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Date despre administrator

Politica de investiții

Acest fond este administrat de JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l.
Adresa administratorului:
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
PO Box 275
L-2012 Luxembourg
Tel +(352) 46 40 10 7280
Fax +(352) 24 52 9755
investor.services@lux-email.jpmorgan.com

Cel puțin 67% din activele fondului (excluzând numerarul și
echivalentele de numerar) vor fi investite în capitalurile proprii
ale companiilor (inclusiv companii care au o capitalizare mică)
care au domiciliul în sau care își desfășoară cea mai mare parte
a activității lor economică într-o țară ASEAN.

Descriere fond

Fondul poate investi în active denominate în orice monedă iar
expunerea în valută poate fi acoperită prin instrumente de tip
hedge. Fondul poate utiliza instrumentele financiare derivate
pentru scopuri de hedging și de gestionare eficientă a
portofoliului.

Anumite țări ASEAN pot fi considerate piețe emergente.
Fondul poate, de asemenea, să investească în societăți listate
în țări ASEAN care ar putea avea expunere la alte țări, în special
China.

Fondul JPMorgan ASEAN Equity Fund EUR (ISIN LU0441853263)
are ca obiectiv creșterea capitalului pe termen lung investind în
principal în companii din țări care sunt membre ale Asociației
Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Benchmark
MSCI AC ASEAN Index (Total Return Net).

Limite de investiții pe clase de active și profilul de risc
Profilul de risc al fondului este ridicat fiind încadrat în clasa 6 (pe o scară de la 1 la 7).
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Durata de investire minimă recomandată
Nu este specificată.

Nivelul și structura taxelor
Nivelul și structura taxelor este detaliată în condițiile generale ale
asigurării (anexa GTC).
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Garanțiile administratorului
O investiție în instrumentele pieței de capital, inclusiv unități
de fond, reprezintă atât o oportunitate de câștig cât și un risc.
Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție
a realizărilor viitoare.

