakości kredytowej tradycyjnie przynoszą w
zestawieniu z obligacjami o wyższej jakości kredytowej) na podstawie kombinacji modeli
makroekonomicznych, analiz fundamentalnych i algorytmów ilościowych. Mogą również dążyć do
identyfikacji możliwości i okazji transakcyjnych wynikających z nierównowagi podaży/popytu, przesunięć
na rynku lub postrzeganych schematów odwrócenia trendu lub powrotu do średniej (tj. inwestycji w
papier wartościowy, który jest notowany powyżej historycznego przedziału cen w oczekiwaniu na powrót
w czasie do tego przedziału cenowego) w kształtowaniu się cen aktywów.



Strategia kredytowa: Współzarządzający inwestycjami mogą zajmować długie lub krótkie pozycje w
obligacjach przedsiębiorstw, kredytowych instrumentach pochodnych, obligacjach zamiennych,
papierach wartościowych zabezpieczonych aktywami, akcjach i instrumentach pochodnych na akcje.
Takie długie lub krótkie pozycje mogą odzwierciedlać fundamentalną ocenę bazowych instrumentów
kredytowych, jak i ekspozycję kredytową na ten sam podmiot.



Strategia arbitrażu przy połączeniach przedsiębiorstw/strategia zdarzeniowa: Współzarządzający
inwestycjami mogą zajmować długie lub krótkie pozycje w papierach wartościowych spółek
uczestniczących w fuzjach, przejęciach, restrukturyzacjach, likwidacjach, wyodrębnieniach nowego
przedsiębiorstwa lub innych szczególnych sytuacjach zmieniających strukturę finansową czy strategię
działania spółki.



Strategia zabezpieczenia portfela: zarządzający inwestycjami dokonuje alokacji na rzecz
współzarządzających inwestycjami korzystających ze strategii zabezpieczenia portfela w celu podjęcia
próby zrównoważenia ryzyka występującego w innych częściach portfela Subfunduszu. Na przykład,
strategie zabezpieczenia portfela mogą być stosowane do zabezpieczania ekspozycji kapitałowej
Subfunduszu lub zrównoważenia ryzyka, na jakie narażony jest Subfundusz w związku z czynnikami
makroekonomicznymi, takimi jak inflacja i niewypłacalność rządów.

Subfundusz może inwestować, bezpośrednio albo za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, w
szerokie spektrum aktywów, takich jak między innymi kapitałowe papiery wartościowe, dłużne papiery
wartościowe rządów i przedsiębiorstw (w tym obligacje zabezpieczone, obligacje wysokodochodowe oraz, w
ograniczonym stopniu, dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw w trudnej sytuacji, papiery wartościowe
zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz obligacje katastroficzne), zamienne
papiery wartościowe (w tym obligacje zamienne i warunkowe zamienne papiery wartościowe), instrumenty na
indeksy towarowe, fundusze typu ETF („fundusze typu ETF”), fundusze REIT („fundusze REIT”) oraz środki
pieniężne i inne aktywa pieniężne. Emitenci takich papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym
kraju, w tym na rynkach wschodzących, a ponieważ nie obowiązują żadne ograniczenia co do jakości kredytowej,
znaczna część aktywów Subfunduszu może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej
inwestycyjnego i bez ratingu.
Wszystkie krótkie pozycje utrzymywane przez Zarządzającego inwestycjami lub któregokolwiek ze
Współzarządzających inwestycjami będą zajmowane przy wykorzystaniu finansowych instrumentów pochodnych.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 10% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, kontrakty terminowe forward, opcje, kontrakty na różnicę, swapy, warranty,
prawa oraz inne finansowe instrumenty pochodne.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a
jego ekspozycja na ryzyko walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
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Profil inwestora
Subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów poszukujących źródeł wzrostu wartości kapitału przy niskiej
zmienności i niskiej wrażliwości na wyniki tradycyjnych rynków akcji i instrumentów o stałym dochodzie. Inwestorzy
zyskują wtedy ekspozycję na różne kategorie aktywów z całego świata, wykorzystując nietradycyjne i alternatywne
strategie i techniki inwestycyjne.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Subfundusz będzie stosować różnorodne alternatywne strategie inwestycyjne obejmujące zastosowanie
złożonych technik inwestycyjnych. Nie ma jednak gwarancji, że takie strategie będą skuteczne.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.
 Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym. Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych
nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji
kredytowej.

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być
wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku
uregulowania zobowiązań związanych z aktywami bazowymi.

Na wartość papierów wartościowych, w które inwestuje Subfundusz, mogą mieć wpływ fluktuacje cen
towarów, które z kolei mogą charakteryzować się znaczną zmiennością.

Inwestycje w fundusze REIT oraz spółki prowadzące działalność związaną z nieruchomościami mogą
charakteryzować się podwyższonym poziomem ryzyka płynności i większą zmiennością cen powodowanych
zmianami panujących warunków gospodarczych i stóp procentowych.

Obligacje katastroficzne mogą ponadto utracić część lub całość swojej wartości w przypadku wystąpienia
zjawisk o charakterze fizycznym lub pogodowym, zgodnie z warunkami obligacji.

Obligacje zamienne narażone są na ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko rynkowe
związane zarówno z dłużnymi jak i kapitałowymi papierami wartościowymi, a także na rodzaje ryzyka
specyficzne dla zamiennych papierów wartościowych. Obligacje zamienne mogą charakteryzować się niższą
płynnością niż bazowe kapitałowe papiery wartościowe.

Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.

Zagrożone dłużne papiery wartościowe (ang. distressed debt securities) są emitowane przez spółki
znajdujące się w poważnych trudnościach finansowych i charakteryzują się znacznym ryzykiem utraty
kapitału.

Subfundusz może być skoncentrowany i posiadać ekspozycję poprzez zajęcie pozycji długiej netto lub
pozycji krótkiej netto na ryzyko związane z sektorami przemysłowymi, rynkami i/lub walutami. W
konsekwencji Subfundusz może charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.

Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.

Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
aktywach, ponieważ wzrost cen aktywów jest nieograniczony. Krótka sprzedaż inwestycji może podlegać
zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski inwestorów.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

336

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata za
współzarządzanie
inwestycjami*

Opłata
dystrybucyjna

JPM Multi-Manager
Alternatives A

5,00%

Zero

1,50%

Maks. 1,05%

Zero

JPM Multi-Manager
Alternatives C
JPM Multi-Manager
Alternatives D
JPM Multi-Manager
Alternatives I
JPM Multi-Manager
Alternatives S
JPM Multi-Manager
Alternatives X

Zero

Zero

0,75%

Maks. 1,05%

Zero

5,00%

Zero

1,50%

Maks. 1,05%

0,75%

Zero

Zero

0,75%

Maks. 1,05%

Zero

Zero

Zero

0,38%

Maks. 1,05%

Zero

Zero

Zero

Zero

Maks. 1,05%

Zero

Wydatki
operacyjne
i
administracyjne

Opłata za
odkup

Maks.
0,30%

0,50%

Maks.
0,20%
Maks.
0,30%
Maks.
0,16%
Maks.
0,16%
Maks.
0,15%

Zero
0,50%
Zero
Zero
Zero

* W danych uwzględniono maksymalną opłatę, którą Współzarządzający inwestycjami będzie pobierać z
aktywów przydzielonych każdemu współzarządzającemu inwestycjami.
Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej (VaR).
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 450% wartości aktywów netto Subfunduszu, chociaż
nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia finansowa
jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2 „Metodologia
wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty swapami
przychodu całkowitego (w tym kontraktami różnic kursowych), waha się w przedziale od 100% do 200%, z
zastrzeżeniem maksymalnego poziomu w wysokości 450%.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany bez odniesienia do swojego poziomu referencyjnego.

Pełna lista Współzarządzających inwestycjami dla Subfunduszu dostępna jest na stronie internetowej pod
adresem www.jpmorganassetmanagement.lu lub można ją uzyskać w siedzibie Spółki zarządzającej.

W każdym dniu wyceny w momencie wyceny aktywów Subfunduszu, wartości wszystkich akcji spoza
regionu Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej i Karaibów znajdujących się w portfelu
Subfunduszu będą podlegać korekcie (wycenie wg wartości godziwej) z poziomu notowań rynkowych do
wyceny ustalonej poprzez zastosowanie współczynnika wartości godziwej przekazanego przez agenta ds.
wyceny na odpowiedzialność spółki zarządzającej.
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JPMorgan Funds – Multi-Manager Equity Long-Short Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
ICE 1 Month USD LIBOR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonej klasy jednostek uczestnictwa
ICE 1 month USD LIBOR Hedged to CHF dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
ICE 1 Month USD LIBOR Hedged to EUR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
ICE 1 Month USD LIBOR Hedged to GBP dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
ICE 1 Month USD LIBOR Hedged to SEK dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału przy użyciu ukierunkowanych na akcje nietradycyjnych
lub alternatywnych strategii oraz technik, z zastosowaniem w stosownych przypadkach finansowych
instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Celem Subfunduszu jest osiągnięcie założonego celu inwestycyjnego poprzez alokację swoich aktywów między
wielu współzarządzających inwestycjami niepowiązanych z JPMorgan Chase & Co („współzarządzający
inwestycjami”), którzy korzystają z ukierunkowanych na akcje nietradycyjnych lub alternatywnych strategii oraz
technik inwestycyjnych.
Celem Subfunduszu jest osiąganie stóp zwrotu skorygowanych o ryzyko na poziomie przewyższającym ich
wysokość na tradycyjnych rynkach akcji w długim okresie czasu w wyniku alokacji aktywów w ramach
nietradycyjnych lub alternatywnych strategii.
Zarządzający inwestycjami okresowo dokonuje przeglądu i określa wielkości alokacji na rzecz poszczególnych
strategii inwestycyjnych i Współzarządzających inwestycjami i może zmieniać te wartości w zależności od
koniunktury oraz możliwości i okazji rynkowych. Z racji swojego charakteru, zarządzający inwestycjami może,
według własnego uznania, dodawać, usuwać lub modyfikować kategorie alternatywnych strategii inwestycyjnych
stosowanych przez Subfundusz.
Oprócz alokacji aktywów pomiędzy Współzarządzających inwestycjami Zarządzający inwestycjami może
zarządzać częścią portfela Subfunduszu bezpośrednio, w tym między innymi dla zabezpieczenia portfela i
czasowej korekty całkowitej ekspozycji rynkowej Funduszu.
Przy użyciu ukierunkowanych na akcje alternatywnych strategii inwestycyjnych współzarządzający inwestycjami
dokonują długo i krótkoterminowych inwestycji w kapitałowe papiery wartościowe, których wartość uznawana jest
za zaniżoną lub zawyżoną. Współzarządzający inwestycjami mogą specjalizować się w danym stylu
inwestycyjnym, sektorze lub obszarze geograficznym bądź mogą dokonywać alokacji na rzecz różnych stylów
inwestycyjnych, sektorów lub obszarów geograficznych. Niektórzy współzarządzający inwestycjami nie próbują
zazwyczaj kompensować wielkości długich oraz krótkich pozycji i mogą posiadać długą lub krótką pozycję netto.
Współzarządzający inwestycjami mogą także zajmować długie lub krótkie pozycje w papierach wartościowych
spółek uczestniczących w fuzjach, przejęciach, restrukturyzacjach, likwidacjach, wyodrębnieniach nowego
przedsiębiorstwa lub innych szczególnych sytuacjach zmieniających strukturę finansową czy strategię działania
spółki.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim, bezpośrednio albo za pośrednictwem finansowych instrumentów
pochodnych, w kapitałowe papiery wartościowe. Subfundusz może także inwestować w fundusze typu ETF
(„fundusze typu ETF”), fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości („fundusze REIT”), środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne oraz dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, w tym zamienne papiery wartościowe.
Instrumenty, w które inwestuje Subfundusz, mogą pochodzić z dowolnego miejsca na świecie, w tym z rynków
wschodzących.
Takie dłużne papiery wartościowe mogą obejmować inwestycje w warunkowe zamienne papiery wartościowe
maksymalnie do 5% wartości aktywów Subfunduszu oraz w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej
inwestycyjnego i bez ratingu, które mogą składać się z zagrożonych wierzytelności maksymalnie do 10%
wartości aktywów Subfunduszu w momencie zakupu.
Subfundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego
oraz w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między innymi kontrakty terminowe futures,
kontrakty terminowe forward, opcje, kontrakty na różnicę, swapy, warranty, prawa oraz inne finansowe
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instrumenty pochodne. W szczególności Subfundusz może korzystać w szerokim zakresie ze swapów przychodu
całkowitego, zwłaszcza w celu uzyskania ekspozycji krótkiej.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, a
jego ekspozycja na ryzyko walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Niniejszy Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących źródła stóp zwrotu
skorygowanych o ryzyko na poziomie przewyższającym ich wysokość na tradycyjnych rynkach akcyjnych w
długim okresie czasu. Inwestorzy zyskują wtedy ekspozycję przede wszystkim na kapitałowe papiery
wartościowe i w mniejszym stopniu na niektóre inne kategorie aktywów z całego świata, przy użyciu
nietradycyjnych i alternatywnych strategii oraz technik inwestycyjnych. Ze względu na nieodłączne ryzyko tych
strategii i technik są one przeznaczone dla doświadczonych inwestorów.
Profil ryzyka
 Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.
 Subfundusz będzie stosować różnorodne, ukierunkowane na akcje, alternatywne strategie inwestycyjne
obejmujące korzystanie ze złożonych technik inwestycyjnych. Nie ma jednak gwarancji, że takie strategie
będą skuteczne.
 Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.
 Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu.
 Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością w porównaniu z
papierami wartościowymi innych rynków.
 Inwestycje w fundusze REIT oraz spółki prowadzące działalność związaną z nieruchomościami mogą
charakteryzować się podwyższonym poziomem ryzyka płynności i większą zmiennością cen powodowanych
zmianami panujących warunków gospodarczych i stóp procentowych.
 Obligacje zamienne narażone są na ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko rynkowe
związane zarówno z dłużnymi jak i kapitałowymi papierami wartościowymi, a także na rodzaje ryzyka
specyficzne dla zamiennych papierów wartościowych. Obligacje zamienne mogą charakteryzować się niższą
płynnością niż bazowe kapitałowe papiery wartościowe.

Zagrożone dłużne papiery wartościowe (ang. distressed debt securities) są emitowane przez spółki
znajdujące się w poważnych trudnościach finansowych i charakteryzują się znacznym ryzykiem utraty
kapitału.
 Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.
 Oczekuje się, że współzarządzający inwestycjami Subfunduszu będą korzystać z ukierunkowanych na akcje
alternatywnych strategii oraz technik inwestycyjnych, a Subfundusz może koncentrować się na papierach
wartościowych, sektorach branżowych, rynkach i/lub walutach oraz posiadać ekspozycję na ryzyko z nimi
związane poprzez zajęcie pozycji długiej netto lub pozycji krótkiej netto. W konsekwencji Subfundusz może
charakteryzować się większą zmiennością niż oczekiwana.
 Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
 Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
aktywach, ponieważ wzrost cen aktywów jest nieograniczony. Krótka sprzedaż inwestycji może podlegać
zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski inwestorów.
 Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
 Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa
jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata za
współzarządzanie
inwestycjami*

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
Opłata
operacyjne i za
administra- odkup
cyjne

JPM MultiManager Equity
Long-Short A

5,00%

Zero

1,50%

Maks. 1,05%

Zero

Maks. 0,30% 0,50%

JPM MultiManager Equity
Long-Short C

Zero

Zero

0,75%

Maks. 1,05%

Zero

Maks. 0,20% Zero

JPM MultiManager Equity
Long-Short D

5,00%

Zero

1,50%

Maks. 1,05%

0,75%

Maks. 0,30% 0,50%

JPM MultiManager Equity
Long-Short I

Zero

Zero

0,75%

Maks. 1,05%

Zero

Maks. 0,16% Zero

JPM MultiManager Equity
Long-Short S

Zero

Zero

0,38%

Maks. 1,05%

Zero

Maks. 0,16% Zero

JPM MultiManager Equity
Long-Short X

Zero

Zero

Zero

Maks. 1,05%

Zero

Maks. 0,15% Zero

* W danych uwzględniono maksymalną opłatę, którą Współzarządzający inwestycjami będzie pobierać z
aktywów przydzielonych każdemu współzarządzającemu inwestycjami.
Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej
(VaR). Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 350% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty swapami
przychodu całkowitego (w tym kontraktami różnic kursowych), waha się w przedziale od 100% do 200%, z
zastrzeżeniem maksymalnego poziomu w wysokości 450%.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany bez odniesienia do swojego poziomu referencyjnego.

Pełna lista Współzarządzających inwestycjami dla Subfunduszu dostępna jest na stronie internetowej pod
adresem www.jpmorganassetmanagement.lu lub można ją uzyskać w siedzibie Spółki zarządzającej.

W każdym dniu wyceny w momencie wyceny aktywów Subfunduszu, wartości wszystkich akcji spoza
regionu Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej i Karaibów znajdujących się w portfelu
Subfunduszu będą podlegać korekcie (wycenie wg wartości godziwej) z poziomu notowań rynkowych do
wyceny ustalonej poprzez zastosowanie współczynnika wartości godziwej przekazanego przez agenta ds.
wyceny na odpowiedzialność spółki zarządzającej.
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10.

Inne Subfundusze

JPMorgan Funds – Diversified Risk Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
ICE 1 Month USD LIBOR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
ICE 1 Month USD LIBOR Hedged to EUR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
ICE 1 Month USD LIBOR Hedged to SEK dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w różnorodne kategorie
aktywów na całym świecie, przy użyciu metody ważenia ryzykiem do alokacji aktywów i z zastosowaniem w
stosownych przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów, bezpośrednio lub w wyniku zastosowania finansowych
instrumentów pochodnych, w kapitałowe papiery wartościowe (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji), zamienne
papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe (w tym dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej
inwestycyjnego i dłużne papiery wartościowe bez ratingu), waluty, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.
Subfundusz może także uzyskać ekspozycję na ryzyko związane z towarami poprzez akcje, UCITS lub inne UCI,
bądź finansowe instrumenty pochodne na indeksy towarowe. Emitenci tych papierów wartościowych mogą mieć
siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Zarządzający inwestycjami zidentyfikował określone rynkowe źródła zwrotu z inwestycji charakteryzujące się
niską korelacją oraz odmiennym profilem ryzyka i profilem zwrotu (każde zwane dalej „czynnikiem zwrotu”).
Czynniki zwrotu należą do następujących kategorii zasadniczych: czynniki zwrotu z akcji, czynniki zwrotu z
dłużnych papierów wartościowych, czynniki zwrotu z obligacji zamiennych, czynniki zwrotu z walut oraz czynniki
zwrotu z towarów. Każdy czynnik zwrotu jest potencjalnym źródłem zwrotu z inwestycji powyżej stopy zwrotu
wolnej od ryzyka i stanowi wynagrodzenie za ryzyko podjęte przez inwestora. Przykładowo, mała kapitalizacja i
wartość to dwa czynniki zwrotu związane z inwestowaniem w kapitałowe papiery wartościowe.
Celem Subfunduszu jest utrzymanie zdywersyfikowanego portfela, którego ryzyko podlega rozłożeniu na wiele
różnych czynników zwrotu. Historyczna zmienność każdego czynnika zwrotu podlega systematycznej ocenie i
procesowi nadawania wag w celu odzwierciedlenia zasadniczo zrównoważonej alokacji ryzyka w ramach
Subfunduszu. Alokacja ryzyka Subfunduszu pomiędzy wiele różnych czynników zwrotu, zamiast pomiędzy wiele
różnych kategorii aktywów, ma na celu zapewnienie zwiększonej dywersyfikacji i mniejszej koncentracji w każdej
kategorii aktywów.
Na potrzeby osiągnięcia swojego celu Subfundusz może wykorzystywać zarówno długie jak i krótkie pozycje
osiągane w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych ), niemniej jednak zawsze Subfundusz
utrzymuje łączną długą ekspozycję netto na ryzyko rynkowe. W konsekwencji Subfundusz może posiadać
ekspozycję poprzez zajęcie pozycji długiej netto lub pozycji krótkiej netto na ryzyko związane z jednym lub
większą liczbą sektorów przemysłowych, poszczególnych rynków i/lub walut.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować, między
innymi, kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), swapy
przychodu całkowitego, wybrane pozagiełdowe instrumenty pochodne oraz inne finansowe instrumenty
pochodne.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz Subfundusz może posiadać ekspozycję na ryzyko związane z
innymi walutami, a ekspozycja na ryzyko walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich wyżej wspomnianych inwestycji dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Ze względu na charakter strategii inwestycyjnej Subfunduszu jest on przeznaczony dla doświadczonych
inwestorów poszukujących alternatywy dla tradycyjnego zrównoważonego portfela akcji i dłużnych papierów
wartościowych oferującej większą dywersyfikację portfela i mniejszą zmienność.
Profil ryzyka
 Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.
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Relatywna korelacja między czynnikami zwrotu może z czasem ulec zmianie. W określonych warunkach
rynkowych uprzednio nieskorelowane czynniki zwrotu mogą ulec korelacji, co może ograniczyć korzyści z
dywersyfikacji w ramach portfela.
Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.
Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Ryzyko to jest
zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz dłużnych
papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.
Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.
Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie jest
mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.
Na wartość papierów wartościowych, w które inwestuje Subfundusz, mogą mieć wpływ fluktuacje cen
towarów, które z kolei mogą charakteryzować się znaczną zmiennością.
Obligacje zamienne narażone są na ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko rynkowe
związane zarówno z dłużnymi jak i kapitałowymi papierami wartościowymi, a także na rodzaje ryzyka
specyficzne dla zamiennych papierów wartościowych. Obligacje zamienne mogą charakteryzować się niższą
płynnością niż bazowe kapitałowe papiery wartościowe.
Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym ryzykiem
finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
papierach wartościowych, ponieważ wzrost cen papierów wartościowych jest nieograniczony. Krótka
sprzedaż inwestycji może podlegać zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski
inwestorów.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Diversified Risk A
JPM Diversified Risk C
JPM Diversified Risk D
JPM Diversified Risk I
JPM Diversified Risk T
JPM Diversified Risk X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero
Zero

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero
Zero
Zero
Zero
3,00%
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata
za
odkup

1,25%
0,60%
1,25%
0,60%
1,25%
Zero

Zero
Zero
0,65%
Zero
0,65%
Zero

Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,30%
Maks. 0,15%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej
(VaR).
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 100% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami sekcji 2.2.
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty swapami
przychodu całkowitego (w tym kontraktami różnic kursowych), wynosi 90%, z zastrzeżeniem maksymalnego
poziomu w wysokości 150%.
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Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą odpowiedniej klasy
jednostek uczestnictwa.
Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany bez odniesienia do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Global Merger Arbitrage Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
ICE 1 Month USD LIBOR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
ICE 1 Month USD LIBOR Hedged to EUR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
ICE 1 Month USD LIBOR Hedged to GBP dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
ICE 1 Month USD LIBOR Hedged to SEK dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej poziomu referencyjnego środków pieniężnych poprzez wykorzystywanie „premii
za ryzyko transakcji” uwzględnionej w cenie spółek, które uczestniczą, lub mogą uczestniczyć, w połączeniach,
przejęciach, przetargach i innych działaniach korporacyjnych na całym świecie, z zastosowaniem w stosownych
przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje przede wszystkim, bezpośrednio albo poprzez zastosowanie finansowych instrumentów
pochodnych, w portfel kapitałowych papierów wartościowych spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji),
które są lub mogą stać się celem połączenia, przejęcia, przetargu lub innych operacji gospodarczych. Emitenci
tych papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Subfundusz może utrzymywać pozycje krótkie (z zastosowaniem finansowych instrumentów pochodnych) w
przejmowanych spółkach, jeżeli połączenie jest transakcją giełdową, lub zawierać kontrakty terminowe futures na
akcje w celu zabezpieczenia swojej ekspozycji na ryzyko rynkowe.
Subfundusz utrzymuje zazwyczaj długie pozycje brutto w wysokości 100% swoich aktywów netto oraz krótkie
pozycje brutto (osiągane z zastosowaniem finansowych instrumentów pochodnych) w wysokości 50% swoich
aktywów netto. Subfundusz nie może przekroczyć poziomu 150% w przypadku długich pozycji brutto i 150% w
przypadku krótkich pozycji brutto. Ekspozycja netto na ryzyko rynkowe długich i krótkich pozycji ulega zmianom
w zależności od panujących warunków rynkowych, lecz zazwyczaj nie przekracza 130% aktywów Subfunduszu.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty oraz kontrakty swapowe.
Dłużne papiery wartościowe mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Subfundusz jest subfunduszem oportunistycznym i może inwestować do 100% swoich aktywów w środki
pieniężne i inne aktywa pieniężne do czasu zidentyfikowania właściwych możliwości inwestycyjnych.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, w
tym w walutach rynków wschodzących, a ekspozycja na ryzyko walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich wyżej wspomnianych inwestycji dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Ze względu na charakter strategii inwestycyjnej Subfunduszu jest on przeznaczony dla doświadczonych
inwestorów poszukujących korzyści z możliwości, jakie daje arbitraż przy połączeniach przedsiębiorstw.
Subfundusz może być także wykorzystywany przez inwestorów poszukujących funduszu jednej strategii w celu
włączenia go do swoich zdywersyfikowanych portfeli.
Profil ryzyka
 Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.
 Osiągnięcie celu inwestycyjnego przez Subfundusz może niekiedy okazać się niemożliwe z uwagi na brak
możliwości inwestycyjnych związanych z połączeniami przedsiębiorstw lub innymi działaniami
korporacyjnymi.
 Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.
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Rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.
Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie papierów wartościowych, sektorów branżowych
i/lub krajów, i w konsekwencji może charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej
zdywersyfikowane.
Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się
niższą płynnością i większą zmiennością, a także wykazywać tendencję do wiązania się z wyższym ryzykiem
finansowym niż papiery wartościowe większych spółek.
Na strategię mogą mieć wpływ zmiany przepisów lub zasad rachunkowości dotyczących połączeń
przedsiębiorstw.
Nie ma żadnej gwarancji, że jakiekolwiek połączenia przedsiębiorstw lub działania korporacyjne zostaną
zrealizowane ani że ceny akcji zmienią się zgodnie z oczekiwaniami.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
papierach wartościowych, ponieważ wzrost cen papierów wartościowych jest nieograniczony. Krótka
sprzedaż inwestycji może podlegać zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski
inwestorów.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Global Merger Arbitrage A
JPM Global Merger Arbitrage C
JPM Global Merger Arbitrage D
JPM Global Merger Arbitrage I
JPM Global Merger Arbitrage X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo
1,50%
0,75%
1,50%
0,75%
Zero

Opłata
dystrybucyjna
Zero
Zero
0,75%
Zero
Zero

Wydatki
operacyjne i
administracyjne
Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

Opłata za
odkup
0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej
(VaR).
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 100% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty swapami
przychodu całkowitego (w tym kontraktami różnic kursowych), waha się w przedziale od 30% do 100%, z
zastrzeżeniem maksymalnego poziomu w wysokości 240%.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany bez odniesienia do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Income Opportunity Plus Fund
Waluta referencyjna
Dolar amerykański (USD)
Poziom referencyjny
ICE Overnight USD LIBOR
Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa
ICE Spot Next CHF LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
EONIA dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem EUR
ICE Overnight GBP LIBOR dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
STIBOR Tomorrow Next Offered Rate dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
Cel inwestycyjny
Osiąganie stopy zwrotu powyżej poziomu referencyjnego poprzez wykorzystywanie szerokiego spektrum
możliwości inwestycyjnych, między innymi, na rynku dłużnych papierów wartościowych i rynku walutowym oraz
zastosowanie w stosownych przypadkach finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane na rynkach
rozwiniętych i wschodzących, w szczególności w dłużne papiery wartościowe rządów i ich agencji, rządowych
podmiotów państwowych i lokalnych, organizacji ponadnarodowych, przedsiębiorstw, banków, a także w papiery
wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką.
Subfundusz może również inwestować do 40% swoich aktywów netto w inne aktywa, które mogą obejmować, w
szczególności, zamienne papiery wartościowe, uprzywilejowane papiery wartościowe, kapitałowe papiery
wartościowe oraz fundusze giełdowe.
Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe z ratingiem poniżej inwestycyjnego oraz dłużne
papiery nieposiadające ratingu inwestycyjnego. Subfundusz może także, w ograniczonym zakresie, inwestować
w obligacje katastroficzne.
Subfundusz może inwestować istotną część swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką
oraz papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. Wyżej wspomniane papiery wartościowe zabezpieczone
hipoteką oraz papiery wartościowe zabezpieczone aktywami nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie
wiarygodności kredytowej.
Celem Subfunduszu jest zapewnienie dodatnich całkowitych stóp zwrotu w średnim okresie czasu, bez względu
na to, czy rynki zwyżkują czy zniżkują. Alokacje względem krajów, sektorów i ratingów dłużnych papierów
wartościowych mogą się znacznie różnić.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty, instrumenty powiązane z ryzykiem
kredytowym, hipoteczne TBA oraz kontrakty swapowe zawierane w ramach prywatnych umów, a także inne
dłużne, walutowe i kredytowe instrumenty pochodne oraz instrumenty pochodne na akcje.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 10% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w instytucjach kredytowych mogą być
utrzymywane w charakterze pomocniczym. Subfundusz jest jednak subfunduszem oportunistycznym i może
inwestować do 100% swoich aktywów w środki pieniężne oraz rządowe papiery wartościowe do czasu
zidentyfikowania właściwych możliwości inwestycyjnych.
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest USD, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach.
Znacząca część aktywów Subfunduszu jest jednak denominowana lub zabezpieczona względem USD.
Wszystkich inwestycji, o których mowa powyżej, dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów zainteresowanych bezwzględnymi stopami zwrotu, mającymi
przekraczać stopę zwrotu z poziomu referencyjnego środków pieniężnych w różnych otoczeniach rynkowych w
czasie, dzięki połączeniu wzrostu wartości kapitału i dochodów, przy jednoczesnym ograniczeniu
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prawdopodobieństwa strat kapitałowych w średnim terminie w wyniku zastosowania elastycznego i
zdywersyfikowanego podejścia wielosektorowego.
Profil ryzyka

Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.

Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Czynniki ryzyka
tego typu są zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących oraz
dłużnych papierów wartościowych o ratingu poniżej inwestycyjnego.

Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Dłużne papiery wartościowe rynków
wschodzących oraz dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego mogą także
charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w porównaniu do, odpowiednio,
dłużnych papierów wartościowych rynków innych niż rynki wschodzące oraz dłużnych papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym.

Wystąpienie określonego zdarzenia inicjującego (zgodnie z warunkami umownymi spółki emitującej) może
mieć niekorzystny wpływ na warunkowe zamienne papiery wartościowe. Może to wynikać z zamiany papieru
wartościowego na akcje po obniżonej cenie, odpisu wartości papieru wartościowego, tymczasowo lub na
stałe, i/lub zaprzestania lub odroczenia płatności kuponowych.

Wiarygodność kredytowa dłużnych papierów wartościowych nieposiadających ratingu inwestycyjnego nie
jest mierzona przez odniesienie do niezależnej agencji kredytowej.

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mogą być
wysoce niepłynne, podlegać niekorzystnym zmianom stóp procentowych oraz być narażone na ryzyko braku
uregulowania zobowiązań związanych z aktywami bazowymi.

Obligacje zamienne narażone są na ryzyko związane zarówno z dłużnymi jak i kapitałowymi papierami
wartościowymi, a także na rodzaje ryzyka specyficzne dla zamiennych papierów wartościowych. Ich wartość
może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących warunków gospodarczych i poziomu stóp
procentowych, zdolności kredytowej emitenta, wyników bazowych instrumentów kapitałowych oraz ogólnych
warunków panujących na rynku finansowym. Ponadto emitenci obligacji zamiennych mogą nie wywiązać się
z obowiązku uregulowania swoich zobowiązań i ich rating kredytowy może ulec obniżeniu. Obligacje
zamienne mogą charakteryzować się mniejszą płynnością niż akcje bazowe.

Obligacje katastroficzne mogą ponadto utracić część lub całość swojej wartości w przypadku wystąpienia
zjawisk o charakterze fizycznym lub pogodowym, zgodnie z warunkami obligacji.

Subfundusz może koncentrować się na ograniczonej liczbie krajów lub sektorów i w konsekwencji
charakteryzować się większą zmiennością niż fundusze bardziej zdywersyfikowane.

Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.

Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.

Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.
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Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

JPM Income Opportunity
Plus A
JPM Income Opportunity
Plus A (perf)
JPM Income Opportunity
Plus C
JPM Income Opportunity
Plus C (perf)
JPM Income Opportunity
Plus D (perf)
JPM Income Opportunity
Plus I
JPM Income Opportunity
Plus I (perf)
JPM Income Opportunity
Plus T (perf)
JPM Income Opportunity
Plus X (perf)
JPM Income Opportunity
Plus X

Opłata
wstępna

Roczna
opłata za
zarządzanie
i doradztwo

Opłata
dystrybucyjna

3,00%

Warunkowa
odroczona
opłata z
tytułu
sprzedaży
Zero

2,15%

Zero

3,00%

Zero

1,00%

Zero

Zero

Zero

1,80%

Zero

Zero

Zero

0,55%

Zero

3,00%

Zero

1,00%

0,25%

Zero

Zero

1,80%

Zero

Zero

Zero

0,55%

Zero

Zero

3,00%

1,00%

0,25%

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Wydatki
operacyjne
i
administracyjne
Maks.
0,20%
Maks.
0,20%
Maks.
0,15%
Maks.
0,15%
Maks.
0,20%
Maks.
0,11%
Maks.
0,11%
Maks.
0,20%
Maks.
0,10%
Maks.
0,10%

Opłata za
odkup

0,50%
0,50%
Zero
Zero
0,50%
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero

Opłata zależna od wyników
Opłatę zależną od wyników pobiera się od każdej klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem (perf).
Podległe klasy jednostek
uczestnictwa
Niezabezpieczone
Zabezpieczone względem CHF
Zabezpieczone względem EUR
Zabezpieczone względem GBP
Zabezpieczone względem SEK

Opłata
zależna od
wyników
20%
20%
20%
20%
20%

Mechanizm

Poziom referencyjny dla opłaty
zależnej od wyników

Wartości progowej
Wartości progowej
Wartości progowej
Wartości progowej
Wartości progowej

ICE Overnight USD LIBOR
ICE Spot Next CHF LIBOR
EONIA
ICE Overnight GBP LIBOR
STIBOR Tomorrow Next Offered Rate

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej
(VaR).
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 500% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą odpowiedniej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany bez odniesienia do swojego poziomu referencyjnego.
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JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund
Waluta referencyjna
Euro (EUR)
Poziom referencyjny
ICE 1 month EUR LIBOR

Poziom referencyjny dla zabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa

ICE 1 Month EUR LIBOR Hedged to AUD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem AUD
ICE 1 Month EUR LIBOR Hedged to CHF dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem CHF
ICE 1 Month EUR LIBOR Hedged to GBP dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem GBP
ICE 1 Month EUR LIBOR Hedged to NOK dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem NOK
ICE 1 Month EUR LIBOR Hedged to SEK dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem SEK
ICE 1 Month EUR LIBOR Hedged to USD dla klas jednostek uczestnictwa zabezpieczonych względem USD
Cel inwestycyjny
Zapewnienie całkowitej stopy zwrotu powyżej poziomu referencyjnego środków pieniężnych poprzez
wykorzystywanie wzorców zachowań występujących na rynkach finansowych, przede wszystkim z
zastosowaniem finansowych instrumentów pochodnych.
Polityka inwestycyjna
Wzorce zachowań obserwowane na rynkach finansowych mogą tworzyć możliwości inwestycyjne. Przykładowo
spółki z niższą wyceną mogą przynieść wyniki lepsze niż spółki z wyższą wyceną. Trendy te można
wykorzystywać przyjmując długą ekspozycję na akcje, które wydają się być tanie, i jednocześnie sprzedając
akcje, których kurs wydaje się zbyt wygórowany. Kolejnym przykładem wzorca zachowań jest skłonność
inwestorów do podążania za trendami, zarówno ogólnymi jak i szczególnymi, występującymi na rynkach
finansowych. Takie trendy mogą obejmować konkretne akcje albo bardziej ogólne kategorie aktywów takie jak
indeksy akcji lub waluty. Podane przykłady przedstawiają typowe wzorce zachowań, które Subfundusz stara się
wykorzystywać. W centrum zainteresowania Subfunduszu znajduje się szeroki wachlarz ogólnie
nieskorelowanych wzorców zachowań, które z czasem mogą ulec zmianie. Subfundusz może posiadać
ekspozycję na zdywersyfikowane spektrum kategorii aktywów, w tym akcje, obligacje, waluty i towary.
Subfundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne na potrzeby osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Instrumenty te mogą być także stosowane w celach zabezpieczenia. Instrumenty te mogą obejmować między
innymi kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty różnic kursowych (ang. contracts for difference), kontrakty
terminowe forward na instrumenty finansowe i opcje na tego typu kontrakty oraz kontrakty swapowe. Ponadto
Subfundusz inwestuje bezpośrednio w środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz w papiery wartościowe
emitentów mogących pochodzić z dowolnego kraju, w tym z krajów rynków wschodzących.
Subfundusz zmienia swoje alokacje do krótkich i długich pozycji (osiąganych przy wykorzystaniu finansowych
instrumentów pochodnych) w zależności od warunków rynkowych. Jednakże ekspozycja netto Subfunduszu nie
przekroczy zwykle 150% jego aktywów netto ogółem (z wyłączeniem pozycji wynikających z walutowych
transakcji terminowych forward, przyjętych w celu zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko walutowe).
Subfundusz może także inwestować w UCITS i inne UCI.
Walutą referencyjną Subfunduszu jest EUR, lecz jego aktywa mogą być denominowane w innych walutach, w
tym w walutach rynków wschodzących, a ekspozycja na ryzyko walutowe może podlegać zabezpieczeniu.
Wszystkich wyżej wspomnianych inwestycji dokonuje się z uwzględnieniem ograniczeń określonych w
Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Profil inwestora
Ze względu na charakter strategii inwestycyjnej Subfunduszu jest on przeznaczony dla doświadczonych
inwestorów. Inwestorzy czerpią korzyści przede wszystkim ze zróżnicowanych strategii inwestycyjnych, które
zasadniczo nie są ze sobą skorelowane. Subfundusz może również stanowić właściwy wybór jako uzupełnienie
portfela zdywersyfikowanego w skali globalnej w celu zapewnienia dywersyfikacji w stosunku do tradycyjnych
zysków rynkowych.
Profil ryzyka
 Wartość inwestycji może spadać jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie
zainwestowanego kapitału.
 Ogólnie nieskorelowane wzorce zachowań mogą z czasem ulec zmianie. W określonych warunkach
rynkowych wzorce te mogą ulec korelacji i tym samym narazić Subfundusz na dodatkowe ryzyko.
 Wartość kapitałowych papierów wartościowych może spadać jak i rosnąć w reakcji na wyniki indywidualnych
spółek i ogólnie panujące warunki rynkowe.
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Wartość dłużnych papierów wartościowych może ulegać znacznym zmianom w zależności od panujących
warunków gospodarczych i poziomu stóp procentowych, a także wiarygodności kredytowej emitenta.
Emitenci dłużnych papierów wartościowych mogą nie wywiązać się z obowiązku uregulowania swoich
zobowiązań lub rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych może ulec obniżeniu. Ryzyko to jest
zazwyczaj wyższe w przypadku dłużnych papierów wartościowych rynków wschodzących.
Ponadto rynki wschodzące mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, niższym poziomem usług przechowywania aktywów oraz praktyk
rozliczeniowych, a także niższą przejrzystością i większym ryzykiem finansowym. Waluty rynków
wschodzących mogą podlegać gwałtownym wahaniom cenowym. Papiery wartościowe rynków
wschodzących mogą także charakteryzować się większą zmiennością oraz mniejszą płynnością w
porównaniu do papierów wartościowych innych rynków.
Na wartość papierów wartościowych, w które inwestuje Subfundusz, mogą mieć wpływ fluktuacje cen
towarów, które z kolei mogą charakteryzować się znaczną zmiennością.
Wartość finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się zmiennością. Wynika to z tego,
że niewielka zmiana wartości aktywów bazowych może spowodować znaczną zmianę wartości finansowych
instrumentów pochodnych, a zatem inwestycja w takie instrumenty może skutkować poniesieniem straty w
wysokości przewyższającej kwotę kapitału zainwestowanego przez Subfundusz.
Nie ma możliwości ograniczenia wysokości potencjalnych strat z tytułu zajmowania krótkich pozycji w
papierach wartościowych, ponieważ wzrost cen papierów wartościowych jest nieograniczony. Krótka
sprzedaż inwestycji może podlegać zmianom w regulacjach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zyski
inwestorów.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą mieć niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji. Transakcje
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym zawarte w celu ograniczenia do minimum wpływu wahań
kursów walutowych mogą nie zawsze przynosić oczekiwane rezultaty.
Dodatkowe informacje na temat ryzyka przedstawiono w Załączniku IV „Czynniki ryzyka”.

Opłaty i wydatki
Klasa jednostek
uczestnictwa

Opłata
wstępna

JPM Systematic Alpha A
JPM Systematic Alpha C
JPM Systematic Alpha D
JPM Systematic Alpha I
JPM Systematic Alpha X

5,00%
Zero
5,00%
Zero
Zero

Roczna
opłata za
zarządzanie i
doradztwo
1,50%
0,75%
1,50%
0,75%
Zero

Opłata
dystrybucyjna

Wydatki
operacyjne i
administracyjne

Opłata za
odkup

Zero
Zero
0,75%
Zero
Zero

Maks. 0,30%
Maks. 0,20%
Maks. 0,30%
Maks. 0,16%
Maks. 0,15%

0,50%
Zero
0,50%
Zero
Zero

Informacje dodatkowe

Globalną ekspozycję Subfunduszu ustala się za pomocą metodologii bezwzględnej wartości zagrożonej
(VaR).
Przewidywana dźwignia finansowa Subfunduszu wynosi 350% wartości aktywów netto Subfunduszu,
chociaż nie wyklucza się, że jej poziom może ulegać znacznemu podwyższeniu. W tym kontekście dźwignia
finansowa jest obliczana jako suma teoretycznej ekspozycji na ryzyko (ang. notional exposure) związane z
zastosowanymi finansowymi instrumentami pochodnymi, zgodnie z postanowieniami części 2.2
„Metodologia wartości zagrożonej (VaR)” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.

Oczekiwany odsetek aktywów zarządzanych przez Subfundusz, który może zostać objęty swapami
przychodu całkowitego (w tym kontraktami różnic kursowych), wynosi 180%, z zastrzeżeniem
maksymalnego poziomu w wysokości 450%.

Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mają na celu ograniczenie do minimum
wpływu wahań kursów walutowych pomiędzy walutą referencyjną Subfunduszu a walutą stosownej klasy
jednostek uczestnictwa.

Poziom referencyjny stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników
Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany bez odniesienia do swojego poziomu referencyjnego.

Zarząd zamierza ogłosić stałą dywidendę kwartalną wypłacaną w oparciu o kwotę dywidendy ogółem w
wysokości 2,50 SEK na jednostkę uczestnictwa w skali roku dla uczestników posiadających jednostki
uczestnictwa klasy A (fix) SEK 2.50 – SEK (hedged).
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Załącznik IV – Czynniki ryzyka
Informacje zawarte w niniejszym Załączniku należy interpretować w połączeniu z
pełnym tekstem prospektu emisyjnego, którego stanowią one integralną część.
Informacje ogólne
Poniższe informacje mają na celu uświadomienie inwestorom niepewności oraz ryzyka związanego z
inwestycjami i transakcjami dotyczącymi zbywalnych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych. Inwestorzy powinni pamiętać, że cena jednostek uczestnictwa oraz
wszelki przynoszony przez nie dochód mogą zarówno spadać jak i rosnąć, a uczestnicy mogą nie
odzyskać kwoty zainwestowanego kapitału w pełnej wysokości. Wyniki osiągnięte w przeszłości
niekoniecznie stanowią wyznacznik wyników przyszłych. Jeżeli waluta danego Subfunduszu jest inna
niż waluta krajowa inwestora lub jeżeli waluta danego Subfunduszu jest inna od walut rynków, na
których Subfundusz inwestuje, istnieje potencjalna ewentualność zaistnienia dodatkowej straty (lub
dodatkowego zysku) dla inwestora przekraczającej zwykłe ryzyko inwestycyjne.
Pomimo że Fundusz utworzono na czas nieokreślony, Fundusz, Subfundusz lub niektóre klasy
jednostek uczestnictwa mogą podlegać likwidacji w pewnych okolicznościach, które określono
szczegółowo w sekcji zatytułowanej „Prawa przy rozwiązaniu” wchodzącej w skład sekcji 3.6.
„Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa”. Koszty i wydatki takiej likwidacji mogą zostać
pokryte przez Fundusz, właściwy Subfundusz lub klasę jednostek uczestnictwa do maksymalnego
poziomu wydatków operacyjnych i administracyjnych określonego w prospekcie emisyjnym dla
odpowiedniej klasy jednostek uczestnictwa, lub przez spółkę zarządzającą. Wszelkie nierozliczone
koszty wynikające z zamknięcia mogą zostać w całości pokryte z aktywów właściwego Subfunduszu.
Ponadto kwota podlegająca wypłacie uczestnikom może być mniejsza niż wartość pierwotnej
inwestycji.
Kwestie polityczne i/lub regulacyjne
Fundusz podlega prawodawstwu UE, a w szczególności dyrektywie UCITS i jest przedsiębiorstwem
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) z siedzibą w Luksemburgu.
Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że ochrona regulacyjna gwarantowana przez ich
krajowe organy regulacyjne może mieć inny charakter lub nie mieć zastosowania. W celu uzyskania
dodatkowych informacji na ten temat inwestorzy powinni zasięgnąć porady doradcy finansowego lub
innego wykwalifikowanego specjalisty.
Na wartość aktywów Subfunduszu mogą mieć wpływ niewiadome takie jak międzynarodowa sytuacja
polityczna, konflikty wewnątrzpaństwowe i wojna, zmiany w polityce rządu, zmiany w opodatkowaniu,
ograniczenia zagranicznych inwestycji i wywozu walut, wahania kursów walutowych oraz inne zmiany
w przepisach prawa i regulacji krajów, w których mogą być dokonywane inwestycje. Przykładowo,
aktywa mogą podlegać obowiązkowemu ponownemu przejęciu bez adekwatnego odszkodowania.
Zdarzenia i zmieniające się warunki w niektórych gospodarkach lub na niektórych rynkach mogą mieć
wpływ na ryzyko związane z inwestycjami w krajach lub regionach, które w przeszłości były
postrzegane jako relatywnie stabilne, a obecnie stają się bardziej ryzykowne i zmienne. Te ryzyka są
większe w krajach rynków wschodzących.
Zasada Volckera
Ostatnie zmiany legislacyjne w Stanach Zjednoczonych są istotne dla JPMorgan Chase & Co. i mogą
mieć znaczenie dla Funduszu oraz jego inwestorów. W dniu 21 lipca 2010 r. weszła w życie Ustawa
Dodda-Franka o ochronie konsumentów i reformie Wall Street („Ustawa Dodda-Franka”). Ustawa
Dodda-Franka zawiera pewne przepisy (znane jako „zasada Volckera”), które ograniczają prawo
podmiotu bankowego, takiego jak JPMorgan Chase & Co. i jego jednostki powiązane, do nabywania
lub utrzymywania akcji, udziałów lub innego tytułu własności we właściwym funduszu (ang. covered
fund) lub do finansowania takiego funduszu oraz zakazują realizacji pewnych transakcji między takim
funduszem a JPMorgan Chase & Co. Zgodnie z zasadą Volckera, jeśli JPMorgan Chase & Co., wraz
z pracownikami i członkami zarządu, posiada 15% lub większy udział w danym Subfunduszu poza
dozwolonym okresem początkowym, Subfundusz ten można traktować jako fundusz właściwy.
Generalnie, dozwolony okres początkowy wynosi jeden rok od daty wdrożenia strategii inwestycyjnej
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Subfunduszu, choć okres ten może być przedłużony o dodatkowe dwa lata za zgodą Rezerwy
Federalnej wydaną wedle jej wyłącznego uznania. Ponieważ JPMorgan Chase & Co nie zamierza
prowadzić Subfunduszu jako funduszu właściwego, może być konieczne zmniejszenie udziału w
Subfunduszu w terminie wcześniejszym niż byłoby to w przeciwnym wypadku pożądane. Może to
wymagać sprzedaży papierów wartościowych z portfela, co może prowadzić do strat, zwiększonych
kosztów transakcyjnych oraz niekorzystnych skutków podatkowych. Ponadto, jeżeli JPMorgan Chase
& Co. będzie nadal utrzymywać pozycję początkową opiewającą na znaczną część aktywów
Subfunduszu na koniec dozwolonego okresu początkowego, przewidywany lub faktyczny odkup
jednostek uczestnictwa posiadanych przez JPMorgan Chase & Co. może negatywnie wpłynąć na
Subfundusz i może doprowadzić do jego likwidacji. Objęte przedmiotową regulacją podmioty
bankowe są zasadniczo zobowiązane dostosować się do Zasady Volckera do dnia 21 lipca 2015 r.
Pełny wpływ Zasady Volckera na Fundusz nie jest na dzień dzisiejszy w pełni znany.
Cel inwestycyjny
Inwestorzy powinni być w pełni świadomi celów inwestycyjnych Subfunduszy, ponieważ mogą one
wskazywać, że Subfundusze mają prawo dokonywać w ograniczonym zakresie inwestycji w
obszarach bezpośrednio niezwiązanych z nazwą Subfunduszu. Takie inne rynki i/lub aktywa może
cechować większa lub mniejsza zmienność niż podstawowe inwestycje, a osiągane wyniki są od
takich inwestycji częściowo uzależnione. Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, dlatego nie ma
żadnej gwarancji, że inwestycje w jednostki uczestnictwa nie przyniosą strat. Nie ma też żadnej
pewności, że Subfundusz zrealizuje swoje cele inwestycyjne w całym zakresie osiąganych wyników.
Inwestorzy powinni więc upewnić się (przed dokonaniem inwestycji), że odpowiada im ujawniony
profil ryzyka realizacji ogólnie założonych celów.
Profil inwestora
Inwestorzy powinni być świadomi tego, że sekcja zatytułowana „Profil inwestora”, wchodząca w skład
charakterystyki każdego Subfunduszu ujętej w Załączniku III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach”, ma charakter wyłącznie informacyjny. Inwestorzy powinni dokładnie zapoznać się z
informacjami zawartymi w niniejszym prospekcie emisyjnym oraz dokumencie KIID przed dokonaniem
inwestycji. Inwestorzy powinni rozważyć własną sytuację osobistą, w tym akceptowalny przez nich
poziom tolerancji na ryzyko, warunki finansowe oraz cele inwestycyjne.
Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć porady doradców prawnych, podatkowych i finansowych
przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Fundusz.
Ryzyko walutowe
Ponieważ instrumenty posiadane przez Subfundusz mogą być denominowane w walutach innych niż
jego waluta referencyjna, na Subfundusz mogą niekorzystnie wpływać przepisy z zakresu
reglamentacji dewizowej lub wahania kursów walutowych. Z tego powodu zmiany kursów walutowych
mogą wpływać na wartość portfela Subfunduszu i na wartość jednostek uczestnictwa Subfunduszu.
Zawieszenie obrotu jednostkami uczestnictwa
Inwestorom przypomina się, że w określonych okolicznościach przysługujące im prawo do odkupu
jednostek uczestnictwa może podlegać zawieszeniu (zob. część 2.5 „Zawieszenie lub odroczenia”).
Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym
Inwestorzy powinni mieć świadomość tego, że chociaż zamiarem jest zabezpieczenie wartości
aktywów netto w walucie referencyjnej Subfunduszu lub ekspozycji na ryzyko walutowe niektórych
(lecz niekoniecznie wszystkich) aktywów właściwego Subfunduszu względem waluty referencyjnej
klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym albo względem alternatywnej waluty,
zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym może okazać się zabezpieczeniem nie do końca
skutecznym. Ponadto nie ma żadnej gwarancji, że zabezpieczenie będzie w pełni skuteczne.
Inwestorzy dysponujący klasami jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym mogą
posiadać ekspozycję na waluty inne niż waluta klasy jednostek uczestnictwa będących w ich
posiadaniu oraz mogą być narażeni na ryzyko związane z instrumentami stosowanymi w procesie
zabezpieczenia.
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Klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych
Wybrane subfundusze obligacyjne mogą oferować klasy jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem
przed wahaniami stóp procentowych. Celem takich klas jednostek uczestnictwa jest ograniczenie
skutków zmian stóp procentowych poprzez zabezpieczenie przed ryzykiem stóp procentowych
aktywów netto takiej klasy jednostek uczestnictwa względem docelowego czasu trwania (ang.
duration) wynoszącego od zera do sześciu miesięcy. W swoim zamierzeniu takie zabezpieczenie
zwykle uzyskuje się w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych, zazwyczaj
kontraktów terminowych futures na stopy procentowe.
W wyniku transakcji zabezpieczających przed wahaniami stóp procentowych (ang. duration
hedging) Subfundusz może podlegać obowiązkowi złożenia drugiej stronie transakcji środków
pieniężnych lub innych aktywów płynnych tytułem zabezpieczenia. W rezultacie do klasy
jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych można
alokować większą ilość środków pieniężnych lub innych aktywów płynnych niż w przypadku
innych klas jednostek uczestnictwa. Skutki posiadania większej ilości środków pieniężnych lub
innych aktywów pieniężnych dla wyników mogą być korzystne lub niekorzystne i mają wpływ
wyłącznie na stosowną klasę jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem przed wahaniami stóp
procentowych.
Uczestnicy dysponujący klasami jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem przed wahaniami stóp
procentowych powinni również być świadomi tego, że chociaż zamiarem jest ograniczenie skutków
zmian stóp procentowych, zabezpieczenie przed wahaniami stóp procentowych (ang. duration
hedging) może okazać się zabezpieczeniem nieprecyzyjnym. Ponadto nie ma żadnej gwarancji, że
zabezpieczenie będzie w pełni skuteczne.
Proces zabezpieczenia przed wahaniami stóp procentowych może również niekorzystanie
oddziaływać na wyniki uczestników dysponujących klasami jednostek uczestnictwa z
zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych w razie spadku stóp procentowych.
Ryzyko związane z zabezpieczeniem
Pomimo że zabezpieczenie może zostać przyjęte celem złagodzenia ryzyka niewypełnienia
zobowiązań przez kontrahenta, istnieje ryzyko, że uzyskane zabezpieczenie, w szczególności w
formie papierów wartościowych, w momencie zaspokojenia się w jego ciężar, nie da ilości środków
pieniężnych wystarczającej do rozliczenia zobowiązania kontrahenta. Taka sytuacja może być
spowodowana czynnikami obejmującymi niewłaściwą wycenę zabezpieczenia, niekorzystne zmiany
wartości rynkowej zabezpieczenia, pogorszenie ratingu kredytowego emitenta zabezpieczenia lub
brak płynności rynku, na którym odbywa się obrót zabezpieczeniem. Więcej informacji na temat
ryzyka płynności, które mogą być w szczególności przydatne w sytuacji, gdy zabezpieczenie
przyjmuje formę papierów wartościowych, przedstawiono w części zatytułowanej „Ryzyko płynności”.
W przypadku, gdy z kolei Subfundusz jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia na rzecz
kontrahenta, istnieje ryzyko, że wartość zabezpieczenia, które Subfundusz przekaże kontrahentowi,
będzie wyższa niż środki pieniężne lub inwestycje otrzymane przez Subfundusz.
W obu sytuacjach, w przypadku, gdy wystąpią opóźnienia lub trudności w odzyskaniu aktywów lub
środków pieniężnych, zabezpieczenia przekazanego kontrahentowi lub zaspokojenia się w ciężar
zabezpieczenia otrzymanego od kontrahenta, Subfundusze mogą napotkać trudności w wykonywaniu
zleceń odkupu lub zakupu bądź spełnianiu zobowiązań dostawy lub zakupu na podstawie innych
umów.
Z uwagi na to, że Subfundusz może dokonać re-inwestycji zabezpieczenia pieniężnego otrzymanego
w ramach pożyczki papierów wartościowych, istnieje ryzyko, że wartość stopy zwrotu z reinwestowanego zabezpieczenia pieniężnego może nie być wystarczająca do pokrycia kwoty
wymaganej do uregulowania płatności na rzecz kontrahenta. W takich okolicznościach Subfundusz
będzie zobowiązany do pokrycia takiego niedoboru.
W związku z tym, że zabezpieczenie przyjmuje formę środków pieniężnych lub określonych
instrumentów finansowych, istnieje ryzyko rynkowe. Zabezpieczenie otrzymane przez Subfundusz
może być przechowywane przez depozytariusza albo przez powiernika będącego osobą trzecią. W
obu przypadkach, gdy takie aktywa podlegają przechowywaniu, może wystąpić ryzyko straty w
wyniku zdarzeń takich jak niewypłacalność lub zaniedbanie powiernika lub subpowiernika.
353

Ryzyko kontrahenta
Zawieranie transakcji z kontrahentami (takich jak transakcje pozagiełdowymi instrumentami
pochodnymi, pożyczki papierów wartościowych lub transakcje odkupu zwrotnego) wiąże się z
ryzykiem polegającym na tym, że kontrahent całkowicie lub częściowo nie wykona swoich
zobowiązań umownych. W przypadku bankructwa lub niewypłacalności kontrahenta, Subfundusz
mógłby doświadczyć opóźnień w zamykaniu pozycji oraz znacznych strat, w tym obniżek wartości
inwestycji w trakcie okresu, w którym depozytariusz będzie dążył do wykonania swoich praw,
niemożności zrealizowania zysków z tytułu inwestycji w trakcie takiego okresu oraz poniesienia opłat i
wydatków w trakcie wykonywania swoich praw. W takich okolicznościach, Subfundusz może być w
stanie osiągnąć wyłącznie ograniczony lub, w niektórych okolicznościach, zerowy poziom odzysku.
Celem złagodzenia ryzyka niewypełnienia zobowiązań przez kontrahenta, strony transakcji mogą być
zobowiązane do ustanowienia zabezpieczenia pokrywającego ich zobowiązania wobec
depozytariusza. Niewypełnienie zobowiązań skutkowałoby utratą zabezpieczenia transakcji przez
kontrahenta. Przyjmowane zabezpieczenie nie zawsze jednak pokrywa ekspozycję na ryzyko
kontrahenta. W przypadku, gdy transakcja z kontrahentem nie jest w pełni zabezpieczona,
ekspozycja kredytowa Subfunduszu na ryzyko kontrahenta w takich okolicznościach będzie wyższa
niż w przypadku, gdyby transakcja została w pełni zabezpieczona. Ponadto istnieje ryzyko związane z
zabezpieczeniem, a inwestorzy powinni zapoznać się z informacjami przedstawionymi w części
zatytułowanej „Ryzyko związane z zabezpieczeniem” powyżej.
Dodatkowe informacje dotyczące ryzyka kontrahenta w kontekście transakcji pozagiełdowymi
instrumentami pochodnymi przedstawiono w sekcji zatytułowanej „Szczególne ryzyko transakcji
pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi” poniżej.
Ryzyko prawne – pozagiełdowe instrumenty pochodne, transakcje odkupu zwrotnego,
pożyczki papierów wartościowych oraz ponownie użyte zabezpieczenie
Istnieje ryzyko, że umowy i techniki stosowania instrumentów pochodnych zostaną rozwiązane
wskutek na przykład bankructwa, nieprzewidzianej niezgodności z prawem lub zmiany przepisów
podatkowych lub rachunkowych. W takich okolicznościach Subfundusz może być zobowiązany do
pokrycia wszelkich poniesionych strat.
Ponadto niektóre transakcje są zawierane na podstawie złożonych dokumentów prawnych. Takie
dokumenty mogą okazać się trudne do zastosowania lub stanowić przedmiot sporu odnośnie do ich
interpretacji w pewnych okolicznościach. Pomimo, że prawa i zobowiązania stron dokumentu
prawnego mogą podlegać przepisom prawa angielskiego, w niektórych okolicznościach (na przykład
postępowanie upadłościowe) pierwszeństwo mogą mieć inne systemy prawne, co może mieć wpływ
na wykonalność istniejących transakcji.
Dywidendy
Klasy jednostek uczestnictwa wypłacające dywidendy mogą dokonywać wypłat nie tylko dochodu
inwestycyjnego, ale również zrealizowanych i niezrealizowanych zysków kapitałowych lub kapitału.
Wypłata kapitału powoduje odpowiednie zmniejszenie wartości jednostek uczestnictwa oraz
ograniczenie potencjału długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
(A) Klasy akcji z przyrostkiem „(dist)” i przyrostkiem „(inc)”
Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(dist)” wypłacają dywidendy równe co najmniej
dochodom objętym obowiązkiem sprawozdawczym na podstawie brytyjskich przepisów podatkowych
dotyczących funduszy zagranicznych lub zyskom z inwestycji podlegającym opodatkowaniu zgodnie z
niemieckimi przepisami podatkowymi, w zależności od tego, która z tych kwot jest większa. Klasy
jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(inc)” wypłacają dywidendy równe zyskom z inwestycji
podlegającym opodatkowaniu zgodnie z niemieckimi przepisami podatkowymi. Może to spowodować
wypłatę dywidend z kapitału i z dochodu inwestycyjnego oraz zrealizowanych i niezrealizowanych
zysków kapitałowych.
(B) Klasy akcji z przyrostkiem „(div)” i przyrostkiem „(mth)”
Klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(div)” i przyrostkiem „(mth)” przedkładają wypłatę
dywidendy nad wzrost wartości kapitału. Przy obliczaniu stopy dywidendy, roczna opłata za
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zarządzanie i doradztwo oraz wydatki operacyjne i administracyjne dotyczą tylko wartości kapitału
jednostek uczestnictwa i nie obniżają wypłaconej dywidendy.
(C) Klasy akcji z przyrostkiem „(fix)” i przyrostkiem „(pct)”
Z tytułu klas jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(fix)” wypłaca się zazwyczaj stałą dywidendę
kwartalną w oparciu o kwotę dywidendy ogółem przypadającą na jednostkę uczestnictwa w skali roku.
Z tytułu klas jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(pct)” wypłaca się zazwyczaj dywidendę
kwartalną ustalaną jako stały procent Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa w dniu
ustalenia prawa do dywidendy. Dywidendy podlegające wypłacie z tytułu klas jednostek uczestnictwa
z przyrostkiem „(fix)” i z przyrostkiem „(pct)” mogą być wyższe od zysków klasy jednostek
uczestnictwa i tym samym skutkować zmniejszeniem zainwestowanego kapitału. Utrzymanie
płatności z tytułu dywidend w nieskończoność może nie być możliwe, a wartość inwestycji może
ostatecznie ulec zmniejszeniu do zera.
(D) Klasy akcji z przyrostkiem „(irc)”
Inwestorzy powinni mieć świadomość niepewności stóp procentowych i walutowych kursów
terminowych, które ulegają zmianom, a to ma wpływ na stopę zwrotu z klasy jednostek uczestnictwa
z przyrostkiem „(irc)”.
Niniejsza klasa jednostek uczestnictwa przedkłada wypłatę dywidend nad wzrost wartości kapitału i
zwykle wypłaca więcej niż dochód uzyskany przez Subfundusz. W konsekwencji dywidendy mogą
podlegać wypłacie w ciężar kapitału i tym samym skutkować zmniejszeniem zainwestowanego
kapitału.
W przypadku, gdy stopa procentowa waluty referencyjnej klasy jednostek uczestnictwa z
przyrostkiem „(irc)” jest równa stopie procentowej waluty referencyjnej Subfunduszu lub jest niższa od
tej stopy, wynik na stopach procentowych prawdopodobnie będzie ujemny. Taki ujemny wynik na
stopach procentowych podlega odliczeniu od przewidywanej rentowności brutto dla klasy jednostek
uczestnictwa z przyrostkiem „(irc)”. Ma to wpływ na poziom dywidendy wypłacanej przez tą klasę
jednostek uczestnictwa, a ostatecznie może skutkować brakiem wypłaty jakiejkolwiek dywidendy.
Wartość aktywów netto klas jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(irc)” może wahać się w
większym stopniu niż w przypadku innych klas jednostek uczestnictwa ze względu na częstsze
wypłaty dywidend i wahania różnicy stóp procentowych pomiędzy walutą referencyjną klasy jednostek
uczestnictwa a walutą referencyjną Subfunduszu.
Inwestorzy powinni być świadomi tego, że polityka dywidend z tytułu klas jednostek uczestnictwa z
przyrostkiem „(irc)” ma zastosowanie wyłącznie w ramach klasy jednostek uczestnictwa z
zabezpieczeniem walutowym, a zatem ryzyko związane z klasami jednostek uczestnictwa z
zabezpieczeniem walutowym odnosi się także do tej klasy jednostek uczestnictwa. Informacje na
temat tego ryzyka można znaleźć w odpowiedniej części niniejszego Załącznika. Inwestorzy
posiadający klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(irc)” mogą zatem posiadać ekspozycję na
waluty inne niż waluta klasy jednostek uczestnictwa będących w ich posiadaniu.
Dywidendy mogą być wypłacane w ciężar kapitału. W krajach, gdzie inwestorzy podlegają
opodatkowaniu stawkami podatku od zysków kapitałowych, które są niższe od stawek podatku od
dywidend, inwestycja w klasy jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „(irc)” może być nieefektywna
podatkowo. Inwestorzy powinni zasięgnąć porady lokalnych doradców podatkowych w sprawie
ewentualnych konsekwencji podatkowych przed dokonaniem inwestycji w klasy jednostek
uczestnictwa z przyrostkiem „(irc)”.
Ryzyko płynności
Niektóre Subfundusze mogą inwestować w instrumenty, w przypadku których wolumen transakcji
może się znacznie wahać w zależności od sentymentu rynkowego. Istnieje ryzyko, że inwestycje
dokonywane przez te Subfundusze mogą stać się mniej płynne w odpowiedzi na zmiany na rynku lub
niekorzystną percepcję ze strony inwestorów. W skrajnych sytuacjach może być niewielu chętnych
nabywców, a inwestycje nie będą mogły być łatwo zbyte w pożądanym terminie lub po pożądanej
cenie, a Subfundusze mogą być zmuszone zaakceptować niższą cenę zbycia inwestycji lub mogą w
ogóle nie być w stanie zbyć inwestycji. Obrót pewnymi papierami wartościowymi lub innymi
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instrumentami może podlegać zawieszeniu lub ograniczeniu przez odpowiednią giełdę papierów
wartościowych lub przez władze rządowe bądź organ nadzoru, a Subfundusz może wówczas ponieść
stratę. Niezdolność zbycia pozycji w portfelu może niekorzystnie wpłynąć na wartość takich
Subfunduszy lub może uniemożliwić Subfunduszom wykorzystanie nadarzających się innych
możliwości i okazji inwestycyjnych.
Ryzyko płynności obejmuje również ryzyko, że takie Subfundusze nie będą w stanie wypłacić
środków z odkupu w dozwolonym terminie ze względu na nietypowe warunki rynkowe, niezwykle
dużą liczbę zleceń odkupu lub inne niezależne czynniki. Dla realizacji zleceń odkupu, Subfundusze
mogą być zmuszone do zbycia inwestycji w niekorzystnym terminie i/lub na niekorzystnych
warunkach.
Inwestycje w dłużne papiery wartościowe, akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji oraz
instrumenty emitowane przez podmioty z rynków wschodzących będą szczególnie narażone na
ryzyko, że w pewnych okresach płynność niektórych emitentów lub branż, bądź wszystkich papierów
wartościowych w ramach danej kategorii inwestycyjnej ulegnie zmniejszeniu lub nagłemu
wyczerpaniu bez ostrzeżenia w następstwie niekorzystnych zdarzeń o charakterze gospodarczym,
rynkowym bądź politycznym, lub negatywnego postrzegania (uzasadnionego bądź nie) ze strony
inwestorów. Obniżenie ratingu dłużnych papierów wartościowych może mieć wpływ na płynność
inwestycji w dłużne papiery wartościowe. Pozostali uczestnicy rynku mogą się starać sprzedać dłużne
papiery wartościowe w tym samym czasie co Subfundusz, kreując presję na spadek cen i
przyczyniając się do braku płynności. Na możliwość i gotowość dealerów obligacji do „animacji rynku”
dłużnych papierów wartościowych mogą wpływać zarówno zmiany regulacyjne, jak i wzrost rynku
obligacji. Może to prowadzić do zmniejszonej płynności i zwiększonej zmienności na rynkach długu.
Ryzyko instrumentów pochodnych
Warranty
Jeżeli Fundusz inwestuje w warranty, wartość takich warrantów najczęściej waha się w stopniu
większym niż ceny bazowych papierów wartościowych ze względu na większą zmienność cen
warrantów.
Kontrakty terminowe futures i opcje
Dla celów efektywnego zarządzania portfelem, w określonych okolicznościach Fundusz może
korzystać z opcji i kontraktów terminowych futures na papiery wartościowe, indeksy i stopy
procentowe, zgodnie z postanowieniami Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Ponadto Fundusz może, w stosownych przypadkach, zabezpieczać się przed ryzykiem rynkowym,
walutowym i stóp procentowych wykorzystując do tego celu kontrakty terminowe futures, opcje lub
walutowe kontrakty terminowe forward. Nie ma żadnej gwarancji, że techniki zabezpieczania
przyniosą pożądany wynik. W celu ułatwienia efektywnego zarządzania portfelem i lepszego
powielania wyników poziomu referencyjnego Fundusz może wreszcie, dla celów innych niż
zabezpieczenie, inwestować w instrumenty pochodne. Fundusz może dokonywać inwestycji
wyłącznie z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia
inwestycyjne”.
Transakcje kontraktami terminowymi futures obarczone są wysokim ryzykiem. Kwota marży
początkowej jest niewielka w stosunku do wartości kontraktu terminowego futures, stąd takie
transakcje określa się jako „lewarowane” lub „z dźwignią finansową”. Relatywnie niewielka zmiana na
rynku skutkuje proporcjonalnie większym wpływem na wartość inwestycji, co może działać na korzyść
lub niekorzyść inwestora. Składanie stosownych zleceń, których celem jest ograniczenie strat do
określonych kwot, może nie być skuteczne, gdyż warunki rynkowe mogą uniemożliwić ich realizację.
Transakcje opcjami też obarczone są wysokim ryzykiem. Sprzedaż („wystawianie” lub
„przyznawanie”) opcji jest ogólnie rzecz biorąc znacznie bardziej ryzykowne od jej nabywania.
Pomimo że premia otrzymywana przez sprzedającego jest stała, sprzedający może ponieść stratę
znacząco przekraczającą taką kwotę. Sprzedający jest też narażony na ryzyko wykonania opcji przez
nabywcę, co wiąże się z koniecznością rozliczenia opcji w formie pieniężnej lub nabyciem bądź
zrealizowaniem inwestycji bazowej przez sprzedającego. Jeżeli opcja jest „zabezpieczona” przez
sprzedającego poprzez zajęcie odpowiedniej pozycji w inwestycji bazowej lub zawarcie kontraktu
terminowego futures na inną opcję, ryzyko może podlegać zmniejszeniu.

356

Ryzyko dźwigni finansowej
Z uwagi na niską marżę depozytów zwykle wymaganych w obrocie finansowymi instrumentami
pochodnymi, jego cechą charakterystyczną jest nadzwyczajnie wysoki poziom korzystania z dźwigni
finansowej. W rezultacie stosunkowo niewielkie wahania cen w kontrakcie dotyczącym instrumentów
pochodnych mogą skutkować znacznymi stratami dla inwestora. Inwestycje w transakcje
instrumentami pochodnymi mogą przynosić straty w wysokości przewyższającej kwotę
zainwestowanego kapitału.
Ryzyko krótkiej sprzedaży
Niektóre Subfundusze mogą zajmować krótkie pozycje w danym papierze wartościowym posługując
się w tym celu finansowymi instrumentami pochodnymi w oczekiwaniu, że ich wartość na otwartym
rynku spadnie. Możliwa strata z tytułu zajęcia krótkiej pozycji w papierach wartościowych różni się od
straty, jaką można ponieść inwestując w nie posiadane środki pieniężne; ta pierwsza może być
nieograniczona, ponieważ nie obowiązują żadne ograniczenia wzrostu ceny papierów wartościowych,
podczas gdy w drugim przypadku strata nie przekroczy wartości zainwestowanych środków. Krótka
sprzedaż inwestycji może także podlegać zmianom w regulacjach, które mogą wprowadzić
ograniczenia mogące mieć niekorzystny wpływ na zyski inwestorów.
Ryzyko transakcji na swapach ryzyka kredytowego („CDS”)
Cena CDS w obrocie może być inna niż cena referencyjnych papierów wartościowych CDS. Przy
niekorzystnych warunkach rynkowych baza (różnica pomiędzy marżą na obligacjach a marżą CDS)
może charakteryzować się znacznie większą zmiennością niż referencyjne papiery wartościowe CDS.
Szczególne ryzyko transakcji instrumentami pochodnymi notowanymi na giełdzie
Zawieszenie obrotu
Każda giełda papierów wartościowych lub giełda towarowa ma zazwyczaj prawo do zawieszenia lub
ograniczenia obrotu wszystkimi papierami wartościowymi lub towarami notowanymi na takiej giełdzie.
Takie zawieszenie uniemożliwiłoby Subfunduszom likwidację pozycji i co za tym idzie naraziłoby
Fundusz na straty i opóźnienia w zdolności do odkupu jednostek uczestnictwa.
Szczególne ryzyko transakcji pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi
Brak uregulowań; brak wypełnienia zobowiązań przez drugą stronę
W przypadku transakcji pozagiełdowych (obejmujących transakcje walutowe, terminowe forward,
spot, kontrakty opcyjne, swapy ryzyka kredytowego (ang. credit default swaps), swapy przychodu
całkowitego oraz niektóre opcje na waluty) stopień uregulowania i nadzoru ze strony władz
państwowych jest zazwyczaj mniejszy niż w przypadku transakcji prowadzonych na zorganizowanych
giełdach papierów wartościowych. Ponadto wiele z mechanizmów ochronnych dostępnych dla
uczestników niektórych zorganizowanych giełd papierów wartościowych, takich jak gwarancja
wypełnienia zobowiązań przez giełdową izbę rozliczeniową, nie ma zastosowania w stosunku do
transakcji pozagiełdowych. W związku z tym każdy Subfundusz zawierający transakcje pozagiełdowe
jest narażony na ryzyko braku wypełnienia zobowiązań przez drugą stronę transakcji oraz ryzyko
strat. Fundusz może zawierać transakcje tylko z kontrahentami, którzy w opinii spółki zarządzającej
są wiarygodni, i może ograniczać ekspozycję powstałą w związku z takimi transakcjami za pomocą
akredytyw lub zabezpieczeń otrzymanych od określonych kontrahentów. Niezależnie od działań, jakie
Fundusz może podjąć w celu ograniczenia ryzyka kredytowego kontrahenta, nie ma jednak żadnej
pewności, że druga strona wykona swoje zobowiązania ani że w konsekwencji Fundusz i uczestnicy
nie poniosą strat.
Płynność; wymóg wypełniania zobowiązań
Strony, z którymi Fundusz zawiera transakcje, mogą w stosownym czasie zaprzestać animowania
rynków lub podawania kursów niektórych instrumentów. Takie sytuacje mogą uniemożliwić Funduszowi
zawieranie pożądanych transakcji na walutach, swapach ryzyka kredytowego lub swapach przychodu
całkowitego, bądź transakcji kompensujących w odniesieniu do otwartych pozycji, co może ujemnie
wpłynąć na wyniki Funduszu. Ponadto w odróżnieniu od instrumentów będących w obrocie na giełdzie
papierów wartościowych, walutowe kontrakty terminowe forward, spoty walutowe i opcje na waluty nie
zapewniają zarządzającemu inwestycjami możliwości kompensowania zobowiązań Funduszu za
pomocą równoważnej i przeciwstawnej transakcji. W związku z tym przy zawieraniu kontraktu
terminowego forward, spot lub opcyjnego Fundusz może mieć obowiązek i musi być w stanie wypełnić
swoje zobowiązania wynikające z takich kontraktów.
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Konieczność ustanowienia relacji handlowej z kontrahentem
Jak wspomniano powyżej, uczestnicy transakcji pozagiełdowych zwykle zawierają transakcje tylko z
takimi kontrahentami, których uznają za wystarczająco wiarygodnych, chyba że kontrahenci
dostarczą zabezpieczenie w postaci marży, zabezpieczenia rzeczowego, akredytywy lub innych
elementów powodujących poprawę warunków kredytowania. Fundusz może, choć obecnie nie
zamierza, zawierać transakcje na bazie kredytów udzielonych w imieniu dowolnej spółki należącej do
JPMorgan Chase & Co. Pomimo że Fundusz i zarządzający inwestycjami są przekonani, że Fundusz
jest w stanie ustanowić relacje handlowe z wieloma kontrahentami, co umożliwiłoby mu zawieranie
transakcji pozagiełdowych oraz na innych rynkach (w tym, w zależności od przypadku, na rynku
swapów ryzyka kredytowego, swapów przychodu całkowitego i innych swapów), nie ma żadnej
pewności, że będzie w stanie tego dokonać. Niemożność ustanowienia lub utrzymania takich relacji
może potencjalnie zwiększyć ryzyko kredytowe kontrahenta, na jakie narażony jest Fundusz, i
ograniczyć jego działalność, wymagając od Funduszu zaprzestania operacji inwestycyjnych lub
prowadzenia większej liczby takich operacji na rynkach kontraktów terminowych futures. Dodatkowo
kontrahenci, z którymi Fundusz chce ustanowić tego rodzaju relację, nie mają obowiązku
utrzymywania linii kredytowych udzielonych Funduszowi, a także mogą podjąć decyzję o obniżeniu
wysokości lub wypowiedzeniu takich linii kredytowych według własnego uznania.
Ryzyko związane z Subfunduszami inwestującymi w kapitałowe papiery wartościowe
Kapitałowe papiery wartościowe
Cena kapitałowych papierów wartościowych może rosnąć lub spadać z powodu zmian na szerokim
rynku lub zmian sytuacji finansowej spółki, czasami w sposób nagły lub nieprzewidywalny. Takie
zmiany cen mogą być wynikiem czynników wpływających na poszczególne spółki, sektory lub branże
wybrane do portfela Subfunduszu bądź na rynek papierów wartościowych jako całość, takie jak
zmiany sytuacji gospodarczej lub politycznej. Kiedy wartość papierów wartościowych Subfunduszu
spada, inwestycja w Subfundusz traci na wartości. Kapitałowe papiery wartościowe cechuje
zazwyczaj większa zmienność cen niż dłużne papiery wartościowe.
Uprzywilejowane papiery wartościowe
Z inwestycją w uprzywilejowane papiery wartościowe wiąże się szczególne ryzyko podatkowe.
Wypłaty na rzecz posiadaczy uprzywilejowanych papierów wartościowych są zazwyczaj dokonywane
przed wypłatami na rzecz posiadaczy akcji zwykłych. Jednakże uprzywilejowane papiery wartościowe
mogą zawierać postanowienia uprawniające emitenta, według jego wyłącznego uznania, do
odroczenia realizacji wypłat. Uprzywilejowane papiery wartościowe mogą być znacznie mniej płynne
niż wiele innych papierów wartościowych, takich jak akcje zwykłe czy papiery wartościowe rządu
Stanów Zjednoczonych. Uprzywilejowane papiery wartościowe zwykle nie przenoszą praw głosu w
odniesieniu do spółki emitenta, chyba że uprzywilejowane dywidendy są zaległe za określoną liczbę
okresów. Uprzywilejowane papiery wartościowe, w niektórych przypadkach, mogą być umarzane
przez emitenta przed określonym terminem, co może negatywnie wpływać na zwrot z papieru
wartościowego utrzymywanego przez Subfundusz. Uprzywilejowane papiery wartościowe mogą być
bardzo wrażliwe na zmiany długoterminowych stóp procentowych i/lub zmiany ratingu kredytowego
emitenta, ponieważ uprzywilejowane papiery wartościowe na ogół nie mają terminu zapadalności.
Ponadto, uprzywilejowane papiery wartościowe, w które Subfundusz inwestuje, mogą posiadać rating
poniżej poziomu inwestycyjnego, co może dodatkowo zwiększać ich ryzyko.
Mniejsze spółki
Wartość Subfunduszy inwestujących w mniejsze spółki może się wahać w większym stopniu niż
innych Subfunduszy z uwagi na wyższy potencjał zmienności cen akcji mniejszych spółek.
Spółki technologiczne
Wartość Subfunduszy inwestujących w spółki z sektorów technologicznych może się wahać w
większym stopniu niż innych Subfunduszy z uwagi na wyższy potencjał zmienności cen akcji spółek z
sektorów technologicznych.
Akcje spółek z sektora zasobów naturalnych oraz akcje spółek wydobywczych z całego świata
Subfundusze, które inwestują na całym świecie w akcje spółek z sektora zasobów naturalnych oraz
akcje spółek górniczych, mogą znajdować się pod znacznym wpływem (często szybkich) zmian
podaży lub popytu na różnorodne zasoby naturalne. Wpływ na nie mogą także wywierać zmiany cen
energii, międzynarodowa sytuacja polityczna i gospodarcza, zamachy terrorystyczne, koszty
usuwania zanieczyszczeń i koszty postępowań sądowych związanych z wyciekami ropy naftowej i
wyrządzonymi szkodami ekologicznymi, ograniczony popyt w wyniku wzrostu efektywności
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energetycznej i oszczędzania energii, powodzenie projektów wydobywczych, zmiany cen towarów i
surowców, przepisów podatkowych oraz innych rządowych regulacji i interwencji. Na akcje spółek z
sektora zasobów naturalnych na całym świecie wpływ mają także, między innymi, stopy procentowe,
polityka handlowa, fiskalna i monetarna oraz regulacje dewizowe. Na spółki górnicze wpływ może
mieć zmieniający się przewidywany okres funkcjonowania kopalni. Papiery wartościowe spółek
górniczych posiadających kopalnie o krótkim przewidywanym okresie funkcjonowania mogą
doświadczać większej zmienności cen w porównaniu z papierami wartościowymi spółek górniczych,
które posiadają kopalnie o długim przewidywanym okresie funkcjonowania.
Kwity depozytowe
Inwestycje w danym kraju mogą być dokonywane w formie inwestycji bezpośrednich na rynku lub za
pośrednictwem kwitów depozytowych stanowiących przedmiot obrotu na międzynarodowych giełdach
papierów wartościowych, w tym niefinansowanych kwitów depozytowych, w celu odniesienia korzyści
ze zwiększonej płynności obrotu danym papierem wartościowym oraz innych zalet takiego
rozwiązania. Kwit depozytowy dopuszczony do oficjalnego notowania na giełdzie papierów
wartościowych w kwalifikującym się kraju lub stanowiący przedmiot obrotu na rynku regulowanym
może być uznany za kwalifikujący się zbywalny papier wartościowy bez względu na uprawnienia
rynku, na którym papier wartościowy, którego kwit dotyczy, jest zwykle notowany. Niefinansowane
kwity depozytowe mogą nie oferować tak wielu informacji na temat bazowego emitenta i mogą nie
przyznawać takich samych praw głosu jak finansowane kwity depozytowe.
Subfundusze inwestujące w skoncentrowane portfele
Subfundusze inwestujące w skoncentrowany portfel mogą podlegać większej zmienności niż
Subfundusze o bardziej zróżnicowanym portfelu.
Ryzyko związane z Subfunduszami inwestującym w dłużne papiery wartościowe
Na Subfundusze inwestujące w dłużne papiery wartościowe takie jak obligacje może mieć wpływ
jakość kredytowa i zmiany obowiązujących stóp procentowych. Emitenci obligacji lub innych dłużnych
papierów wartościowych (w tym między innymi rządy i ich agencje, państwowe i lokalne jednostki
rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz spółki) mogą nie wywiązać się ze swoich zobowiązań
polegających na realizacji wymagalnych płatności lub spłacie kwoty głównej i odsetek w terminie, co
może mieć wpływ na wartość dłużnych papierów wartościowych będących w posiadaniu
Subfunduszu. Dłużne papiery wartościowe są szczególnie wrażliwe na zmiany stóp procentowych i
mogą podlegać znacznym wahaniom cenowym. W przypadku wzrostu stóp, wartość inwestycji
Subfunduszu zazwyczaj podlega zmniejszeniu. W środowisku historycznie niskich stóp
procentowych, ryzyko związane z rosnącymi stopami procentowymi jest podwyższone. Z drugiej
strony, w przypadku obniżki stóp, wartość inwestycji zasadniczo wzrasta. Papiery wartościowe
wykazujące większą wrażliwość na zmiany stóp procentowych i o dłuższych terminach zapadalności
zwykle oferują wyższą rentowność, ale podlegają większym wahaniom wartości.
Dłużne papiery wartościowe mogą posiadać nadany rating inwestycyjny lub rating poniżej
inwestycyjnego. Takie ratingi są przyznawane przez niezależne agencje ratingowe (np. Fitch,
Moody’s, Standard & Poor’s) na podstawie zdolności kredytowej lub ryzyka niewykonania zobowiązań
przez emitenta lub ryzyka niewykupienia emisji obligacji. Agencje kredytowe w stosownym czasie
weryfikują przyznane ratingi, a zatem rating dłużnych papierów wartościowych może zostać obniżony
w razie stwierdzenia niekorzystnego oddziaływania czynników ekonomicznych na daną emisję
obligacji.
Dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym otrzymują ratingi z najwyższych kategorii
ratingowych przyznawane przez niezależne agencje ratingowe (na poziomie Baa3/BBB- lub
wyższym, korzystając z najwyższego ratingu przyznawanego przez jedną z niezależnych agencji
ratingowych np. Moody’s, Standard & Poor’s lub Fitch). Dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej
inwestycyjnego posiadają niższy rating kredytowy (na poziomie Ba1/BB+ lub niższym przy
zastosowaniu najwyższego ratingu przyznawanego przez jedną z niezależnych agencji ratingowych
(np. Moody’s, Standard & Poor’s lub Fitch)) niż dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym,
a zatem na ogół charakteryzują się wyższym ryzykiem kredytowym (tj. ryzykiem niewykonania
zobowiązań, ryzykiem stopy procentowej) i mogą także podlegać większej zmienności i niższej
płynności niż dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym,
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Zmiana sytuacji finansowej emitenta papierów wartościowych spowodowana przez czynniki
ekonomiczne, polityczne lub inne może mieć niekorzystny wpływ na wartość dłużnych papierów
wartościowych, a w rezultacie na wyniki Subfunduszy. Może również niekorzystnie wpłynąć na
płynność dłużnego papieru wartościowego i utrudnić jego sprzedaż przez Subfundusz. Rynki
kredytowe mogą doświadczyć braku płynności w trakcie okresu obowiązywania Subfunduszu, co
może skutkować wyższym poziomem ryzyka niewypłacalności niż przewidywane w odniesieniu do
obligacji oraz innych dłużnych papierów wartościowych.
Rządowe dłużne papiery wartościowe
Niektóre Subfundusze mogą inwestować w dłużne papiery wartościowe („dług państwowy”)
emitowane lub gwarantowane przez rządy lub ich agencje, amerykańskie gminy miejskie, podmioty
quasi-rządowe oraz przedsiębiorstwa państwowe („jednostki rządowe”). Do kategorii tej należą też
banki, instytucje finansowe lub przedsiębiorstwa, których kapitał jest gwarantowany do terminu
zapadalności przez rząd, jego agencje lub przedsiębiorstwa państwowe. Rządowe papiery
wartościowe (w tym suwerenny dług i komunalne papiery wartościowe) podlegają ryzyku rynkowemu,
ryzyku stopy procentowej i ryzyku kredytowemu. Jednostki rządowe mogą nie wypełnić swoich
zobowiązań z tytułu długu państwowego. Wierzyciele długu państwowego, w tym Subfundusz, mogą
zostać poproszeni o przełożenie terminu spłaty długu i o udzielenie dodatkowych pożyczek
jednostkom rządowym. Nie istnieje żadne postępowanie upadłościowe pozwalające na windykację
całości lub części długu państwowego, z którego obowiązku spłaty nie wywiązała się jednostka
rządowa. Cena niektórych rządowych papierów wartościowych może pozostawać pod wpływem
zmian stóp procentowych. Rządowe papiery wartościowe mogą obejmować zerokuponowe papiery
wartościowe, które zwykle cechuje wyższe ryzyko rynkowe niż papiery wartościowe o podobnym
terminie zapadalności wypłacające odsetki. W okresach niskiej inflacji dodatni wzrost obligacji
rządowych może być ograniczony.
Zmiany sytuacji finansowej amerykańskich gmin miejskich mogą utrudniać im dokonywanie
terminowych wypłat odsetek i kapitału. Szereg gmin miejskich ma poważne problemy finansowe i
takie właśnie oraz inne gminy miejskie mogą potencjalnie w przyszłości nadal doświadczać
znaczących trudności finansowych wynikających z niższych wpływów z podatków i/lub zmniejszenia
pomocy z budżetów stanowych i lokalnych w przypadku załamania koniunktury gospodarczej. Może
to zmniejszać dochody Subfunduszu lub wpływać na zdolność zabezpieczenia kapitału i płynności.
W pewnych okolicznościach komunalne papiery wartościowe mogą nie wypłacać odsetek, chyba że
ustawodawca stanowy lub gmina miejska przeznaczą odpowiednie środki na ten cel. Niektóre papiery
wartościowe, w tym komunalne zobowiązania dzierżawcze, są obciążone dodatkowym ryzykiem. Na
przykład, mogą występować trudności w obrocie lub wypłaty odsetek mogą być powiązane z
określonym strumieniem przychodów.
Ponieważ niektóre z komunalnych papierów wartościowych mogą być zabezpieczone lub
gwarantowane przez banki i inne instytucje, ryzyko Subfunduszu może wzrosnąć, jeżeli sektor
bankowy lub finansowy doświadczy załamania koniunktury gospodarczej i/lub jeśli ratingi kredytowe
instytucji udzielających gwarancji zostaną obniżone bądź zaistnieje ryzyko ich obniżki przez krajową
agencję ratingową. W razie wystąpienia takich okoliczności wartość papieru wartościowego może się
obniżyć lub spaść do zera, a ponadto Subfundusz może nie być w stanie sprzedać papieru
wartościowego w terminie i po cenie zwykle obowiązujących na rynku.
Ryzyko związane z kryzysem długu państwowego
Niektóre Subfundusze mogą dokonywać znacznych inwestycji w dług państwowy. Wzrastają obawy
co do zdolności pewnych suwerennych państw do kontynuacji wypełniania swoich zobowiązań
dłużnych. Taka sytuacja doprowadziła do obniżenia ratingu kredytowego niektórych rządów
europejskich oraz rządu amerykańskiego. Gospodarki światowe są ściśle od siebie uzależnione i
konsekwencje niewypełnienia zobowiązań przez którekolwiek suwerenne państwo mogą być
poważne i dalekosiężne, a także skutkować znacznymi stratami dla Subfunduszu oraz inwestora.
Dłużne papiery wartościowe instytucji finansowych
Sytuacja na rynku może mieć niekorzystny wpływ na niektóre instytucje finansowe, które mogą być
zmuszone do poddania się restrukturyzacji, fuzji z innymi instytucjami finansowymi lub nacjonalizacji
(w całości lub części), bądź podlegać interwencji rządowej, zbankrutować lub stać się
niewypłacalnymi. Wszystkie te zdarzenia mogą mieć niekorzystny wpływ na Subfundusz i przyczynić
się do zakłóceń w płatnościach na rzecz Subfunduszu lub całkowitego zaprzestania ich wpływu. Takie
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zdarzenia mogą także zapoczątkować kryzys na światowych rynkach kredytowych i mieć znaczny
wpływ na Subfundusz i jego aktywa.
Potencjalni inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że inwestycje Subfunduszu mogą
obejmować obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe stanowiące podporządkowane
zobowiązania takich instytucji. Z momentem wystąpienia dowolnego ze zdarzeń, o których mowa
powyżej, roszczenia każdego posiadacza takich podporządkowanych papierów wartościowych
klasyfikują się za roszczeniami uprzywilejowanych wierzycieli takiej instytucji. Żadne płatności nie
zostaną dokonane na rzecz Subfunduszu z tytułu takich podporządkowanych obligacji lub dłużnych
papierów wartościowych znajdujących się w jego posiadaniu, dopóki roszczenia wierzycieli
uprzywilejowanych nie zostaną zaspokojone lub zrealizowane w pełnej wysokości.
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami („ABS”) i papiery wartościowe zabezpieczone
hipoteką („MBS”)
Niektóre Subfundusze mogą posiadać ekspozycję na szerokie spektrum papierów wartościowych
zabezpieczonych aktywami (w tym papierów wartościowych „sub-prime”) (w tym puli aktywów takich
jak kredyty na kartach kredytowych, kredyty samochodowe, mieszkaniowe i komercyjne kredyty
hipoteczne, zabezpieczone zobowiązania hipoteczne, zabezpieczone zobowiązania dłużne i
zabezpieczone zobowiązania pożyczkowe), agencyjnych hipotecznych papierów wartościowych (ang.
mortgage pass-through securities) oraz obligacji zabezpieczonych. Zobowiązania związane z tymi
papierami wartościowymi mogą być obciążone wyższym ryzykiem kredytowym, płynności i stóp
procentowych niż w przypadku innych dłużnych papierów wartościowych takich jak obligacje
rządowe.
ABS i MBS to papiery wartościowe uprawniające ich posiadaczy do otrzymywania płatności, które
zależą głownie od przepływów pieniężnych z określonej puli aktywów finansowych, takich jak
mieszkaniowe czy komercyjne kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe lub karty kredytowe.
ABS i MBS są często narażone na ryzyko prolongaty i ryzyko przedterminowej spłaty, które mogą
mieć istotny wpływ na terminy i wielkość przepływów pieniężnych generowanych przez te papiery
wartościowe oraz niekorzystnie oddziaływać na ich rentowność. Na średni okres trwania (ang.
average life) każdego indywidualnego papieru wartościowego może mieć wpływ wiele czynników,
takich jak istnienie i częstotliwość korzystania z opcjonalnego odkupu i obowiązkowej
przedterminowej spłaty, obowiązujące stopy procentowe, faktyczny wskaźnik niespłacania
wierzytelności bazowych, czas odzyskania należności i poziom rotacji aktywów bazowych.
Zamienne papiery wartościowe
Zamienny papier wartościowy zasadniczo uprawnia posiadacza do otrzymania odsetek wypłacanych
lub naliczanych od dłużnych papierów wartościowych lub dywidendy wypłacanej od akcji
uprzywilejowanych do terminu zapadalności zamiennego papieru wartościowego lub chwili jego
odkupu, zamiany lub wymiany. Przed zamianą zamienne papiery wartościowe zazwyczaj mają
charakterystykę podobną do zarówno dłużnych, jak i kapitałowych papierów wartościowych. Wartość
zamiennych papierów wartościowych ma tendencję do spadku wraz ze wzrostem stóp procentowych
oraz ze względu na charakter procesu zamiany zazwyczaj waha się odpowiednio do wahań wartości
rynkowej bazowych papierów wartościowych. Zamienne papiery wartościowe są zwykle
podporządkowane porównywalnym niezamiennym papierom wartościowym. Zamienne papiery
wartościowe generalnie nie uczestniczą bezpośrednio we wszelkich zwiększeniach lub
zmniejszeniach dywidendy od bazowych papierów wartościowych, chociaż ceny rynkowe zamiennych
papierów wartościowych mogą pozostawać pod wpływem zmian dywidendy bądź innych zmian
dotyczących bazowych papierów wartościowych.
Warunkowe zamienne papiery wartościowe
Warunkowe zamienne papiery wartościowe podlegają określonym wcześniej ustalonym warunkom
(powszechnie nazywanym „zdarzeniami inicjującymi”), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować utratę
zainwestowanej kwoty głównej, na stałe lub tymczasowo, lub warunkowy zamienny papier
wartościowy może zostać zamieniony na akcję, potencjalnie po obniżonej cenie. Płatności kuponowe
z tytułu warunkowych zamiennych papierów wartościowych mają charakter uznaniowy i mogą także
zostać anulowane przez emitenta. Zdarzenia inicjujące mogą się różnić, ale w tym przypadku mogą
obejmować spadek współczynnika kapitału spółki emitującej poniżej określonego poziomu lub spadek
ceny akcji emitenta do określonego poziomu i jej utrzymywanie się na tym poziomie przez pewien
czas. W przeciwieństwie do posiadaczy porównywalnych akcji, posiadacze warunkowych zamiennych
papierów wartościowych mogą doświadczyć utraty kapitału. Ponadto ryzyko utraty kapitału może
rosnąć w czasach niekorzystnych warunków rynkowych. Może to być niepowiązane z wynikami
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spółek emitujących. Nie ma żadnej gwarancji, że kwota zainwestowana w warunkowy zamienny
papier wartościowy zostanie zwrócona w określonym terminie, ponieważ jego rozwiązanie i odkup
podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez odpowiedni organ nadzoru.
Ryzyko bilansowe
Ryzyko straty, które nie wpływa bezpośrednio na wynik finansowy (rachunek zysków i strat) ani na
rachunek przepływów pieniężnych firmy, na którą Subfundusz posiada ekspozycję. Przykładowo,
ryzyko straty spowodowanej dewaluacją aktywów wyrażonych w walucie obcej (lub wzrostem
wartości zobowiązań w walucie obcej) wykazywanych w bilansie firmy. Nie wywiera to
bezpośredniego wpływu na Subfundusz, dopóki strata nie wystąpi i nie wpłynie na wycenę firmy, na
którą Subfundusz posiada ekspozycję.
Obligacje wysokodochodowe
Inwestycje w dłużne papiery wartościowe są narażone na ryzyko stóp procentowych, sektora,
papierów wartościowych oraz ryzyko kredytowe. W porównaniu z obligacjami o ratingu inwestycyjnym
obligacje wysokodochodowe są to zazwyczaj papiery wartościowe o niższym ratingu, zwykle
oferujące wyższą rentowność celem rekompensaty ograniczonej zdolności kredytowej lub
zwiększonego ryzyka braku wypełnienia zobowiązań przez emitenta, jakie cechują takie papiery
wartościowe.
Obligacje katastroficzne
Niektóre Subfundusze mogą inwestować w obligacje katastroficzne. Jest to rodzaj dłużnego papieru
wartościowego, w przypadku którego zwrot kapitału i wypłata odsetek zależą od braku wystąpienia
określonego zdarzenia inicjującego.
Zdarzenie inicjujące jest określone w warunkach obligacji katastroficznej i może obejmować, między
innymi, huragany, trzęsienia ziemi lub inne zjawiska o charakterze fizycznym lub pogodowym. Zakres
straty, jaką ponosi posiadacz obligacji, jest także zdefiniowany w warunkach obligacji katastroficznej i
może być oparty na stratach dowolnej spółki lub branży, stratach modelowych portfela teoretycznego,
indeksach branżowych, odczytach instrumentów naukowych lub określonych innych parametrach
związanych z katastrofą, a nie z rzeczywistymi stratami. Istnieje ryzyko, że model zastosowany do
obliczenia prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia inicjującego może nie być dokładny i/lub
niedoszacować możliwość wystąpienia zdarzenia inicjującego. Może to skutkować częstszą i większą
niż oczekiwana utratą kapitału i/lub odsetek.
W przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego Subfundusz może stracić część lub całość swojego
kapitału zainwestowanego w taką obligację katastroficzną i/lub naliczone od niej odsetki. Wysokość
straty jest ustalana przez niezależną osobę trzecią, a nie emitenta obligacji katastroficznej, zgodnie z
warunkami obligacji. Ponadto, w przypadku sporu dotyczącego zdarzenia inicjującego, mogą
wystąpić opóźnienia w wypłacie kapitału i/lub odsetek od obligacji. Subfunduszowi przysługuje prawo
do otrzymywania kapitału i odsetek tak długo jak nie wystąpi zdarzenie inicjujące o charakterystyce i
wielkości określonej przez obligację katastroficzną.
Obligacje katastroficzne mogą oferować przedłużenie terminu zapadalności o charakterze
obowiązkowym lub opcjonalnym, wedle uznania emitenta lub sponsora, w celu przeprocesowania i
zbadania roszczeń z tytułu strat w przypadku, gdy wystąpiło lub mogło wystąpić zdarzenie inicjujące.
Przedłużenie terminu zapadalności może zwiększyć zmienność.
Obligacje katastroficzne mogą posiadać rating inwestycyjny nadawany im przez agencje ratingowe na
podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia inicjującego i zazwyczaj jest to rating poniżej
inwestycyjnego (lub uznawany za równoważny, jeśli bez ratingu).
Obligacje o ratingu inwestycyjnym
Niektóre Subfundusze mogą inwestować w obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje o ratingu
inwestycyjnym otrzymują ratingi z najwyższych kategorii ratingowych przyznawane przez niezależne
agencje ratingowe (na poziomie Baa3/BBB- lub wyższym, korzystając z najwyższego ratingu
przyznawanego przez jedną z niezależnych agencji ratingowych (np. Moody’s, Standard & Poor’s lub
Fitch)) na podstawie zdolności kredytowej lub ryzyka niewykupienia emisji obligacji. Agencje
kredytowe w stosownym czasie weryfikują przyznane ratingi, co może doprowadzić do obniżenia
ratingu obligacji w razie stwierdzenia niekorzystnego oddziaływania czynników ekonomicznych.
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Obligacje bez ratingu
Niektóre Subfundusze mogą inwestować w dłużne papiery wartościowe nieposiadające ratingu
nadawanego przez niezależną agencję ratingową. W takich przypadkach wiarygodność kredytową
takich papierów wartościowych ustala zarządzający inwestycjami w momencie dokonywania
inwestycji.
Inwestycja w dłużny papier wartościowy bez ratingu narażona jest na takie same ryzyko jak
inwestycja w dłużny papier wartościowy o nadanym ratingu, który charakteryzuje się porównywalną
jakością. Przykładowo dłużny papier wartościowy bez ratingu, o jakości porównywalnej do dłużnego
papieru wartościowego o ratingu poniżej inwestycyjnego, narażony jest na takie same ryzyko jak
papier wartościowy o ratingu poniżej inwestycyjnego.
Inflacyjne papiery wartościowe
Inflacyjne dłużne papiery wartościowe są podatne na skutki zmian rynkowych stóp procentowych
wynikające z czynników innych niż inflacja (realne stopy procentowe). W ujęciu ogólnym cena
inflacyjnego papieru wartościowego najczęściej spada wraz ze wzrostem wartości realnych stóp
procentowych oraz rośnie wraz ze spadkiem realnych stóp procentowych. Wypłaty odsetek od
inflacyjnych papierów wartościowych są nieprzewidywalne i będą się wahać, ponieważ kapitał i
odsetki podlegają korekcie na podstawie wskaźnika inflacji. Każdy wzrost kwoty kapitału inflacyjnego
dłużnego papieru wartościowego może być uznawany za zwykły przychód podlegający
opodatkowaniu, mimo że Subfundusz nie otrzyma zwrotu kapitału aż do terminu zapadalności.
W przypadku obligacji indeksowanych wskaźnikiem inflacji wartość kapitału podlega okresowej
korekcie wg stopy inflacji. Jeśli wskaźnik inflacji spada, wartość kapitału obligacji indeksowanych
wskaźnikiem inflacji podlega korekcie w dół, a w konsekwencji zmniejszają się odsetki płatne od
takich papierów wartościowych (obliczane od mniejszej kwoty kapitału).
Nie można też mieć pewności, że używany wskaźnik inflacji będzie dokładnie mierzyć realną stopę
inflacji cen towarów i usług. Inwestycje Subfunduszu w papiery wartościowe indeksowane
wskaźnikiem inflacji mogą tracić na wartości, jeżeli faktyczna stopa inflacji będzie inna niż przyjęty
wskaźnik inflacji.
Produkty strukturyzowane
Inwestycje w produkty strukturyzowane mogą wiązać się z dodatkowym ryzykiem oprócz ryzyka
wynikającego z bezpośrednich inwestycji w aktywa bazowe. Subfundusze inwestujące w produkty
strukturyzowane są narażone nie tylko na wahania wartości aktywów bazowych, w tym między innymi
walut (lub koszyków walut), akcji, obligacji, indeksów towarowych lub innych kwalifikujących się
indeksów, ale również na ryzyko niewypełnienia przez emitenta produktu strukturyzowanego swoich
zobowiązań lub ogłoszenia przez niego upadłości. Subfundusz może ponosić ryzyko utraty
zainwestowanego kapitału oraz okresowych spodziewanych płatności do otrzymania w czasie trwania
inwestycji w produkt strukturyzowany. Oprócz tego istnieje ryzyko braku płynnego rynku wtórnego dla
produktu strukturyzowanego i braku gwarancji powstania takiego rynku. Brak płynnego rynku
wtórnego może utrudnić Subfunduszowi sprzedaż posiadanych produktów strukturyzowanych.
Produkty strukturyzowane mogą mieć również wbudowany mechanizm dźwigni finansowej, który
może zwiększać wahania ich cen i powodować spadek ich wartości poniżej wartości aktywów
bazowych.
Obligacje z prawem do udziału w zysku emitenta
Obligacje z prawem do udziału w zysku emitenta (ang. participation notes) to produkty
strukturyzowane powiązane z akcjami, obejmujące transakcje pozagiełdowe z osobami trzecimi.
Subfundusze inwestujące w obligacje z prawem do udziału w zysku emitenta są zatem narażone nie
tylko na zmiany wartości akcji bazowych, ale również na ryzyko niewypełnienia zobowiązań przez
kontrahenta, które może prowadzić do utraty pełnej wartości rynkowej akcji.
Obligacje kredytowe (CLN)
Instrumenty dłużne powiązane ze zdarzeniami kredytowymi (ang. credit linked notes, inaczej
„instrumenty CLN”) to produkty strukturyzowane zapewniające ekspozycję na ryzyko kredytowe
związane z referencyjnym instrumentem kredytowym (takim jak obligacja). Subfundusze inwestujące
w instrumenty dłużne powiązane ze zdarzeniami kredytowymi są zatem narażone nie tylko na zmianę
wartości referencyjnego instrumentu kredytowego lub jego niespłacenia, lecz również na ryzyko
niewykonania zobowiązań przez emitenta, które może prowadzić do utraty pełnej wartości rynkowej
instrumentu.
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Instrumenty towarowo-surowcowe
W porównaniu z tradycyjnymi inwestycjami inwestycje zapewniające ekspozycję na towary i surowce
wiążą się z dodatkowym ryzykiem i mogą narażać Subfundusz na większą zmienność. Wartość
inwestycji towarowo-surowcowych może się kształtować pod wpływem ogólnych zmian na rynku,
zmienności indeksu towarowo-surowcowego, zmian stóp procentowych lub czynników wpływających
na dany sektor bądź towar lub surowiec. W szczególności na produkcję i obrót towarami, a przez to
na instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na towary, mogą oddziaływać zdarzenia
polityczne, militarne i naturalne. Terroryzm i inne czyny kryminalne mogą wpływać na dostępność
towarów, a tym samym również mieć niekorzystny wpływ na instrumenty finansowe zapewniające
ekspozycję na towary.
Przedsiębiorstwa UCITS i UCI oraz fundusze ETF
Każdy Subfundusz może inwestować część lub całość swoich aktywów w UCITS i UCI („fundusze
bazowe”). W związku z tym różne rodzaje ryzyka zidentyfikowane w niniejszym Załączniku mają
zastosowanie w przypadku inwestycji Subfunduszu prowadzonych bezpośrednio lub pośrednio za
pośrednictwem funduszy bazowych.
Decyzje inwestycyjne w ramach funduszy bazowych są podejmowane niezależnie od Subfunduszu.
W związku z tym możliwym jest, że niektóre fundusze bazowe mogą inwestować w te same papiery
wartościowe lub emisje tej samej kategorii aktywów, branży, waluty, kraju lub towaru w tym samym
czasie. Nie ma zatem żadnej pewności, że portfel Subfunduszu będzie zawsze efektywnie
zdywersyfikowany.
Fundusze bazowe podlegają obciążeniu pewnymi opłatami i innymi wydatkami, które podlegają
uwzględnieniu w wartości aktywów netto Subfunduszu. Niemniej jednak w przypadku, gdy
Subfundusz inwestuje w fundusze bazowe zarządzane przez spółkę zarządzającą, zarządzających
inwestycjami lub inny podmiot należący do JPMorgan Chase & Co. opłata wstępna, opłaty za
zamianę lub odkup, roczne opłaty za zarządzanie i doradztwo oraz wydatki operacyjne i
administracyjne nie podlegają powieleniu.
Niektóre fundusze bazowe będące przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych może
cechować niewielki wolumen obrotu i wysokie spready między ceną „sprzedaży” podaną przez
sprzedającego i ceną „kupna” oferowaną przez kupującego. Subfundusz inwestujący w niektóre
rodzaje bazowych funduszy może nie mieć takich samych praw zwykle wiążących się z pozostałymi
rodzajami udziałów we własności, w tym praw do wyboru członków zarządu, do dywidend lub do
podejmowania innych czynności zwykle powiązanych z własnością akcji spółki.
Niektóre Subfundusze mogą inwestować, z zastrzeżeniem Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia
inwestycyjne”, w fundusze bazowe będące funduszami typu ETF („fundusze typu ETF”) i funduszami
zamkniętymi. Ceny i ruchy funduszu ETF i/lub funduszu zamkniętego mającego odwzorowywać
indeks mogą nie odwzorowywać bazowego indeksu, co może skutkować stratą. Ponadto fundusze
ETF i fundusze zamknięte stanowiące przedmiot obrotu na giełdzie papierów wartościowych mogą
być notowane po cenie niższej od wartości aktywów netto (czyli z tak zwanym dyskontem).
Subfundusze inwestujące w fundusze ETF mogą inwestować w lewarowane, odwrotne lub odwrotnie
lewarowane fundusze ETF. Fundusze typu ETF dążące do osiągnięcia wyników inwestycyjnych o
kierunku odwrotnym (lub odwrotnie lewarowanym, co oznacza, że fundusz typu ETF stara się
zapewnić wielokrotność odwrotności) do wyników indeksu bazowego cechują się ryzykiem, że wyniki
takiego funduszu typu ETF będą spadać wraz ze wzrostem wyników poziomu referencyjnego
funduszu typu ETF, tzn. wystąpi sytuacja odwrotna niż w przypadku tradycyjnych funduszy
inwestycyjnych. Dodatkowo, fundusze ETF w portfelu Subfunduszu mogą wykorzystywać dźwignię
finansową (tzn. pożyczki) dla nabycia bazowych inwestycji portfelowych. Wykorzystanie dźwigni
finansowej wiąże się ze szczególnym ryzykiem, a fundusz ETF stosujący dźwignię finansową może
cechować większa zmienność niż fundusz ETF, który z niej nie korzysta, ponieważ dźwignia
finansowa ma tendencję do multiplikacji wszelkiego wpływu na wartość papierów wartościowych w
portfelu. Odwrotne lub odwrotnie lewarowane fundusze typu ETF, ponieważ są lewarowane,
zazwyczaj starają się codziennie realizować przyjęty cel, posiadanie takich funduszy typu ETF dłużej
niż jeden dzień prowadzi do uzyskania wyniku odpowiadającego składanej stopie zwrotu funduszu
typu ETF za każdy dzień w całym okresie, co zwykle odbiega od faktycznej wielokrotności (lub
odwrotności) zwrotu z indeksu funduszu typu ETF za taki okres (zwłaszcza gdy poziom referencyjny
doświadcza dużych wzrostów i spadków).
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Inwestycje w nieruchomości
Inwestycje w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki działające zasadniczo na rynku
nieruchomości, a fundusze REIT w szczególności, są obarczone ryzykiem związanym z bezpośrednią
własnością nieruchomości. Ryzyko to obejmuje między innymi możliwy spadek wartości
nieruchomości; ryzyko związane z ogólnymi i lokalnymi warunkami gospodarczymi; potencjalny brak
dostępności funduszy hipotecznych; nadmierną zabudowę; powszechne pustostany; wzrost
konkurencji; podatki od nieruchomości oraz koszty transakcyjne, operacyjne i egzekucyjne; zmiany
przepisów o planach zagospodarowania przestrzennego; koszty wynikające z usunięcia problemów
środowiskowych oraz odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich z tego tytułu; straty z
tytułu wypadków i wyroków sądowych; nieubezpieczone szkody w wyniku powodzi, trzęsień ziemi lub
innych klęsk żywiołowych oraz aktów terroryzmu; ograniczenia i zmiany poziomu czynszów; a także
zmiany poziomu stóp procentowych. Bazowe kredyty hipoteczne mogą być narażone na ryzyko
nieterminowej obsługi lub wcześniejszej spłaty występującej wcześniej lub później niż oczekiwano,
przy czym takie kredyty mogą obejmować również tzw. kredyty hipoteczne „sub-prime”. Wartość
funduszy REIT będzie również wzrastać i spadać zależnie od umiejętności kierownictwa oraz
zdolności kredytowej emitenta. W szczególności, wartość takich papierów wartościowych może
spadać, gdy rosną stopy procentowe, a ponadto może pozostawać pod wpływem rynku
nieruchomości oraz wyników zarządzania bazowymi nieruchomościami. Fundusze REIT mogą być
bardziej zmienne i/lub bardziej niepłynne niż inne rodzaje papierów wartościowych. Subfundusz i jego
inwestorzy będą pośrednio ponosić proporcjonalną część kosztów, w tym opłat za zarządzanie,
regulowanych przez każdy fundusz REIT, w który inwestują, poza standardowymi kosztami
Subfunduszu.
W ramach przyjętej strategii inwestuje się w papiery wartościowe małych i średnich spółek, które
mogą cechować niskie obroty i mniejsza płynność niż papiery wartościowe większych, bardziej
renomowanych przedsiębiorstw. W związku z tym istnieje ryzyko wahań wartości wynikających z
większej potencjalnej zmienności cen akcji mniejszych spółek (zob. „Subfundusze inwestujące w
mniejsze spółki”).
Pozycje pieniężne i czasowe pozycje obronne
Na potrzeby płynności oraz w odpowiedzi na niezwykłe warunki na rynku niektóre Subfundusze,
zgodnie z ich polityką inwestycyjną, mogą inwestować całość lub większość swoich aktywów w środki
pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych dla tymczasowych celów obronnych. Inwestycje w
środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych mogą skutkować niższym zwrotem niż inne
inwestycje, co w przypadku zastosowania dla tymczasowych celów obronnych zamiast strategii
inwestycyjnej, może uniemożliwić Subfunduszowi realizację przyjętego celu inwestycyjnego.
Ekwiwalenty środków pieniężnych są bardzo płynnymi, wysokiej jakości instrumentami o terminach
zapadalności do trzech miesięcy na dzień ich zakupu. Obejmują, między innymi, papiery wartościowe
emitowane przez suwerenne rządy, ich agencje i organy, transakcje odkupu zwrotnego (z wyjątkiem
umów odkupu akcji), certyfikaty depozytowe, akcepty bankierskie, papiery komercyjne (o ratingu na
poziomie jednej z dwóch najwyższych kategorii ratingowych) i bankowe pieniężne rachunki
depozytowe.
Inwestycje na rynkach wschodzących i mniej rozwiniętych
Na rynkach wschodzących i mniej rozwiniętych, na których inwestuje część Subfunduszy,
infrastruktura prawna, sądowa i regulacyjna wciąż znajduje się w fazie rozwoju, a ponadto występuje
duża niepewność prawna dotycząca zarówno lokalnych uczestników rynku, jak i ich zagranicznych
kontrahentów. Niektóre rynki mogą wiązać się z wyższym ryzykiem dla inwestorów, którzy powinni
więc upewnić się, przed dokonaniem inwestycji, że rozumieją zakres związanego z nią ryzyka i że
uznają inwestycję za właściwą celem uzupełnienia swego portfela. Inwestycji na rynkach
wschodzących i mniej rozwiniętych powinni dokonywać tylko zaawansowani inwestorzy lub specjaliści
dysponujący niezależną wiedzą na temat stosownych rynków, zdolni przeanalizować i ocenić wagę
poszczególnych obszarów ryzyka cechujących takie inwestycje oraz mających zasoby finansowe
niezbędne do poniesienia znaczącego ryzyka utraty pierwotnie zainwestowanej kwoty takich
inwestycji.
Do krajów z grupy rynków wschodzących i mniej rozwiniętych należą między innymi (1) kraje z
wschodzącym rynkiem akcji i rozwijającą się gospodarką w rozumieniu definicji Międzynarodowej
Korporacji Finansowej, (2) kraje z gospodarką o niskim lub średnim dochodzie zgodnie z
kategoryzacją Banku Światowego oraz (3) kraje uznane za rozwijające się w publikacjach Banku
Światowego. Lista rynków wschodzących i mniej rozwiniętych podlega ciągłym zmianom. Generalnie
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obejmuje ona wszelkie kraje lub regiony inne niż Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Japonia,
Australia, Nowa Zelandia i Europa Zachodnia. Poniższe informacje mają zilustrować obszary ryzyka,
które w różnym stopniu występują podczas inwestycji na rynkach wschodzących i mniej rozwiniętych.
Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że informacje te nie stanowią porady co do
przydatności stosownych inwestycji.
(A)

Ryzyko polityczne i gospodarcze



Niestabilność gospodarcza i/lub polityczna (w tym konflikty wewnątrzpaństwowe i wojna)
może prowadzić do zmian prawnych, podatkowych i regulacyjnych bądź odwrócenia reform
prawnych, podatkowych, regulacyjnych lub rynkowych. Aktywa mogą podlegać
obowiązkowemu ponownemu przejęciu bez adekwatnego odszkodowania.
Ryzyko administracyjne może powodować wprowadzenie ograniczeń swobodnego przepływu
kapitału.
Zewnętrzne zadłużenie kraju może prowadzić do nagłego wprowadzenia podatków lub
reglamentacji dewizowej.
Wysokie stopy procentowe i stopa inflacji mogą oznaczać trudności w pozyskiwaniu kapitału
obrotowego przez przedsiębiorstwa.
Kierownictwo lokalne może nie mieć doświadczenia w prowadzeniu przedsiębiorstw w
warunkach gospodarki wolnorynkowej.
Kraj może być poważnie uzależniony od eksportu towarów i surowców naturalnych, a stąd
podatny na słabość światowych cen takich produktów.
W niekorzystnych warunkach społecznych i politycznych rządy mogą wprowadzić politykę
wywłaszczenia i nacjonalizacji, sankcje lub inne środki stosowane przez rządy oraz instytucje
międzynarodowe.








(B)

Środowisko prawne





Wykładnia i zastosowanie rozporządzeń i aktów legislacyjnych może być często sprzeczne i
niepewne, szczególnie w zakresie spraw związanych z opodatkowaniem.
Legislacje mogą być wprowadzane z mocą wsteczną lub mogą być wydawane w formie
wewnętrznych regulaminów zasadniczo niedostępnych dla ogółu.
Niezależność sądu i neutralność polityczna mogą nie być gwarantowane.
Organy państwa i sędziowie mogą nie spełniać wymogów prawa i odpowiedniej umowy. Brak
jest pewności, że inwestorzy otrzymają pełne lub częściowe odszkodowanie za wszelkie
poniesione szkody.
Odwołanie się do systemu prawnego może być długotrwałe i przewlekłe.

(C)

Praktyki rachunkowości





System rachunkowości, audytu i sprawozdawczości finansowej może nie odpowiadać
standardom międzynarodowym.
Nawet jeżeli sprawozdania finansowe dostosowano do standardów międzynarodowych, mogą
one nie zawsze zawierać poprawne informacje.
Zobowiązania spółek do publikacji informacji finansowych też mogą być ograniczone.

(D)

Ryzyko uczestnika





Istniejące legislacje mogą nie być wystarczająco rozwinięte, żeby właściwie chronić prawa
uczestników mniejszościowych.
Zasadniczo brak jest pojęcia obowiązków powierniczych ze strony kierownictwa w stosunku
do uczestników.
Odpowiedzialność za naruszenia praw uczestników może być ograniczona.

(E)

Ryzyko rynkowe i rozliczeniowe



Rynki papierów wartościowych w niektórych krajach wyróżnia brak płynności, skuteczności
oraz kontrolnych systemów regulacji i nadzoru charakterystycznych dla rynków bardziej
rozwiniętych.
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Brak płynności może negatywnie wpływać na łatwość zbywania aktywów. Brak wiarygodnych
informacji cenowych na temat danego papieru wartościowego znajdującego się w portfelu
Subfunduszu może utrudniać rzetelną ocenę wartości rynkowej aktywów.
Rejestr jednostek uczestnictwa może nie być należycie prowadzony, a tytuł własności lub
udział we własności może nie być (lub przestać być) w pełni chroniony.
Niektóre rynki wschodzące nie mogą zaoferować takiego samego poziomu ochrony inwestora
lub informacji ujawnianych inwestorom jaki stosowany byłby w bardziej rozwiniętych krajach.
Rejestracja papierów wartościowych może się opóźniać, a w okresie takiego opóźnienia
trudne może okazać się dowiedzenie faktycznej własności papierów wartościowych.
Usługi depozytariusza aktywów mogą być mniej rozwinięte niż na innych bardziej dojrzałych
rynkach, a co za tym idzie skutkować dodatkowym ryzykiem dla Subfunduszy.
Procedury rozliczeniowe mogą być mniej rozwinięte i wciąż funkcjonować w oparciu o
zarówno certyfikaty fizyczne jak i postać zdematerializowaną. Inwestycja może być
obarczona ryzykiem związanym z niewykonaniem lub opóźnieniem jej rozliczenia.

(F)

Zmiany cen i wyniki



Czynników wpływających na wartość papierów wartościowych na niektórych rynkach nie
można łatwo określić.
Inwestycje w papiery wartościowe na niektórych rynkach obarczone są wysokim ryzykiem, a
wartość takich inwestycji może spadać lub podlegać zmniejszeniu do zera.


(G)

Ryzyko walutowe



Wymiana na walutę obcą lub transfer z pewnych rynków kwot otrzymanych ze sprzedaży
papierów wartościowych nie zawsze mogą być gwarantowane.
Inwestorzy mogą być narażeni na ryzyko walutowe, gdy inwestują w klasy jednostek
uczestnictwa niezabezpieczone względem waluty referencyjnej inwestora.
Wahania kursów wymiany walutowej mogą też następować między datą transakcji a datą, w
której nabywa się walutę celem realizacji obowiązków rozliczeniowych.



(H)

Opodatkowanie

Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę w szczególności z tego, że kwoty ze sprzedaży papierów
wartościowych na niektórych rynkach lub środki z wszelkich dywidend oraz inne dochody mogą być
lub stać się przedmiotem opodatkowania, obciążenia, ceł lub innych opłat bądź ciężarów nakładanych
przez władze na takim rynku, w tym opodatkowania pobieranego u źródła. Przepisy podatkowe i
praktyka w niektórych krajach, w których Fundusz inwestuje lub może inwestować w przyszłości (w
szczególności w Rosji, Chinach oraz na innych rynkach wschodzących), nie są w jasny sposób
określone. W związku z tym możliwe jest, że bieżąca wykładnia prawa bądź rozumienie praktyki może
ulec zmianie lub że prawo może zostać zmienione z mocą wsteczną. Fundusz może zatem stać się w
takich krajach przedmiotem dodatkowego opodatkowania, nieuwzględnionego w analizie ani na dzień
sporządzenia niniejszego prospektu emisyjnego ani na dzień realizacji, wyceny lub zbycia inwestycji.
Inwestorzy powinni być świadomi tego, że pozostający w mocy brazylijski dekret prezydencki, z
późniejszymi zmianami, określa szczegółowo aktualnie obowiązującą stawkę podatku IOF (podatek
od transakcji finansowych), który ma zastosowanie do przychodzących i wychodzących przelewów w
walutach obcych. Rząd Brazylii może dokonać zmiany obowiązującej stawki w dowolnym czasie i bez
uprzedniego powiadomienia. Zastosowanie podatku IOF (podatek od transakcji finansowych) obniża
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.
(I)

Ryzyko realizacji i ryzyko kontrahenta

Na niektórych rynkach może nie być żadnej bezpiecznej metody realizacji transakcji w zamian za
płatność pieniężną, która to metoda minimalizowałaby ekspozycję na ryzyko kontrahenta. Niezbędne
może okazać się dokonanie płatności z tytułu zakupu lub dostawy z tytułu sprzedaży przed
otrzymaniem papierów wartościowych lub odpowiednio wpływów ze sprzedaży.
(J)

Pełnomocnicy / Przechowywanie aktywów

W ramach struktury prawnej niektórych rynków dopiero zaczyna się rozwijać koncepcja
prawnej/formalnej własności oraz faktycznej własności lub udziału we własności papierów
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wartościowych. W rezultacie sądy na takich rynkach mogą uznać, że pełnomocnik lub
powiernik/depozytariusz jako zarejestrowany posiadacz papierów wartościowych dysponuje pełnym
tytułem własności powyższych oraz że faktyczny właściciel może nie mieć żadnych praw w ich
zakresie.
Inwestycje w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL)
Inwestycje w ChRL są obciążone ryzykiem inwestowania na rynkach wschodzących (zob. Załącznik
IV „Inwestycje na rynkach wschodzących i rynkach mniej rozwiniętych”) oraz dodatkowym ryzykiem
charakterystycznym dla rynku chińskiego.
Gospodarka ChRL jest w fazie przejścia od gospodarki planowej do gospodarki bardziej rynkowej, a
inwestycje mogą być wrażliwe na zmiany prawa i przepisów oraz wszelkie zmiany o charakterze
politycznym, społecznym lub gospodarczym, w tym ewentualne interwencje rządu.
W skrajnych przypadkach Subfundusze mogą ponieść straty wskutek ograniczeń możliwości
inwestycyjnych, albo mogą nie być w stanie w pełni realizować lub prowadzić swojej strategii
inwestycyjnej lub celu inwestycyjnego, ze względu na lokalne ograniczenia inwestycyjne, brak
płynności krajowego rynku chińskich papierów wartościowych i/lub opóźnienia bądź zakłócenia w
realizacji transakcji i ich rozliczeń.
Inwestycje Subfunduszy w krajowe papiery wartościowe ChRL denominowane w CNY (wewnętrzny
RMB) mogą być dokonywane za pośrednictwem kwalifikowanego zagranicznego inwestora
instytucjonalnego (QFII) lub za pośrednictwem kwalifikowanego zagranicznego inwestora
instytucjonalnego w zakresie yuana renminbi (RQFII). Wszyscy inwestorzy hongkońscy i zagraniczni
korzystający z programów China-Hong Kong Stock Connect dokonują transakcji i rozrachunków
papierami wartościowymi SSE (jak zdefiniowano poniżej) wyłącznie w CNH (zewnętrzny RMB). W
związku z tymi inwestycjami takie Subfundusze i klasy jednostek uczestnictwa są narażone na ryzyko
związane z wahaniami kursu waluty referencyjnej właściwego Subfunduszu w stosunku do CNY
(wewnętrzny RMB) lub CNH (zewnętrzny RMB).
Kwalifikowany zagraniczny inwestor instytucjonalny/
instytucjonalny w zakresie yuana renminbi (QFII/RQFII)

