
Avaintietoesite
Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on
annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista
suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

JPM Singapore A (dist) - USD
on osuuslaji JPMorgan Funds – Singapore Fund -alarahastossa
joka kuuluu JPMorgan Funds -rahastoihin LU0117842756

Tätä rahastoa hoitaa JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitustavoite: Alarahasto tavoittelee pitkäaikaista pääoman
kasvua sijoittamalla ensisijaisesti singaporelaisiin yrityksiin.

Sijoituspolitiikka: Vähintään 67% alarahaston varoista (lukuun
ottamatta käteistä ja käteiseen verrattavia varoja) sijoitetaan
sellaisten yritysten (myös markkina-arvoltaan pienten yritysten)
osakearvopapereihin, jotka on listattu Singaporen pörssissä tai
joiden toimipaikka sijaitsee tai jotka harjoittavat suurinta osaa
liiketoiminnastaan Singaporessa.

Alarahasto voi sijoittaa missä tahansa valuutassa oleviin varoihin,
ja valuuttariskiltä saatetaan suojautua.

Alarahasto voi käyttää rahoitusjohdannaisia suojaukseen ja
tehokkaaseen salkunhoitoon.

Lunastus ja kaupankäynti: Alarahaston osuuksia voi vaatia
lunastettaviksi yleensä päivittäin.

Johdon harkintavalta: Salkunhoitajalla on valta ostaa ja myydä
sijoituksia alarahaston puolesta sijoitustavoitteen ja -periaatteiden
asettamissa puitteissa.

Vertailuarvo: Osuuslajin viitearvo on FTSE ST All Share Index
(Total Return Net).

Viitearvo on mittapuu, jonka mukaan osuuslajin tuottoa voidaan
arvioida. Alarahaston salkku voi poiketa huomattavasti
viitearvostaan.

Jakelupolitiikka: Tässä osuuslajissa maksetaan yleensä voitto-
osuuksia.

Jotkin tässä asiakirjassa käytetyt termit on selitetty sivustolla
www.jpmorganassetmanagement.com olevassa sanastossa.

Riski-tuottoprofiili

Matalampi riski Korkeampi riski

Pienempi hyöty Suurempi hyöty

1 2 3 4 5 6 7

Edellä mainittu luokitus perustuu osuuslajin substanssiarvon
aiempaan volatiliteettiin viimeisten viiden vuoden aikana, eikä se
välttämättä ilmennä luotettavasti osuuslajin tulevaisuuden
riskiprofiilia.

Edellä esitetyn riski- ja hyötyluokituksen ei taata säilyvän
muuttumattomana, ja se voi muuttua ajan myötä.

Alimmankaan riskiluokituksen osuuslaji ei merkitse riskitöntä
sijoitusta.

Miksi tämä alarahasto on tässä luokassa? Tämä osuuslaji
kuuluu luokkaan 5, koska sen substanssiarvo on
osoittanut keskinkertaisia–suuria vaihteluja menneisyydessä.

Muita olennaisia riskejä:
Q Sijoituksen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin noustakin eikä
sijoittaja saa välttämättä takaisin koko sijoittamaansa summaa.

Q Alarahaston aggressiivisen hallinnoinnin vuoksi sen volatiliteetti
voi olla korkea, koska alarahasto voi hankkia suurempia
positioita, sen varojen kiertonopeus voi olla suuri ja sen altistus
tietyille markkina-alueille ajoittain merkittävä.

Q Osakearvopaperien arvo voi laskea yhtä hyvin kuin noustakin
riippuen yksittäisten yritysten kehityksestä ja yleisistä
markkinaolosuhteista.

Q Alarahaston kohdemarkkinoihin saattaa kohdistua erityisiä
poliittisia ja taloudellisia riskejä, minkä seurauksena alarahasto
saattaa olla epävakaampi kuin laajemmin hajautetut rahastot.

Q Alarahasto saattaa keskittyä rajalliseen määrään arvopapereita
ja toimialoja, mistä syystä se voi olla volatiilimpi kuin laajemmin
hajautetut rahastot.

Q Alarahasto saattaa sijoittaa pienyritysten arvopapereihin, jotka
voivat olla epälikvidejä ja epävakaita, minkä lisäksi niihin liittyy
yleensä suurempi taloudellinen riski kuin suuryritysten
arvopapereihin.

Q Valuuttakurssien liikkeet voivat heikentää sijoitusten tuottoa.
Valuuttakurssimuutosten vaikutuksen lieventämiseksi käytetty
suojaus ei välttämättä aina onnistu.

Q Lisätietoja riskeistä on tarjousesitteen liitteessä IV ”Risk
Factors” (Riskitekijät).