Kwalifikowany

zagraniczny

inwestor

Zagraniczni inwestorzy mogą inwestować na krajowych rynkach papierów wartościowych w ChRL za
pośrednictwem kwalifikowanego zagranicznego inwestora instytucjonalnego lub zarządzającego
inwestycjami, który uzyskał status QFII (kwalifikowanego zagranicznego inwestora instytucjonalnego)
i/lub RQFII (kwalifikowanego zagranicznego inwestora instytucjonalnego w zakresie yuana renminbi)
przyznawany przez CSRC (Chińską Komisję Nadzoru Rynku Papierów Wartościowych) i któremu
SAFE (Chiński Urząd ds. Obsługi Wymiany Zagranicznej) przyznał również limit(-y) inwestycyjny(-e).
CSRC przyznała licencję QFII i RQFII zarządzającemu inwestycjami, a część limitów QFII/RQFII
zarządzającego inwestycjami została udostępniona funduszom zarządzanym przez JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.
Fundusz może inwestować bezpośrednio na krajowym rynku papierów wartościowych w ChRL w
imieniu odpowiedniego(-ich) Subfunduszu(-y) w ramach limitu QFII i/lub RQFII przysługującego
zarządzającemu inwestycjami.
Obecne przepisy QFII/RQFII przewidują rygorystyczne ograniczenia inwestycji (między innymi
wprowadzono zasady normujące ograniczenia inwestycyjne, minimalne okresy posiadania inwestycji
oraz wypłaty kapitału i zysków za granicę). Mają one zastosowanie względem zarządzającego
inwestycjami, a nie tylko do inwestycji dokonywanych przez Fundusz bądź Subfundusz. W związku z
powyższym inwestorzy powinni mieć świadomość, że naruszenia przepisów QFII/RQFII dotyczących
inwestycji wynikające z działalności zarządzającego inwestycjami mogą skutkować odwołaniem lub
innymi działaniami prawnymi w stosunku do wcześniej przyznanych limitów, w tym pozostałej ich
części wykorzystywanej przez Fundusz na potrzeby inwestycji w kwalifikujące się papiery
wartościowe QFII/RQFII.
Nie ma pewności, że zarządzający inwestycjami utrzyma swój status QFII/RQFII lub będzie nadal
udostępniać swój limit QFII/RQFII, ani że Funduszowi lub Subfunduszowi zostanie przydzielona
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wystarczająca część limitu QFII/RQFII przyznanego zarządzającemu inwestycjami w celu realizacji
wszystkich zleceń subskrypcji w Subfunduszu(-ach) lub w celu terminowej realizacji zleceń odkupu.
Inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że status QFII/RQFII zarządzającego inwestycjami może
podlegać zawieszeniu lub odwołaniu, co może mieć negatywny wpływ na wyniki Subfunduszu,
ponieważ Fundusz będzie wówczas zmuszony do zbycia swoich papierów wartościowych.
Programy China-Hong Kong Stock Connect
Wszystkie Subfundusze, które mogą inwestować w Chinach, mają możliwość inwestowania w
chińskie akcje A za pośrednictwem programu Shanghai-Hong Kong Stock Connect oraz innych
podobnie regulowanych programów, z zastrzeżeniem obowiązujących limitów regulacyjnych.
Programy China-Hong Kong Stock Connect są programami obrotu papierami wartościowymi i
dokonywania rozliczeń opracowanymi przez Hong Kong Exchanges and Clearing Limited („HKEx”),
Hong Kong Securities Clearing Company Limited („HKSCC”), Giełdę Papierów Wartościowych w
Szanghaju („SSE”) oraz podobne giełdy papierów wartościowych w Chinach kontynentalnych, a także
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited („ChinaClear”), w celu zapewnienia
wzajemnego dostępu do rynku akcji dla Chin kontynentalnych i Hongkongu. Programy te pozwalają
inwestorom zagranicznym na dokonywanie transakcji określonymi chińskimi akcjami A notowanymi
na giełdach papierów wartościowych w Chinach kontynentalnych, w tym między innymi SSE, za
pośrednictwem brokerów mających siedzibę w Hongkongu.
Subfundusze, w tym te, o których mowa w Załączniku II „Szczególne ograniczenia dotyczące
Subfunduszy zarejestrowanych do publicznej dystrybucji w Hongkongu”, których celem jest
inwestowanie na krajowych rynkach papierów wartościowych w ChRL za pośrednictwem programów
China-Hong Kong Stock Connect oraz innych podobnie regulowanych programów są narażone na
następujące dodatkowe ryzyko:
Ryzyko ogólne: Odpowiednie regulacje są niesprawdzone i ulegają zmianom. Brak jest pewności co
do sposobu ich zastosowania, co może mieć niekorzystny wpływ na Subfundusze. Program wymaga
korzystania z nowych systemów technologii informatycznej, które mogą podlegać ryzyku
operacyjnemu z uwagi na swój transgraniczny charakter. W przypadku nieprawidłowego
funkcjonowania odpowiednich systemów, realizacja transakcji zarówno na rynku hongkońskim jak i
szanghajskim, a także wszelkich innych odpowiednich rynkach za pośrednictwem programów,
mogłaby ulegać zakłóceniom.
Ryzyko rozliczeniowe i rozrachunkowe: HKSCC i ChinaClear utworzyły powiązania rozliczeniowe i
każdy z tych podmiotów jest uczestnikiem drugiego podmiotu w celu ułatwienia rozliczania i
rozrachunku transakcji transgranicznych. W przypadku transakcji transgranicznych inicjowanych na
danym rynku, izba rozliczeniowa takiego rynku z jednej strony dokonuje rozliczenia i rozrachunku ze
swoimi własnymi uczestnikami rozliczającymi, a z drugiej strony jest zobowiązana do wykonywania
obowiązków rozliczeniowych i rozrachunkowych swoich uczestników rozliczających względem izby
rozliczeniowej kontrahenta.
Własność prawna/faktyczna: W przypadku, gdy papiery wartościowe są przechowywane w depozycie
w sytuacjach transgranicznych, istnieje szczególne ryzyko dotyczące własności prawnej/faktycznej
związane z obowiązkowymi wymogami lokalnych centralnych depozytów papierów wartościowych,
HKSCC oraz ChinaClear.
Jak w przypadku innych rynków wschodzących i rynków mniej rozwiniętych (zob. powyżej część
Załącznik IV „Inwestycje na rynkach wschodzących i rynkach mniej rozwiniętych”), w ramach struktury
prawnej dopiero zaczyna się rozwijać koncepcja własności prawnej/formalnej i faktycznej lub udziału
w papierach wartościowych. Ponadto HKSCC, jako pełnomocnik, nie gwarantuje tytułu do papierów
wartościowych programów China-Hong Kong Stock Connect posiadanych za jej pośrednictwem oraz
nie ma obowiązku egzekwowania tytułu ani innych praw związanych z własnością na korzyść
faktycznych właścicieli. W rezultacie sądy mogą uznać, że dowolny pełnomocnik lub
powiernik/depozytariusz jako zarejestrowany posiadacz papierów wartościowych programów ChinaHong Kong Stock Connect dysponuje pełnym tytułem własności powyższych, oraz że te papiery
wartościowe programów China-Hong Kong Stock Connect tworzą część puli aktywów takiego
podmiotu przeznaczonych do dystrybucji na rzecz wierzycieli takich podmiotów, i/lub że faktyczny
właściciel może nie mieć żadnych praw w tym zakresie. W konsekwencji Subfundusze i depozytariusz
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nie mogą zapewnić, że prawo własności Subfunduszy do takich papierów wartościowych lub tytuł do
nich będą zagwarantowane.
W zakresie, w jakim HKSCC jest uznana za wykonującą czynności przechowywania w odniesieniu do
aktywów będących w jej posiadaniu, należy zwrócić uwagę, że depozytariusza i Subfunduszy nie
łączy stosunek prawny z HKSCC oraz że nie przysługują im żadne bezpośrednie środki prawne, które
mogłyby zostać zastosowane wobec HKSCC w przypadku, gdyby Subfundusze poniosły straty
wynikające z działalności prowadzonej przez HKSCC lub jej niewypłacalności.
W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przez ChinaClear, zobowiązania HKSCC wynikające
z umów rynkowych z uczestnikami rozliczającymi zostaną ograniczone do pomocy uczestnikom
rozliczającym we wnoszeniu roszczeń. HKSCC będzie działać w dobrej wierze w celu odzyskania
nierozliczonych akcji i środków pieniężnych od ChinaClear za pośrednictwem dostępnych kanałów
prawnych lub likwidacji ChinaClear. W takiej sytuacji Subfundusze mogą nie odzyskać w pełni swoich
strat ani papierów wartościowych z programów China-Hong Kong Stock Connect, a proces
odzyskiwania może być także opóźniony.
Ryzyko operacyjne: HKSCC pełni funkcje podmiotu rozliczeniowego, rozrachunkowego i
pełnomocnika oraz świadczy inne usługi związane z transakcjami realizowanymi przez uczestników
rynku hongkońskiego. Regulacje obowiązujące w ChRL, które obejmują niektóre ograniczenia
dotyczące sprzedaży i kupna, mają zastosowanie do wszystkich uczestników rynku. W przypadku
sprzedaży przekazanie akcji brokerowi jest wymagane przed realizacją transakcji, co zwiększa ryzyko
kontrahenta. Z uwagi na takie wymogi, Subfundusze mogą nie być w stanie dokonać zakupu i/lub
zbycia posiadanych inwestycji w chińskie akcje A w odpowiednim czasie.
Limity kwotowe: Programy podlegają limitom kwotowym, które mogą ograniczać zdolność
Subfunduszy do inwestowania w chińskie akcje A w ramach tych programów w odpowiednim czasie.
Rekompensata dla inwestorów: Subfundusz nie korzysta z lokalnych systemów rekompensat dla
inwestorów.
Programy China-Hong Kong Stock Connect funkcjonują jedynie w dniach, w których zarówno na
rynku chińskim jak i hongkońskim realizowane są transakcje oraz w których banki na każdym
stosownym rynku prowadzą działalność w odpowiednich dniach rozrachunkowych. Mogą wystąpić
sytuacje, w których dany dzień będzie w normalnym dniem transakcyjnym na rynku chińskim, ale
Subfundusze nie będą mogły dokonać transakcji chińskimi akcjami A. Subfundusze mogą podlegać
ryzyku związanemu z wahaniami cen chińskich akcji A, gdy wskutek powyższego w ramach
programów China-Hong Kong Stock Connect transakcje nie będą realizowane.
Chiński międzybankowy rynek obligacji
Rynek obligacji w Chinach obejmuje międzybankowy rynek obligacji oraz rynek obligacji notowanych
na giełdach papierów wartościowych. Chiński międzybankowy rynek obligacji jest rynkiem
pozagiełdowym, realizującym większość transakcji obligacjami denominowanymi w CNY. Znajduje się
on w fazie rozwoju, a kapitalizacja rynkowa i wolumen obrotu mogą być niższe niż na bardziej
rozwiniętych rynkach. Zmienność rynku i potencjalny brak płynności ze względu na niski wolumen
obrotu mogą powodować znaczne wahania kursów dłużnych papierów wartościowych, wpływając
zarówno na płynność jak i zmienność. Subfundusze mogą także podlegać ryzyku związanemu z
procedurami rozliczeniowymi i ryzyku kontrahentów, jak również ryzyku regulacyjnemu.
Podatek w ChRL
Istnieją ryzyka i niepewności związane z bieżącymi przepisami chińskiego prawa, regulacji i praktyk
podatkowych w odniesieniu do inwestycji Subfunduszu w ChRL. Wszelkie zwiększone zobowiązania
podatkowe Subfunduszu mogą mieć niekorzystny wpływ na jego wartość. Spółka zarządzająca
zastrzega sobie prawo do tworzenia rezerw na podatek od zysków każdego Subfunduszu
inwestującego w chińskie papiery wartościowe, w ten sposób wpływając na wycenę Subfunduszu.
Poza zyskami z tytułu chińskich akcji A, które podlegają wyraźnie tymczasowemu zwolnieniu na mocy
ustawy EITL, podatek w wysokości 10% w pełni obowiązuje w przypadku wszystkich dochodów
uzyskiwanych w ChRL (w tym, zysków z tytułu chińskich papierów wartościowych, dywidend i
odsetek), do czasu przedstawienia przez organy władz chińskich dostatecznego wyjaśnienia w
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zakresie zwolnienia określonych rodzajów dochodów uzyskiwanych w ChRL (na przykład, zyski z
tytułu chińskich obligacji).
Z uwagi na brak pewności co tego, czy i jak pewne zyski z chińskich papierów wartościowych mają
być opodatkowane, w połączeniu z możliwością zmiany przepisów, regulacji i praktyk obowiązujących
w ChRL, a także możliwością wstecznego zastosowania podatków, wszelkie rezerwy na podatek
tworzone przez spółkę zarządzającą mogą okazać się zbyt duże lub niewystarczające w stosunku do
ostatecznych zobowiązań podatkowych w ChRL dotyczących zysków pochodzących ze zbycia
chińskich papierów wartościowych. W związku z tym inwestorzy mogą na tym skorzystać lub zostać
poszkodowani w zależności od ostatecznego sposobu opodatkowania takich zysków, poziomu rezerw
oraz terminu subskrypcji i/lub odkupu swoich jednostek uczestnictwa Subfunduszy. Dodatkowe
informacje na ten temat przedstawiono w sekcji 3.4. „Opodatkowanie – Opodatkowanie aktywów
chińskich”.
Inwestycje w klasy jednostek uczestnictwa w RMB i klasy jednostek uczestnictwa
zabezpieczonych względem RMB
Rząd chiński wprowadził CNH (zewnętrzny yuan RMB) w lipcu 2010 r. w celu pobudzenia handlu oraz
inwestycji z podmiotami spoza ChRL. Kurs wymiany CNH (zewnętrzny yuan RMB) jest zarządzanym
płynnym kursem walutowym ustalanym w oparciu o podaż i popyt rynkowy w odniesieniu do koszyka
walut zagranicznych. Dzienny kurs wymiany CNH (zewnętrzny yuan RMB) względem innych
głównych walut na międzybankowym rynku walutowym ma prawo kształtować się w wąskim
przedziale wokół centralnego parytetu ogłaszanego przez ChRL.
Yuan renminbi nie jest obecnie walutą w pełni wymienialną i zamiana CNH (zewnętrzny yuan
renminbi) na CNY (wewnętrzny yuan renminbi) jest mechanizmem walutowym podlegającym
zasadom kontroli walutowej i ograniczeniom repatriacji nałożonym przez rząd ChRL we współpracy z
władzami monetarnymi Hongkongu (ang. Hong Kong Monetary Authority, inaczej HKMA). Zgodnie z
przepisami obowiązującymi w ChRL, wartość CNH (zewnętrzny yuan RMB) i CNY (wewnętrzny yuan
RMB) może się różnić z wielu przyczyn, w tym między innymi, z powodu tych zasad kontroli
walutowej i ograniczeń repatriacji, a zatem podlega ona wahaniom. Nie jest wykluczone, że
dostępność CNH (zewnętrzny yuan renminbi) dla celów bezzwłocznego uregulowania płatności z
tytułu odkupu może być ograniczona, a realizacja takich płatności może podlegać opóźnieniu.
Płatności te podlegają realizacji możliwie jak najszybciej (w terminie nie dłuższym niż 10 dni
roboczych od stosownego dnia wyceny).
Rynki obligacji denominowanych w CNH (zewnętrznym yuanie renminbi) i CNY (wewnętrznym yuanie
renminbi) są rynkami rozwijającymi się i podlegają ograniczeniom nadzorczym nałożonym przez rząd
ChRL. Ograniczenia te ulegają zmianom. W skrajnych przypadkach Subfundusze inwestujące w
obligacje denominowane w CNH (zewnętrznym yuanie renminbi) i CNY (wewnętrznym yuanie
renminbi) mogą ponieść straty wskutek ograniczeń możliwości inwestycyjnych, albo mogą nie być w
stanie w pełni realizować lub prowadzić swojej strategii inwestycyjnej lub celu inwestycyjnego.
Inwestorzy dysponujący klasami akcji zabezpieczonymi względem RMB mają ekspozycję na rynek
CNH (zewnętrzny yuan RMB), co pozwala im na przeprowadzanie transakcji walutą RMB poza ChRL
przede wszystkim z bankami zatwierdzonymi przez władze monetarne Hongkongu na rynku
hongkońskim (banki zatwierdzone przez HKMA). Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę ryzyko, które
także dotyczy klas jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym, o którym mowa w
odpowiedniej części niniejszego Załącznika. Inwestorzy mogą zatem posiadać ekspozycję na waluty
inne niż waluta klasy jednostek uczestnictwa będących w ich posiadaniu.
Inwestycje w Rosji
Względna niedojrzałość rosyjskiego systemu sprawowania rządów i ustawodawstwa może narazić
inwestorów na różne rodzaje ryzyka politycznego (włączając konflikty wewnątrzpaństwowe i wojnę) i
ekonomicznego. Rosyjski rynek papierów wartościowych może również niekiedy charakteryzować się
brakiem efektywności i płynności rynkowej, co może powodować większą zmienność cen i zakłócenia
w funkcjonowaniu rynku.
Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe notowane na giełdach rosyjskich, tj. Russian
Trading System (RTS) Stock Exchange oraz Moscow Interbank Currency Exchange,
zaklasyfikowanych do kategorii rynków regulowanych. Do czasu uznania ich za rynki regulowane,
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Subfundusz ogranicza bezpośrednie inwestycje w papiery wartościowe znajdujące się w obrocie na
rynkach nieregulowanych Wspólnoty Niepodległych Państw (wraz z wszelkimi innymi papierami
wartościowymi niebędącymi przedmiotem obrotu na rynku regulowanym) do 10% swoich aktywów
netto.
Inwestycje w Rosji są aktualnie obarczone zwiększonym ryzykiem co do własności i usług
powierniczych w stosunku do papierów wartościowych oraz ekspozycji na ryzyko kontrahenta.
Ponadto rosyjskie papiery wartościowe cechuje zwiększone ryzyko powiernicze, ponieważ takie
papiery wartościowe, zgodnie z praktyką rynkową, utrzymywane są w depozycie w rosyjskich
instytucjach, które mogą nie mieć wystarczającej ochrony ubezpieczeniowej do pokrycia strat
spowodowanych kradzieżą, zniszczeniem lub brakiem realizacji zobowiązań.
Pośrednia ekspozycja na rynki wschodzące i rynki mniej rozwinięte
Niektóre Subfundusze mogą posiadać pośrednią ekspozycję na rynki wschodzące i mniej rozwinięte
wynikającą z inwestowania w spółki założone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na
rynkach rozwiniętych oraz posiadające siedziby na tych rynkach, lecz prowadzące działalność
gospodarczą w całości lub części na rynkach wschodzących. Inwestycje na rynkach wschodzących i
mniej rozwiniętych mogą charakteryzować się podwyższonym poziomem niestabilności politycznej,
regulacyjnej oraz gospodarczej, mniejszą przejrzystością i wyższym ryzykiem finansowym.
Transakcje odkupu zwrotnego
W razie niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta, któremu powierzono środki pieniężne,
istnieje ryzyko, że wartość otrzymanego zabezpieczenia nie pokryje wartości ulokowanych środków
pieniężnych, co może wynikać z czynników obejmujących niewłaściwą wycenę zabezpieczenia,
niekorzystne zmiany wartości rynkowej zabezpieczenia, pogorszenie ratingu kredytowego emitenta
zabezpieczenia lub niewystarczającą płynność rynku, na którym odbywa się obrót instrumentami
stanowiącymi zabezpieczenie. Blokowanie środków pieniężnych w transakcjach o znacznej wartości
lub czasie trwania, zwłoka w odzyskaniu zdeponowanych środków pieniężnych lub problemy ze
zbyciem zabezpieczenia mogą ograniczyć zdolność Subfunduszu do realizacji zleceń odkupu lub do
nabywania papierów wartościowych. W związku z tym, że Subfundusz może dokonywać reinwestycji
dowolnego zabezpieczenia pieniężnego otrzymanego od sprzedających, istnieje ryzyko, że wartość
stopy zwrotu z reinwestowanego zabezpieczenia pieniężnego może spaść poniżej wysokości kwoty
dłużnej takim sprzedającym.
Pożyczki papierów wartościowych
Pożyczki papierów wartościowych wiążą się z ryzykiem kontrahenta, obejmującym ryzyko, że
pożyczone papiery wartościowe mogą nie zostać zwrócone lub mogą nie zostać zwrócone w terminie,
jeżeli pożyczkobiorca nie wykona swoich zobowiązań, a także ryzyko, że prawa do zabezpieczenia
zostaną utracone, jeżeli agent ds. pożyczki papierów wartościowych nie wykona swoich zobowiązań.
Jeśli pożyczkobiorca papierów wartościowych nie zwróci papierów wartościowych pożyczonych mu
przez Subfundusz, istnieje ryzyko zrealizowania otrzymanego zabezpieczenia za kwotę niższą od
wartości pożyczonych papierów wartościowych, wskutek nieprawidłowej wyceny zabezpieczenia,
niekorzystnych zmian cen rynkowych wpływających na wartość zabezpieczenia, pogorszenia ratingu
kredytowego emitenta zabezpieczenia lub braku płynności na rynku, na którym dokonuje się obrotu
składnikami zabezpieczenia. W związku z tym, że Subfundusz może dokonywać reinwestycji
zabezpieczenia pieniężnego otrzymanego od pożyczkobiorców, istnieje ryzyko, że wartość stopy
zwrotu z reinwestowanego zabezpieczenia pieniężnego może spaść poniżej wysokości kwoty dłużnej
tym pożyczkobiorcom. Zwłoka w zwrocie pożyczonych papierów wartościowych może ograniczyć
zdolność Subfunduszu do zaspokajania zobowiązań z tytułu wydania sprzedanych papierów
wartościowych lub zobowiązań płatniczych wynikających ze zleceń odkupu.
Notowania
Jeżeli jednostki uczestnictwa są notowane, giełdy, na których takie jednostki uczestnictwa się notuje,
nie przyjmują odpowiedzialności za treść niniejszego dokumentu, nie wydają żadnych gwarancji co do
jego dokładności ani kompletności, oraz w sposób wyraźny wyłączają wszelką odpowiedzialność
jakiegokolwiek rodzaju za straty wynikające z lub powstałe wskutek oparcia się na jakiejkolwiek
części treści niniejszego dokumentu.
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Niniejszy prospekt emisyjny zawiera szczegółowe informacje przekazane zgodnie z regulaminem
notowań każdej giełdy, na której jednostki uczestnictwa mogą być notowane, dla celów przekazania
informacji dotyczących Funduszu. Członkowie zarządu wspólnie i osobno przyjmują pełną
odpowiedzialność za dokładność informacji zawartych w niniejszym prospekcie emisyjnym oraz
potwierdzają, przeprowadziwszy wszelkie uzasadnione analizy, że wedle ich najlepszej wiedzy i
przekonania brak jest jakichkolwiek innych faktów, których pominięcie skutkowałoby uznaniem
wszelkich informacji zawartych w niniejszym prospekcie emisyjnym za wprowadzające w błąd.
Zobowiązania odszkodowawcze
Na Funduszu mogą ciążyć pewne umowne zobowiązania odszkodowawcze, których ryzyko może być
podwyższone w związku z pewnymi Subfunduszami takimi jak Subfundusze współzarządzane.
Fundusz ani potencjalnie żaden z dostawców usług nie będzie posiadać ubezpieczenia od strat, w
związku z którymi na Funduszu mogą ostatecznie ciążyć zobowiązania odszkodowawcze. Wszelkie
płatności odszkodowawcze ciążące na Subfunduszu byłyby ponoszone przez Subfundusz i
skutkowałyby odpowiednim zmniejszeniem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.
Dodatkowe ryzyko związane z Subfunduszami współzarządzanymi:
Ryzyko inwestycji współzarządzanych
Wyniki niektórych Subfunduszy mogą zależeć od umiejętności zarządzającego inwestycjami w
zakresie doboru, nadzoru i alokacji aktywów Subfunduszy do poszczególnych współzarządzających
inwestycjami, których style inwestycyjne mogą nie zawsze być komplementarne. Tacy
Współzarządzający inwestycjami będą podejmować decyzje inwestycyjne niezależnie od siebie i
mogą podejmować decyzje wzajemnie ze sobą sprzeczne. Z zastrzeżeniem ogólnego nadzoru
wytycznych inwestycyjnych Subfunduszy przez zarządzającego inwestycjami, każdy taki
współzarządzający inwestycjami, w odniesieniu do części aktywów Subfunduszu, którymi zarządza,
ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie strategii i ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu
wyszczególnionych w Załączniku II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”.
Wyniki takich Współzarządzających inwestycjami mogą zależeć w dużej mierze od efektywności
kluczowej kadry kierowniczej i personelu inwestycyjnego Współzarządzających inwestycjami. Utrata
kluczowych pracowników i/lub trudności w identyfikacji i utrzymaniu odpowiednich utalentowanych
pracowników inwestycyjnych u danego Współzarządzającego inwestycjami mogą mieć poważny
niekorzystny wpływ na wyniki takiego Współzarządzającego inwestycjami, a stąd również na
odpowiednie Subfundusze. Nie ma pewności, że Współzarządzający inwestycjami pozostanie gotowy
lub zdolny do świadczenia usług zarządzania inwestycjami lub do realizacji obrotu w imieniu
Subfunduszu i że nie rozwiąże umów o świadczenie usług doradczych z Zarządzającym
inwestycjami. Zarządzający inwestycjami może następnie nie być przez dłuższy czas w stanie
znaleźć odpowiedniego zastępcy Współzarządzającego inwestycjami. Utrata Współzarządzającego
inwestycjami może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki Subfunduszu.
Współzarządzający inwestycjami mogą uzyskiwać wyniki zasadniczo gorsze od rynkowych, od innych
współzarządzających inwestycjami, których wybrano dla odpowiednich Subfunduszy i/lub od
prywatnych funduszy inwestycyjnych o podobnych strategiach zarządzanych przez innych
współzarządzających inwestycjami.
Zarządzający inwestycjami takich Subfunduszy może występować jako zarządzający inwestycjami dla
niektórych dodatkowych produktów realizujących zasadniczo podobną strategię do strategii
stosowanej przez takie Subfundusze. Kombinacja Współzarządzających inwestycjami
zaangażowanych do zarządzania portfelem takich Subfunduszy może częściowo, lecz nie całkowicie,
pokrywać się z zarządzającymi wybranymi dla takich dodatkowych produktów. W związku z tym
wyniki takich Subfunduszy będą się różnić od wyników takich innych produktów i mogą być gorsze od
takich innych produktów.
Strategia różnicowa
Zarządzający inwestycjami niektórych Subfunduszy może dokonywać alokacji aktywów na rzecz
jednego lub większej liczby Współzarządzających inwestycjami. W przeciwieństwie do zamkniętych
alternatywnych funduszy inwestycyjnych lub rachunków, którymi zarządzają tacy Współzarządzający
inwestycjami, fundusze UCITS doświadczają codziennych wpływów i wypływów środków pieniężnych
inwestorów oraz podlegają pewnych prawnym i podatkowym ograniczeniom w zakresie inwestycji i
działalności. Ze względu na codzienne wpływy i wypływy środków pieniężnych inwestorów do/z
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Subfunduszu, tacy współzarządzający inwestycjami mogą być zmuszeni utrzymywać więcej aktywów
w formie środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych niż czynią to w przypadku podobnych
funduszy lub rachunków, którymi zarządzają, zaś prawne i podatkowe ograniczenia inwestycji mogą
ograniczać zakres inwestycji, których dokonywać mogą tacy współzarządzający inwestycjami w
porównaniu z podobnymi funduszami lub rachunkami, którymi zarządzają, przy czym każda z
powyższych okoliczności może skutkować stopą zwrotu z Subfunduszu niższą od zwrotu z
podobnych funduszy bądź rachunków, którymi zarządza współzarządzający inwestycjami. Ponadto, w
zależności od różnorodnych względów gospodarczych, regulacyjnych i innych, Współzarządzający
inwestycjami może się zdecydować na realizację strategii inwestycyjnej dla Subfunduszu
odbiegającej od strategii inwestycyjnych realizowanych przez inne fundusze lub rachunki zarządzane
przez takiego Współzarządzającego inwestycjami. Może to prowadzić do tego, że wyniki
Subfunduszu będą istotnie odmienne od wyników innych funduszy i rachunków zarządzanych przez
tego samego współzarządzającego lub współzarządzających inwestycjami. Inwestor powinien być
świadomy, że inwestycja w Subfundusz nie jest tożsama z inwestycją w inne fundusze lub rachunki
zarządzane przez takich Współzarządzających inwestycjami. Ponadto, Współzarządzający
inwestycjami zarządzający funduszem UCITS zgodnie z podobną strategią do jego innych
zamkniętych alternatywnych funduszy inwestycyjnych i rachunków może napotykać pewien konflikt
interesów w zakresie obrotu i alokacji okazji oraz możliwości inwestycyjnych zważywszy na różne
struktury opłat powiązanych z takimi produktami.
Dostępność możliwości i okazji inwestycyjnych
Sukces inwestycji Subfunduszu i działalności transakcyjnej zależy od zdolności Zarządzającego
inwestycjami i współzarządzającego(-ych) inwestycjami Subfunduszu do udanego wdrożenia strategii
inwestycyjnej Subfunduszu. Identyfikacja i realizacja strategii inwestycyjnych do wdrożenia przez
Subfundusz wiążą się z dużym stopniem niepewności. Nie ma pewności, że zarządzający
inwestycjami lub współzarządzający inwestycjami Subfunduszu będą w stanie zidentyfikować
odpowiednie możliwości inwestycyjne, w które zaangażują całość kapitału Subfunduszu.
Ryzyko związane z alternatywną strategią inwestycyjną
Niektóre Subfundusze mogą stosować różnorodne alternatywne strategie inwestycyjne obejmujące
zastosowanie złożonych technik inwestycyjnych. Nie ma żadnej gwarancji, że takie strategie będą
skuteczne a ich wykorzystanie może narażać Subfundusze na większą zmienność i straty.
Alternatywne strategie wymagają złożonych transakcji papierami wartościowymi obciążonych
ryzykiem dodatkowym w stosunku do omówionego tutaj ryzyka bezpośrednich inwestycji w papiery
wartościowe.
A. Strategia zdarzeniowa
Niektóre Subfundusze mogą stosować strategie zdarzeniowe. Sukces strategii zdarzeniowych zależy
od udanego przewidywania czy wystąpią lub zmaterializują się różnorodne zdarzenia kapitałowe. Gdy
zostanie ustalone, że może mieć miejsce fuzja, oferta wymiany lub wezwanie, Subfundusz może
nabyć papiery wartościowe po cenach tylko nieco poniżej przewidywanej wartości do zapłaty lub
wymiany za takie papiery wartościowe w ramach fuzji, oferty wymiany lub wezwania, lecz znacząco
powyżej cen, po których takie papiery wartościowe były notowane bezpośrednio przed ogłoszeniem
fuzji, oferty wymiany lub wezwania. Subfundusz może również inwestować w przedsiębiorstwa
przechodzące restrukturyzację, likwidacje, wyodrębnienia nowych podmiotów lub przedsiębiorstwa w
innych szczególnych sytuacjach. Materializacja fuzji, ofert wymiany, wezwań i innych podobnych
transakcji bądź restrukturyzacja, likwidacja, wyodrębnienie nowego przedsiębiorstwa lub innych
szczególne sytuacje mogą zostać zablokowane lub opóźnione bądź ich warunki zmienione pod
wpływem szeregu czynników. Jeśli później proponowana transakcja okaże się być mało
prawdopodobna lub podlega opóźnieniu, cena rynkowa papierów wartościowych może silnie
zniżkować o więcej niż różnicę między ceną zakupu a oczekiwanym świadczeniem do zapłaty, co
może prowadzić do straty Subfunduszu.
B. Ryzyko strategii długich i krótkich pozycji w akcjach
Niektóre Subfundusze mogą stosować strategie inwestycji w długie/krótkie pozycje w akcjach.
Strategie długich/krótkich pozycji w akcjach generalnie polegają na dążeniu do zapewnienia wzrostu
wartości kapitału poprzez zajmowanie zarówno długich, jak i krótkich pozycji (za pośrednictwem
finansowych instrumentów pochodnych) w akcjach w drodze kupna papierów wartościowych
postrzeganych za niedowartościowane i sprzedaży papierów wartościowych postrzeganych za
przewartościowane dla wypracowania stóp zwrotu i ograniczenia części ogólnego ryzyka rynkowego.
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Jeśli przeprowadzona analiza okaże się niepoprawna lub oparta na niedokładnych informacjach,
inwestycje mogą spowodować znaczne straty dla Subfunduszu. Ponieważ strategia długich/krótkich
pozycji polega na identyfikacji papierów wartościowych, które są zasadniczo niedowartościowane
(lub, w przypadku krótkich pozycji, przewartościowane) przez rynek, sukces strategii stanowczo
zależy od tego, czy rynek w końcu dostrzeże taką wartość w cenie papieru wartościowego, co
niekoniecznie musi nastąpić lub może nastąpić w dłuższych ramach czasowych, co ogranicza
rentowność inwestycji. Zajmowane pozycje mogą doświadczać znacznej krótko- i długoterminowej
zmienności cen w takich okresach. Ponadto, długie i krótkie pozycje mogą być powiązane lub w ogóle
niepowiązane, a straty inwestycyjne mogą wystąpić na pozycjach portfela zajmowanych w obu
kierunkach.
C. Ryzyko strategii oportunistycznych/makro
Niektóre Subfundusze mogą czasami inwestować część swoich aktywów na podstawie trendów
makroekonomicznych lub w sposób oportunistyczny, wykorzystując ceny, premię płynności,
przeszkody regulacyjne lub dowolny zespół innych nieefektywności rynków kapitałowych.
Podstawowe ryzyko takich strategii wiąże się ze zdolnością zarządzającego inwestycjami lub
współzarządzającego inwestycjami do identyfikacji oraz wykorzystywania zdarzeń i trendów
rynkowych. Jeśli Zarządzający inwestycjami lub Współzarządzający inwestycjami niepoprawnie
zidentyfikuje zdarzenia lub trendy na rynku, może to prowadzić do strat Subfunduszu.
D. Ryzyko strategii względnej wartości
Niektóre Subfundusze mogą stosować strategie względnej wartości. Sukces strategii względnej
wartości zależy, między innymi, od zdolności zarządzającego inwestycjami lub współzarządzających
inwestycjami do identyfikacji nieuzasadnionych lub tymczasowych rozbieżności pomiędzy wartością
fundamentalną a ceną rynkową aktywa bądź pomiędzy cenami rynkowymi dwóch lub większej liczby
aktywów, których ceny powinny zmieniać się w odpowiedniej relacji wobec siebie oraz do
wykorzystania takich rozbieżności do generowania zysku w zakresie, w jakim zarządzający
inwestycjami lub współzarządzający inwestycjami jest w stanie przewidywać, w którym kierunku
względne wartości lub ceny ulegną zmianie celem eliminacji zidentyfikowanej rozbieżności. Strategia
względnej wartości może w całości lub w ogóle nie przynieść zysków lub może doprowadzić do straty
lub większej straty w następstwie na przykład ruchu składowych cen umownych w kierunkach
niezgodnych z oczekiwanymi.
Ponadto, identyfikacja i wykorzystywanie możliwości oraz okazji inwestycyjnych, które mogą być
realizowane przez Zarządzającego inwestycjami lub Współzarządzającego inwestycjami, wiążą się z
wysokim stopniem niepewności. Jeśli to, co zarządzający postrzega jako nieuzasadnioną lub
tymczasową rozbieżność ceny bądź wartości stwarzającą okazję inwestycyjną, jest niczym więcej niż
różnicą cen występującą z przyczyn, które prawdopodobnie nie znikną w horyzoncie czasowym
inwestycji realizowanej przez Subfundusz, jeżeli Zarządzający inwestycjami lub Współzarządzający
inwestycjami nie przewidzi kierunku, w którym względne ceny lub wartości przesuną się dla eliminacji
rozbieżności lub jeżeli Zarządzający inwestycjami lub Współzarządzający inwestycjami niepoprawnie
oszacują skalę oczekiwanych zależności spreadu tak, że na przykład wartość długich pozycji
Subfunduszu będzie rosnąć w wolniejszym tempie niż wartość krótkich pozycji Subfunduszu w
powiązanych aktywach, wówczas oczekiwana stopa zwrotu Subfunduszu nie zmaterializuje się, a
Subfundusz może ponieść stratę, która niekorzystnie wpłynie na cenę jego jednostek uczestnictwa.
E. Ryzyko strategii zabezpieczenia portfela
Oczekuje się, że alokacja na rzecz strategii zabezpieczenia portfela w Subfunduszach, które
dokonują alokacji aktywów na rzecz szeregu strategii, przyniesie zwrot ujemnie skorelowany z resztą
portfela takich Subfunduszy i/lub szerszymi rynkami, w związku z czym może doprowadzić do
ujemnego zwrotu w okresach niskiej zmienności i/lub rynków w trendzie wzrostowym. Alokacje na
rzecz tej kategorii strategii stanowią zasadniczo pośrednie transakcje zabezpieczające portfel i mogą
zabezpieczać przed ryzykiem w sposób niezgodny z założeniami.
Programy lub kody komputerowe
Procesy stosowane w zarządzaniu portfelem, w tym dobór papierów wartościowych, mogą opierać się
w całości lub w części, na wykorzystaniu programów lub kodów komputerowych, stworzonych lub
utrzymywanych przez Zarządzającego inwestycjami, Współzarządzającego inwestycjami lub ich
jednostki powiązane, a część z nich mogą tworzyć lub utrzymywać osoby trzecie. Wyznaczony
Zarządzający inwestycjami, pod nadzorem Spółki zarządzającej, prowadzi na bieżąco analizę due
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diligence w zakresie programów wykorzystywanych przez niego lub przez Współzarządzających
inwestycjami oraz ocenia wdrożone systemy kontroli takich programów, natomiast ani wyznaczony
Zarządzający inwestycjami, ani Spółka zarządzająca nie mają pełnego wglądu w zastrzeżone kody
i/lub algorytmy stanowiące podstawę takich programów i niekoniecznie będą w stanie zabezpieczyć
się przed błędami w programach. Błędy w takich programach lub kodach mogą zostać niezauważone,
co może mieć negatywny wpływ na działalność lub wyniki Subfunduszu. Programy lub kody
komputerowe są podatne na błąd ludzki, gdy są tworzone po raz pierwszy oraz w trakcie dalszego
rozwoju i obsługi. Niektóre Subfundusze mogą podlegać podwyższonemu ryzyku w tym zakresie,
ponieważ Zarządzający inwestycjami i/lub pewni Współzarządzający inwestycjami mogą polegać w
większym stopniu na programach lub kodach komputerowych w procesach zarządzania aktywami.
Pomimo starań, żeby się zabezpieczyć przed problemami związanymi z programami lub kodami
komputerowymi, nie ma żadnej gwarancji, że takie starania przyniosą pożądane rezultaty.
Transakcje warunkowe, z opóźnioną dostawą lub terminowe
Subfundusz może nabywać papiery wartościowe, które jest uprawniony kupować na zasadach
warunkowych, może nabywać i sprzedawać takie papiery wartościowe z opóźnioną dostawą i może
zawierać kontrakty na zakup takich papierów wartościowych po ustalonej cenie w terminie w
przyszłości wykraczającym poza zwykły termin rozliczenia (zobowiązania terminowe). Dopóki takie
transakcje kupna nie zostaną rozliczone, Subfundusz odłoży i będzie utrzymywać do terminu
rozliczenia aktywa uznane za płynne przez zarządzającego inwestycjami lub współzarządzającego
inwestycjami Subfunduszu, w wysokości wystarczającej do zapłaty ceny kupna. Transakcje
warunkowe, zakupy z opóźnioną dostawą i zobowiązania terminowe wiążą się z ryzykiem straty,
jeżeli wartość papierów wartościowych spadnie przed terminem rozliczenia. Ryzyko to ma charakter
dodatkowy wobec ryzyka, że pozostałe aktywa Subfunduszu stracą na wartości. Zazwyczaj nie
nalicza się dochodu na papierach wartościowych, które Subfundusz zobowiązuje się kupić przed
terminem realizacji faktycznej dostawy papierów wartościowych.
Powyższy opis czynników ryzyka wskazuje, jakie rodzaje ryzyka wiążą się z inwestowaniem w jednostki
uczestnictwa. Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego i
zasięgnąć porady doradców prawnych, podatkowych i finansowymi przed podjęciem decyzji o
dokonaniu inwestycji w Fundusz.
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Załącznik V „Obliczanie opłat zależnych od wyników”
Informacje zawarte w niniejszym Załączniku należy interpretować w połączeniu z
pełnym tekstem prospektu emisyjnego, którego stanowią one integralną część.
W przypadku niektórych Subfunduszy i niektórych klas jednostek uczestnictwa spółka zarządzająca
jest uprawniona do otrzymania z aktywów netto każdego Subfunduszu lub klasy jednostek
uczestnictwa corocznego wynagrodzenia motywacyjnego uzależnionego od wyników („opłata zależna
od wyników”), które - o ile ma zastosowanie - jest obliczane i naliczane każdego dnia wyceny oraz
płatne na koniec roku obrotowego. Stawka opłaty zależnej od wyników („stawka opłaty zależnej od
wyników”) dla każdego Subfunduszu została wyszczególniona w tabeli dotyczącej danego
Subfunduszu w sekcji zatytułowanej „Opłaty zależne od wyników” Załącznika III „Szczegółowe
informacje o Subfunduszach”.
W stosunku do Funduszu zastosowanie mają dwa mechanizmy opłaty zależnej od wyników, tj.
mechanizm wartości progowej oraz mechanizm żądania zwrotu. Oba mechanizmy mają zapewnić,
aby spółka zarządzająca nie mogła uzyskać opłaty zależnej od wyników wskutek wcześniejszego
osiągnięcia wyników słabszych od poziomu referencyjnego dla opłaty zależnej od wyników („poziom
referencyjny dla opłaty zależnej od wyników”), tj. jeżeli po wypłaceniu opłaty zależnej od wyników
nastąpi okres wyników kształtujących się poniżej poziomu referencyjnego dla opłaty zależnej od
wyników, uzyskanie opłaty zależnej od wyników nie jest możliwe do czasu, gdy różnica pomiędzy
takimi wynikami kształtującymi się poniżej poziomu referencyjnego dla opłaty zależnej od wyników a
wartością takiego poziomu referencyjnego zostanie odrobiona, zgodnie z poniższym, i z
uwzględnieniem korekty o wszelkie wypłacone dywidendy.
Istotne różnice pomiędzy tymi dwoma mechanizmami opłat zależnych od wyników są następujące:



Mechanizm żądania zwrotu może naliczać opłatę zależną od wyników w przypadku ujemnego
zwrotu, pod warunkiem że wyniki przewyższają zwrot z poziomu referencyjnego dla opłaty
zależnej od wyników w okresie od ostatniej wypłaty opłaty zależnej od wyników.
Mechanizm wartości progowej wprowadza dodatkowy wymóg polegający na tym, że opłatę
zależną od wyników można naliczać wyłącznie wówczas, gdy Wartość Aktywów Netto na
jednostkę uczestnictwa przewyższa większą z następujących zmiennych: Wartość Aktywów
Netto na jednostkę uczestnictwa w chwili wprowadzenia klasy jednostek uczestnictwa do
obrotu lub Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa z dnia wypłaty ostatniej opłaty
zależnej od wyników.

W przypadku Subfunduszy, dla których za poziom referencyjny dla opłaty zależnej od wyników
przyjęto poziom referencyjny środków pieniężnych, stosowany jest mechanizm wartości progowej.
Jeżeli do dowolnego Subfunduszu zastosowanie ma opłata zależna od wyników, stosowany
mechanizm opłaty zależnej od wyników określono w tabeli dotyczącej danego Subfunduszu w sekcji
zatytułowanej „Opłaty zależne od wyników” Załącznika III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach”.
Zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy o zarządzanie inwestycjami, zarządzającemu
inwestycjami może przysługiwać otrzymanie od spółki zarządzającej całości lub części opłaty zależnej
od wyników.
1.1

Zwrot z klasy jednostek uczestnictwa

W każdym dniu wyceny „skorygowana wartość aktywów netto” jest obliczana dla każdej klasy
jednostek uczestnictwa dowolnego Subfunduszu, do którego zastosowanie ma opłata zależna od
wyników. Skorygowana wartość aktywów netto właściwej klasy jednostek uczestnictwa to wartość
aktywów netto (obejmująca naliczone saldo wszystkich opłat i wydatków, w tym roczną opłatę za
zarządzanie i doradztwo oraz wydatki operacyjne i administracyjne ponoszone przez daną klasę
jednostek uczestnictwa według stawki wskazanej w Załączniku III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach” do niniejszego prospektu emisyjnego) podlegająca korekcie o wszelkie wypłaty
dywidend oraz wszelkie subskrypcje i odkupy zrealizowane w danym dniu wyceny, a także opłatę
zależną od wyników naliczoną w takim dniu wyceny.
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„Zwrot z klasy jednostek uczestnictwa” oblicza się w każdym dniu wyceny jako różnicę pomiędzy
wartością aktywów netto (skorygowaną poprzez dodanie naliczonej opłaty zależnej od wyników) na
dany dzień a skorygowaną wartością aktywów netto z poprzedniego dnia wyceny, wyrażoną jako
procent skorygowanej wartości aktywów netto z poprzedniego dnia wyceny dla danej klasy jednostek
uczestnictwa.
1.2

Zwrot z poziomu referencyjnego

Jeżeli poziom referencyjny dla opłaty zależnej od wyników nie jest poziomem referencyjnym środków
pieniężnych, „zwrot z poziomu referencyjnego” określa się w każdym dniu wyceny jako procentową
różnicę między poziomem referencyjnym dla opłaty zależnej od wyników w takim dniu wyceny a
poziomem referencyjnym dla opłaty zależnej od wyników w poprzednim dniu wyceny.
W przypadku jednostek uczestnictwa klasy X, zwrot z poziomu referencyjnego określa się w każdym
dniu wyceny jako procentową różnicę między poziomem referencyjnym dla opłaty zależnej od
wyników w takim dniu wyceny a poziomem referencyjnym dla opłaty zależnej od wyników w
poprzednim dniu wyceny, powiększoną o (0,75% 1 dzielone przez 365) pomnożone przez faktyczną
liczbę dni kalendarzowych od ostatniego dnia wyceny.
Jeżeli poziom referencyjny dla opłaty zależnej od wyników jest poziomem referencyjnym środków
pieniężnych, „zwrot z poziomu referencyjnego” określa się w każdym dniu wyceny mnożąc poziom
referencyjny dla opłaty zależnej od wyników obowiązujący w poprzednim dniu wyceny przez
faktyczną liczbę dni, jakie upłynęły od poprzedniego dnia wyceny, podzieloną przez liczbę dni w roku,
zgodnie z konwencją rynkową przyjętą w przypadku danego poziomu referencyjnego dla opłaty
zależnej od wyników.
W przypadku jednostek uczestnictwa klasy X, zwrot z poziomu referencyjnego określa się w każdym
dniu wyceny mnożąc (poziom referencyjny dla opłaty zależnej od wyników + 0,75%) obowiązujący w
poprzednim dniu wyceny przez faktyczną liczbę dni, jakie upłynęły od ostatniego dnia wyceny,
podzieloną przez liczbę dni w roku, zgodnie z konwencją rynkową przyjętą w przypadku danego
poziomu referencyjnego dla opłaty zależnej od wyników. Poziom referencyjny dla opłaty zależnej od
wyników ustala się na podstawie notowań dostępnych z niezależnych źródeł, zaokrąglonych w górę
do czterech miejsc po przecinku i obliczanych zgodnie z powszechnie stosowanymi praktykami
rynkowymi.
Korekty zwrotu z poziomu referencyjnego w przypadku jednostek uczestnictwa klasy X dokonuje się z
uwzględnieniem alternatywnej struktury opłat dla jednostek uczestnictwa klasy X, gdzie w Wartości
Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa nie ujmuje się rocznej opłaty za zarządzanie i doradztwo.
Bez takiej korekty uczestnicy posiadający jednostki uczestnictwa klasy X byliby poszkodowani,
ponieważ wyniki jednostek uczestnictwa klasy X nie uwzględniają żadnej rocznej opłaty za
zarządzanie i doradztwo (ani innej uzgodnionej struktury opłat) przypadającej do zapłaty. Korekta
zwrotu z poziomu referencyjnego obniża nadwyżkę zwrotu (określoną poniżej), aby postawić
uczestników posiadających jednostki uczestnictwa klasy X w takim samym położeniu pod względem
naliczania opłaty zależnej od wyników, jak gdyby jednostki uczestnictwa klasy X uwzględniały roczną
opłatę za zarządzanie i doradztwo w wysokości 0,75% w skali roku.
1.3

Nadwyżka zwrotu

W dowolnym dniu wyceny „nadwyżka zwrotu” oznacza różnicę pomiędzy zwrotem z klasy jednostek
uczestnictwa a zwrotem z poziomu referencyjnego. Jeśli jednak w danym dniu wyceny różnica
pomiędzy zwrotem z klasy jednostek uczestnictwa a zwrotem z poziomu referencyjnego przekroczy
różnicę pomiędzy skumulowanym zwrotem z klasy jednostek uczestnictwa (od ostatniego dnia
wyceny ostatniego roku obrotowego, w którym pobrano opłatę zależną od wyników, lub jeśli żadna
opłata zależna od wyników nie została uprzednio pobrana, od daty wprowadzenia do obrotu klasy
jednostek uczestnictwa) a skumulowanym zwrotem z poziomu referencyjnego (od ostatniego dnia
wyceny ostatniego roku obrotowego, w którym pobrano opłatę zależną od wyników, lub jeśli żadna
opłata zależna od wyników nie została uprzednio pobrana, od daty wprowadzenia do obrotu klasy
jednostek uczestnictwa), nadwyżka zwrotu za dany dzień wyceny oznacza różnicę pomiędzy
skumulowanym zwrotem z klasy jednostek uczestnictwa a skumulowanym zwrotem z poziomu
referencyjnego.

W przypadku JPMorgan Funds – Global Research Enhanced Index Equity Fund, JPMorgan Funds – Europe
Research Enhanced Index Equity Fund, JPMorgan Funds – Global Emerging Markets Research Enhanced Index
Equity Fund oraz JPMorgan Funds – US Research Enhanced Index Equity Fund, tę korektę obniża się do 0,20%.
1
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Ponadto, jeśli w danym dniu wyceny różnica pomiędzy skumulowanym zwrotem z klasy jednostek
uczestnictwa a skumulowanym zwrotem z poziomu referencyjnego wynosi zero lub jest niższa od
zera, nadwyżka zwrotu za taki dzień wyceny wyniesie zero.
1.4

Zwrot z wartości progowej

W przypadku zastosowania „mechanizmu wartości progowej”, wartość progowa oznacza punkt, po
przekroczeniu którego opłata zależna od wyników staje się wymagalna. Za wartość progową
przyjmuje się wyższą z następujących wartości: Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa w
chwili wprowadzenia klasy jednostek uczestnictwa do obrotu lub Wartość Aktywów Netto na
jednostkę uczestnictwa, dla której wypłacono ostatnią opłatę zależną od wyników.
„Zwrot z wartości progowej” określa się jako stopę zwrotu od pierwszego dnia wyceny roku
obrotowego, niezbędną do zrównania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa dla każdej
klasy każdego Subfunduszu na ostatni dzień wyceny ostatniego roku obrotowego, w którym pobrano
opłatę zależną od wyników. Jeśli od wprowadzenia klasy jednostek uczestnictwa do obrotu nie
pobierano opłaty zależnej od wyników, za wartość progową przyjmuje się zwrot niezbędny do
zrównania początkowej Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa dla tej klasy jednostek
uczestnictwa.
1.5

Naliczona opłata zależna od wyników – mechanizm żądania zwrotu

„Naliczona okresowa opłata zależna od wyników” jest obliczana w każdym dniu wyceny i jest równa
stawce opłaty zależnej od wyników pomnożonej przez nadwyżkę zwrotu pomnożoną przez
skorygowaną wartość aktywów netto z poprzedniego dnia wyceny dla danej klasy jednostek
uczestnictwa.
Żadna opłata zależna od wyników nie podlega naliczeniu do czasu, gdy skumulowany zwrot z klasy
jednostek uczestnictwa (od ostatniego dnia wyceny ostatniego roku obrotowego, w którym opłata
zależna od wyników podlegała pobraniu) nie przekroczy skumulowanego zwrotu z poziomu
referencyjnego (od ostatniego dnia wyceny ostatniego roku obrotowego, w którym opłata zależna od
wyników podlegała pobraniu).
Jeżeli od wprowadzenia klasy jednostek uczestnictwa do obrotu nie pobrano żadnej opłaty zależnej
od wyników, żadna opłata zależna od wyników nie podlega naliczeniu do czasu, gdy skumulowany
zwrot z klasy jednostek uczestnictwa (od wprowadzenia danej klasy jednostek uczestnictwa do
obrotu) nie przekroczy skumulowanego zwrotu z poziomu referencyjnego (od wprowadzenia danej
klasy jednostek uczestnictwa do obrotu).
Z zastrzeżeniem postanowień punktu powyżej dotyczącego „mechanizmu żądania zwrotu”, jeśli w
dowolnym dniu wyceny zwrot z klasy jednostek uczestnictwa przekroczy zwrot z poziomu
referencyjnego, naliczona opłata zależna od wyników podlega podwyższeniu o kwotę naliczonej
okresowej opłaty zależnej od wyników. Jeśli jednak w dowolnym dniu wyceny zwrot z klasy jednostek
uczestnictwa nie przekroczy zwrotu z poziomu referencyjnego, naliczona opłata zależna od wyników
podlega odpowiednio obniżeniu o kwotę naliczonej okresowej opłaty zależnej od wyników z takiego
dnia wyceny. Naliczona opłata zależna od wyników nigdy nie może spaść poniżej zera.
Opłata zależna od wyników naliczana w każdym dniu wyceny podlega uwzględnieniu w Wartości
Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa, na podstawie której przyjmowane są zlecenia subskrypcji i
odkupu.
1.6

Naliczona opłata zależna od wyników – mechanizm wartości progowej

„Naliczona okresowa opłata zależna od wyników” jest obliczana w każdym dniu wyceny i jest równa
stawce opłaty zależnej od wyników pomnożonej przez nadwyżkę zwrotu pomnożoną przez
skorygowaną Wartość Aktywów Netto z poprzedniego dnia wyceny dla danej klasy jednostek
uczestnictwa .
Żadna opłata zależna od wyników nie podlega naliczeniu do czasu, gdy zostaną spełnione oba
warunki: (i) skumulowany zwrot z klasy jednostek uczestnictwa (od ostatniego dnia wyceny ostatniego
roku obrotowego, w którym opłata zależna od wyników podlegała pobraniu) przekroczy skumulowany
zwrot z poziomu referencyjnego (od ostatniego dnia wyceny ostatniego roku obrotowego, w którym
379

opłata zależna od wyników podlegała pobraniu) oraz (ii) skumulowany zwrot z klasy jednostek
uczestnictwa (od początku bieżącego roku obrotowego) przekroczy zwrot z wartości progowej.
Jeżeli od wprowadzenia klasy jednostek uczestnictwa nie pobrano żadnej opłaty zależnej od
wyników, żadna opłata zależna od wyników nie podlega naliczeniu do czasu, gdy skumulowany zwrot
z klasy jednostek uczestnictwa (od wprowadzenia danej klasy jednostek uczestnictwa do obrotu) nie
przekroczy skumulowanego zwrotu z poziomu referencyjnego (od wprowadzenia danej klasy
jednostek uczestnictwa do obrotu) oraz skumulowany zwrot z klasy jednostek uczestnictwa (od
początku bieżącego roku obrotowego) nie przekroczy zwrotu z wartości progowej.
Z zastrzeżeniem postanowień punktu powyżej dotyczącego mechanizmu wartości progowej, jeśli w
dowolnym dniu wyceny zwrot z klasy jednostek uczestnictwa przekroczy zwrot z poziomu
referencyjnego, naliczona opłata zależna od wyników podlega podwyższeniu o kwotę naliczonej
okresowej opłaty zależnej od wyników. Jeśli jednak w dowolnym dniu wyceny zwrot z klasy jednostek
uczestnictwa nie przekroczy zwrotu z poziomu referencyjnego, naliczona opłata zależna od wyników
podlega odpowiednio obniżeniu o kwotę naliczonej okresowej opłaty zależnej od wyników z takiego
dnia wyceny. Naliczona opłata zależna od wyników nigdy nie może spaść poniżej zera.
Opłata zależna od wyników naliczana w każdym dniu wyceny podlega uwzględnieniu w Wartości
Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa, na podstawie której przyjmowane są zlecenia subskrypcji i
odkupu.
1.7

Pułap dla celów obliczania opłaty zależnej od wyników

Subfundusze oraz ich odpowiednie klasy jednostek uczestnictwa mogą stosować pułap dla celów
obliczania opłaty zależnej od wyników (jak wskazano w Załączniku III „Szczegółowe informacje o
Subfunduszach”). Pułap dla celów obliczania opłaty zależnej od wyników oznacza, że z momentem
przekroczenia przez skumulowaną stopę zwrotu z klasy jednostek uczestnictwa poziomu
referencyjnego skumulowanej stopy zwrotu („skumulowana nadwyżka zwrotu”) o wartość pułapu
określonego dla naliczania opłaty zależnej od wyników, od wartości przekraczającej pułap nie będzie
naliczana żadna dodatkowa dzienna opłata zależna od wyników, jednakże już naliczona
skumulowana opłata zależna od wyników będzie miała zastosowanie do wartości aktywów netto
danej klasy jednostek uczestnictwa. Pułap ma zastosowanie w postaci limitu procentowego, a nie
pieniężnego.
1.8

Wpływ naliczonych opłat zależnych od wyników

Fundusze, których dni wyceny przypadają zazwyczaj codziennie
Opłata zależna od wyników obliczana jest w każdym dniu wyceny, lecz jest uwzględniana w Wartości
Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa z opóźnieniem jednego dnia, to znaczy w dniu wyceny
następującym po danym dniu wyceny. W rezultacie w okresach zmienności rynku Wartość Aktywów
Netto na jednostkę uczestnictwa każdej klasy jednostek uczestnictwa, od której pobierana jest opłata
zależna od wyników, może podlegać nietypowym wahaniom. Takie wahania mogą mieć miejsce,
jeżeli pod wpływem opłaty zależnej od wyników nastąpi obniżenie Wartości Aktywów Netto na
jednostkę uczestnictwa przy jednoczesnym wzroście zwrotów z aktywów bazowych. I odwrotnie, pod
wpływem ujemnej opłaty zależnej od wyników, Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
może ulec podwyższeniu przy jednoczesnym spadku aktywów bazowych.
Fundusze, których dni wyceny przypadają zazwyczaj rzadziej niż codziennie
Opłata zależna od wyników obliczana jest w każdym dniu wyceny i jest uwzględniana w Wartości
Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa na dany dzień wyceny.
1.9
Obliczanie opłat zależnych od wyników
Opłaty zależne od wyników są obliczane przez podmiot, któremu przekazano świadczenie usług
administracyjnych, oraz corocznie podlegają badaniu przez niezależnych biegłych rewidentów
Funduszu. Zarząd może dokonać korekty naliczonych kwot, jaką uzna za właściwą w celu
zapewnienia, aby naliczone kwoty odzwierciedlały rzetelnie i dokładnie zobowiązanie z tytułu opłaty
zależnej od wyników, jakie może stać się ewentualnie wymagalne od Subfunduszu lub klasy
jednostek uczestnictwa na rzecz spółki zarządzającej.
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1.10

Coroczna płatność opłat zależnych od wyników

Roczna opłata zależna od wyników odpowiada opłacie zależnej od wyników naliczonej do końca
ostatniego dnia wyceny roku obrotowego Funduszu włącznie. Opłaty zależne od wyników płatne na
rzecz spółki zarządzającej w danym roku obrotowym nie podlegają zwrotowi w kolejnych latach
obrotowych.
W przypadku likwidacji lub połączenia Subfunduszu, w stosunku do którego zastosowanie ma opłata
zależna od wyników, opłata taka podlega zapłacie w ostatnim dniu wyceny przed likwidacją lub
połączeniem.

381

Załącznik VI „Zabezpieczenie”
Informacje zawarte w niniejszym Załączniku należy interpretować w połączeniu z pełnym
tekstem prospektu emisyjnego, którego stanowią one integralną część.
Jak szerzej opisano w sekcji III „Zabezpieczenie otrzymane w związku z technikami oraz
instrumentami finansowymi” Załącznika II „Ograniczenia i uprawnienia inwestycyjne”, pewne
Subfundusze (wyszczególnione poniżej) mogą przyjmować zabezpieczenie od pojedynczego
emitenta na poziomie powyżej 20% wartości aktywów netto Subfunduszu na warunkach określonych
w przepisach prawa i regulacjach obowiązujących w Luksemburgu:
Subfundusz
JPMorgan Funds – Managed Reserves Fund
JPMorgan Funds – Euro Money Market Fund

JPMorgan Funds – US Dollar Money Market Fund
JPMorgan Funds – Sterling Managed Reserves
Fund

Emitenci
Amerykański skarb państwa
Republika Austrii
Republika Niemiec
Rząd Holandii
Republika Finlandii
Wielkie Księstwo Luksemburga
Republika Francuska
Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Instrument Stabilności Finansowej
Unia Europejska
Europejski Mechanizm Stabilności
Caisse D'Amortissement De La Dette Sociale
FMS Wertmanagement
Rentenbank
Kommunalbanken AS
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Amerykański skarb państwa
Ministerstwo Finansów Zjednoczonego
Królestwa

W przypadku Subfunduszy zawierających pożyczki papierów wartościowych, transakcje odkupu
zwrotnego i pozagiełdowe instrumenty pochodne, dozwolone rodzaje zabezpieczenia, poziom
wymaganego zabezpieczenia oraz zasady redukcji wartości są następujące:
Działanie

Pożyczki
papierów
wartościowych

Transakcje
odkupu
zwrotnego w
walutach
innych niż
dolary
amerykańskie

Transakcje
odkupu
zwrotnego
denominowane
w dolarach
amerykańskich

Poziom
zabezpieczenia

Pełne
zabezpieczenie
wraz z redukcją
wartości,
wyrażone
poniżej jako
wartość
procentowa
ekspozycji
kontrahenta
brutto

Pełne
zabezpieczenie
wraz z redukcją
wartości,
wyrażone
poniżej jako
wartość
procentowa
ekspozycji
kontrahenta
brutto (zob.
Nota 1)

Pełne
zabezpieczenie
wraz z minimalną
redukcją wartości
na poziomie 2%, z
wyłączeniem
środków
pieniężnych i
transakcji odkupu
zwrotnego z
Bankiem Rezerwy
Federalnej w
Nowym Jorku.
(Zob. Nota 2)
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Dwustronne
pozagiełdowe
instrumenty
pochodne
podlegające
umowom ISDA z
aneksami
wsparcia
kredytowego
Dzienne rozliczenie
gotówkowe zysków
i strat powyżej
niższej z
następujących
wartości: typowy
poziom pomocy de
minimis wynoszący
250,000 USD oraz
ustawowy poziom
limitu kredytowego
kontrahenta
wynoszący 10%
wartości aktywów
netto.

Przyjmowane
rodzaje
zabezpieczenia:
Środki pieniężne
Środki pieniężne z
niedopasowaniem
waluty ekspozycji i
waluty
zabezpieczenia
Transakcje odkupu
zwrotnego z
Bankiem Rezerwy
Federalnej w
Nowym Jorku
Obligacje rządowe o
wysokiej jakości
Obligacje rządowe o
wysokiej jakości, z
niedopasowaniem
waluty ekspozycji i
waluty
zabezpieczenia
Amerykańskie
instrumenty
skarbowe (bony,
obligacje, papiery
dłużne oraz
instrumenty typu
strips)
Skrypty dłużne
agencji
amerykańskich
CMO/REMIC
agencji
amerykańskich
Papiery
wartościowe
zabezpieczone
hipoteką agencji
amerykańskich
Amerykańskie
dłużne instrumenty
samorządowe o
ratingu
inwestycyjnym
Papiery
wartościowe
zabezpieczone
aktywami o ratingu
inwestycyjnym
Obligacje
przedsiębiorstw o
ratingu
inwestycyjnym
Papiery
wartościowe rynku
pieniężnego o
ratingu
inwestycyjnym

2%
5%

0%

0%

0%

2%

2%

5%

2%

2%
3%
2%

5%

5%

5%

5%
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0%

Inne państwowe
instrumenty dłużne
o ratingu
inwestycyjnym
Akcje
Prywatne CMO o
ratingu
inwestycyjnym

5%

8%
8%

Nota 1. Transakcje odkupu zwrotnego inne niż w USD mają stałe poziomy zabezpieczenia.
Nota 2. Poziomy zabezpieczenia w USD wyrażone jako bieżące poziomy docelowe w celu
odzwierciedlenia częstej renegocjacji poziomów zabezpieczenia na rynku amerykańskim. Polityka
polega na śledzeniu średnich rynkowych poziomów redukcji wartości dla każdego rodzaju
zabezpieczenia na podstawie danych Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku.
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Załącznik VII - Dodatkowa Informacja dla Inwestorów
JPMorgan Funds
Definicje
Fundusz – oznacza JPMorgan Funds, spółkę utworzoną zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga
w formie "société anonyme" i zakwalifikowaną zgodnie z tym prawem jako "société d'investissmenet à capital
variable". W ramach Funduszu działa kilka Subfunduszy. Każdy z Subfunduszy może posiadać tytuły
uczestnictwa jednej bądź więcej klas. Fundusz działa na podstawie Części I ustawy luksemburskiej z dnia 17
grudnia 2010 r. o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania oraz spełnia wymogi dla przedsiębiorstwa
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe („UCITS”) określone w Dyrektywie.
Inwestor - oznacza osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która
zamierza nabyć lub posiada Tytuły Uczestnictwa w Funduszu oraz jest wpisana do Rejestru Inwestorów.
Spółka Zarządzająca – JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l. została wyznaczona przez Zarząd
Funduszu do działania w charakterze spółki zarządzającej w celu realizowania funkcji zarządzającego
funduszem, administracji i marketingu na rzecz Funduszu z możliwością delegowania części z w/w funkcji na
rzecz osób trzecich. Siedzibą Spółki JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. w Luksemburgu jest:
European Bank and Business Centre; 6 route de Trèves; L-2633 Senningerberg; Wielkie Kięstwo Luksemburga.
Tytuły Uczestnictwa - oznacza tytuły uczestnictwa w Subfunduszu.
Agent Płatności – Deutsche Bank S.A., utworzona zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, Polska,
przy Al. Armii Ludowej 26, 00 609 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000020832, NIP 526-10-29-815, został wyznaczony przez Spółkę Zarządzającą.
Agent Transferowy – oznacza Spółkę Zarządzającą.
Miejsce Sprzedaży oraz wymogi sprzedaży
Tytuły Uczestnictwa Funduszu są zbywane wyłącznie firmom ubezpieczeniowym w formie produktów
ubezpieczeniowych; zarządzającym funduszami funduszy lub innym klientom instytucjonalnym w
Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym działania wprowadzające są wykonywane bezpośrednio przez
Agenta Transferowego w Luksemburgu. Klienci mogą używać udogodnień płatniczych oferowanych przez
depozytariusza znajdującego się w Luksemburgu.

JPMorgan Funds nie będzie zbywał Tytułów Uczestnictwa przez struktury nominee ani
przez lokalnego dystrybutora.

Szczegółowe informacje dotyczące nabywania i umarzania Tytułów Uczestnictwa Funduszu dostępne są na
stronie internetowej Funduszu: www.jpmorganassetmanagement.lu.
Obowiązki podatkowe uczestnika Funduszu
Opodatkowanie dochodów z tytułu uczestnictwa w Funduszu uczestnika, który ma miejsce zamieszkania lub
siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polski, następuje zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem zasad
wynikających z Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu
dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 110, poz. 527).
Powyższe informacje mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny, w szczególności nie stanowią opinii
podatkowej, mogą też ulec zmianie. Uczestnikom Funduszu zaleca się, aby w sprawie szczegółowych zasad
dotyczących opodatkowania zwrócili się do licencjonowanych doradców podatkowych, a także zapoznali się z
zasadami opodatkowania zawartymi prospekcie.
Wskazanie Agenta Płatności Funduszu
Agentem Płatności Funduszu jest Deutsche Bank S.A., chyba że klienci korzystają z udogodnień płatniczych
depozytariusza, bezpośrednio w Luksemburgu.
Agent Płatności prowadzi działalność na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 146 poz. 1546 ze zm.) na podstawie umowy zawartej ze
Spółką Zarządzającą.
Obowiązki Agenta Płatności obejmują umożliwianie płatności przychodzących i wychodzących z Funduszu na
rachunek Inwestorów Funduszu, związanych z nabyciem i odkupieniem Tytułów Uczestnictwa w Polsce.
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Wskazanie Przedstawiciela Funduszu
Przedstawicielem Funduszu jest Matczuk Wieczorek i Wspólnicy, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Sp. J. z siedzibą w Warszawie ul. Warecka 11a, tel. kontaktowy: (+48) 22 745 71 35).
Przedstawiciel Funduszu prowadzi działalność na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, poz. 1546 ze zm.) na podstawie umowy zawartej ze Spółką
Zarządzającą.
Przedstawiciel Funduszu reprezentuje Fundusz w kontaktach z Inwestorami, w szczególności w zakresie
zapewniania informacji na rzecz Inwestorów. Pozostałe obowiązki przedstawiciela obejmują:
 reprezentowanie Funduszu w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego;
 wykonywanie czynności koniecznych do obsługi uczestników Funduszu, w tym przyjmowania
reklamacji uczestników;
 informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o wszelkich zmianach w dokumentach publikowanych
przez Fundusz.
Wskazanie strony internetowej Funduszu
Informacje i dokumenty dla Inwestorów Funduszu są dostępne na wskazanej poniżej stronie internetowej:
www.jpmorganassetmanagement.lu
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NEXT STEPS
Adres e-mail:
fundinfo@jpmorgan.com
Strona internetowa:
www.jpmorganassetmanagement.com

Address
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
6 route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
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