Rahaston kulut

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio 5,00%

Lunastuspalkkio 0,50%

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa
kuluina ennen sijoitusta tai ennen sijoitustuoton maksamista.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut 1,80%

Rahastosta erityisiss tilanteissa veloitettavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio Ei sovelleta

Q Merkintä- ja lunastusmaksut ovat enimmäismääriä, ja
sijoittajalta voidaan veloittaa pienempikin määrä. Sijoittaja saa
tietoja kuluista sijoitusneuvojalta, jakelijalta tai tarjousesitteen
maakohtaisesta liitteestä.

Q Vaihdosta saatetaan periä palkkio, joka ei ylitä yhtä prosenttia
uuden osuuslajin osuuksien substanssiarvosta.

Q Juoksevat kulut perustuvat viime vuoden kuluihin
marraskuuta 2016, ja niiden määrä voi vaihdella vuosittain.

Q Maksuja käytetään osuuslajin toiminnasta aiheutuvien kulujen
maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukulut.
Nämä maksut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Q Lisätietoja maksuista on luettavissa rahastoesitteen osiossa
”Administration Details, Charges and Expenses”
(Hallintotiedot, maksut ja kulut).

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

%
Q JPM Singapore A (dist) - USD (LU0117842756)
Q Vertailuarvo

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

31,9 -58,6 81,9 23,7 -17,8 32,6 0,7 -0,1 -16,1 3,9

28,4 -47,4 74,0 22,1 -17,9 31,0 1,7 1,7 -17,5 1,8
1

Q Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole
ennuste tulevasta kehityksestä.

Q Tuottolukuihin on sisällytetty verot,
juoksevat kulut ja salkun
transaktiokustannukset, mutta ne
eivät sisällä merkintä- ja
lunastuspalkkioita, valuutassa USD.

Q Missä aiempaa tuotto- tai
arvonkehitystä ei ole näytetty, tiedot
eivät riitä kyseisen vuoden tuoton
antamiseen.

Q Alarahaston perustamispäivä: 2001.
Q Osuuslajin perustamispäivä: 2001.

1 Tämän ajanjakson aikana käytettiin eri
viitearvoa.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: Rahaston säilytysyhteisö on J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Lisätietoja: Tarjousesitteen ja viimeisimmän vuosikertomuksen ja
puolivuotiskatsauksen kielellä englanti, ranska, saksa, kreikka,
italia, puola, portugali ja espanja sekä viimeisimmät
osuuskohtaiset substanssiarvot ja osto- ja tarjoushinnat saa
pyynnöstä maksutta verkko-osoitteesta
www.jpmorganassetmanagement.com, sähköpostitse osoitteesta
fundinfo@jpmorgan.com tai kirjoittamalla osoitteeseen JPMorgan
Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633
Senningerberg, Luxemburg.

Palkitsemisperiaatteet: Hallinnointiyhtiön palkitsemisperiaatteet
ovat osoitteessa
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-
policy . Näissä periaatteissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten
palkkiot ja edut lasketaan sekä periaatteista vastaavan ja niitä
valvovan työryhmän vastuut ja kokoonpano. Kopion periaatteista
saa pyynnöstä maksutta hallinnointiyhtiöltä.

Vero: Tämä alarahasto on Luxemburgin verolainsäädännön
alainen. Se voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen
verotusasemaan.

Oikeudelliset tiedot: JPMorgan Asset Management (Europe)
S.à r.l. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että
tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai
tietoja, jotka ovat ristiriidassa yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteen
asianomaisten osien kanssa.

JPMorgan Funds koostuu erillisistä alarahastoista, joista jokainen
laskee liikkeeseen yhden tai useampia osuuslajeja. Tämä asiakirja
on laadittu tietylle osuuslajille. Tarjousesite, vuosikertomus ja
puolivuotiskatsaukset tuotetaan rahastolle JPMorgan Funds.

Alarahaston viiteindeksi on JPMorgan Funds. Luxemburgin lain
mukaan alarahastoilla on eriytetyt vastuut. Tämä tarkoittaa sitä,
että yhden alarahaston varoja ei voida käyttää toisen alarahaston
velkojan tai muun ulkopuolisen vaateiden kattamiseen.

Rahastojen välinen vaihto: Sijoittajat voivat vaihtaa saman tai
toisen JPMorgan Investment Funds -alarahaston (lukuun ottamatta
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund ja JPMorgan
Funds - Multi-Manager Equity Long-Short Fund -alarahastoja)
osuuslajin osuuksiin (lukuun ottamatta T-osuuslajia) edellyttäen,
että asiaankuuluvat kelpoisuutta ja vähimmäisomistusta koskevat
vaatimukset täyttyvät. Lisätietoja on tarjousesitteen osiossa
”Subscription, Redemption and Switching of Shares” (Osuuksien
merkintä, lunastus ja vaihto).
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Tälle alarahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg, ja sen sääntelyviranomainen on Commission de Surveillance du
Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.-rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg
ja sitä valvoo CSSF.
Tämä avaintietoesite on voimassa 01/01/2017 alkaen.


