
Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen
marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht
te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen,
opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wilt beleggen.

The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond
(het 'Fonds'), een subfonds van The Jupiter Global Fund (de 'Vennootschap')
Class L EUR Acc (ISIN - LU0853555380)

De beheermaatschappij is Jupiter Asset Management International S.A.(de "Beheermaatschappij").

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het fonds streeft naar hoge inkomsten met vooruitzichten op kapitaalgroei. Het fonds
belegt voornamelijk in hoogrentende obligaties, obligaties van beleggingskwaliteit,
staatsobligaties, converteerbare obligaties en andere obligaties.
Benchmark-informatie

Het fonds wordt actief beheerd. Bij het fondsbeheer wordt geen rekening gehouden
met een benchmark en het fonds gebruikt geen benchmark for resultaatvergelijkingsdoeleinden.
Dit betekent dat de beleggingsbeheerder beleggingsbesluiten neemt met de intentie
om de beleggingsdoelstelling van het fonds te realiseren, zonder rekening te houden
met een benchmark. De beleggingsbeheerder wordt bij zijn portefeuillepositionering
op geen enkele wijze beperkt door een benchmark.
Alle inkomsten die door deze aandelencategorie worden gegenereerd, worden in het
fonds gehouden (d.w.z. ze worden automatisch herbelegd en komen tot uitdrukking
in de koers van de aandelen).
Beleggers kunnen aandelen kopen en verkopen op elke werkdag. Indien u ons op een
werkdag vóór 13.00 uur (Luxemburgse tijd) informeert dat u aandelen wilt kopen of
verkopen, dan voeren wij de transactie op diezelfde dag uit. Indien u ons op een
werkdag na 13.00 uur (Luxemburgse tijd) informeert dat u aandelen wilt kopen of
verkopen, dan voeren wij de transactie op de volgende werkdag uit.

Risico- en opbrengstprofiel
De tabel met de risico- en opbrengstindicator geeft aan in welke categorie het Fonds
zich bevindt wat betreft de potentiële risico's en opbrengsten. Des te hoger de
categorie, des te hoger de potentiële opbrengsten, maar ook des te hoger het risico
geld te verliezen. De categorie is gebaseerd op historische gegevens, kan in de loop
van de tijd veranderen en vormt wellicht geen betrouwbare indicatie voor het
toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het grijze deel in de onderstaande tabel geeft
de categorie van het Fonds op de risico- en opbrengstindicator weer.

Doorgaans lagere opbrengsten, Doorgaans hogere opbrengsten,
lager risico hoger risico
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1 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
1 Het fonds is in deze categorie ingedeeld op basis van de beleggingen en de

volatiliteit (omvang van de waardeschommelingen) van het fonds in het verleden.
1 Door markt- en wisselkoersschommelingen kan de waarde van een belegging

dalen of stijgen. Het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan uw oorspronkelijke
inleg, zelfs als de aandelencategorie is afgedekt ten opzichte van de basismunt van
het fonds.

1 Het fonds kan een aanzienlijk deel van de portefeuille beleggen in hoogrentende
obligaties en obligaties zonder rating van een ratingbureau. Hoewel dergelijke
obligaties mogelijk hogere inkomsten bieden, is het risico dat de rente en de
hoofdsom niet worden uitbetaald groter, vooral in tijden van wisselende
marktomstandigheden.

1 Obligaties zijn zeer gevoelig voor renteschommelingen en de mogelijkheid bestaat
dat de emittent van een obligatie geen rente uitbetaalt of het beloofde kapitaal
niet teruggeeft. Het is ook mogelijk dat de rating van een obligatie wordt verlaagd
door een ratingbureau. Door dergelijke gebeurtenissen kunnen obligaties in
waarde dalen en kan het rendement negatief worden beïnvloed.

1 In ongunstige marktomstandigheden kan een daling van de liquiditeit op de
obligatiemarkten het voor de fondsmanager lastiger maken om beleggingen tegen
de beurskoers te verkopen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de waarde
van uw belegging. In extreme marktomstandigheden kan het moeilijk zijn om
bepaalde activa tijdig of tegen een redelijke prijs te verkopen. Dit kan invloed
hebben op het vermogen van het fonds om te voldoen aan de terugkoopverzoeken
van beleggers.

1 Het fonds kan voor efficiënt portefeuillebeheer gebruikmaken van derivaten.
Beleggingen in financiële derivaten gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer,
kunnen hefboomrisico's met zich meebrengen en een negatief effect hebben op
het rendement.

1 Het risico bestaat dat bedrijven die bepaalde diensten verlenen, zoals het bewaren
van activa, of optreden als tegenpartij bij derivaten, insolvent worden, waardoor
het fonds verlies kan lijden.

1 Alle kosten van de aandelencategorie worden in mindering gebracht op de
inkomsten. Indien er niet voldoende inkomsten zijn, worden de kosten in
mindering gebracht op het kapitaal.
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Kosten
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding 3.00%

Uitstapvergoeding 0.00%

Dit zijn de maximale kosten die van uw geld kunnen worden afgehouden voordat het
belegd wordt en voordat wij de opbrengsten van uw belegging uitbetalen. In sommige
gevallen betaalt u minder. De feitelijke instap- en uitstapvergoedingen kunt u van uw
financieel adviseur vernemen.

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken

Lopende kosten 1.45%

Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds worden
onttrokken

Prestatievergoeding  GEEN

1 De kosten die u betaalt, worden aangewend om de kosten van het Fonds te dekken,
met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderden
de potentiële groei van uw belegging.

1 De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers.
1 Het cijfer voor de lopende kosten in dit document is gebaseerd op de vergoedingen

en uitgaven voor het jaar dat op 31 september 2021 werd afgesloten. Dit cijfer is
vast en hierin zijn de kosten voor het kopen of verkopen van beleggingen voor het
Fonds niet opgenomen.

1 Voor het omzetten van aandelen tussen verschillende categorieën van hetzelfde
subfonds, of tussen twee verschillende subfondsen, kan maximaal 1.00% van het
brutobedrag van de transactie in rekening worden gebracht.

1 Nadere informatie over de kosten vindt u in het prospectus van de Vennootschap
onder "General Information".

In het verleden behaalde resultaten

Bron: Jupiter/Factset SPAR 2021

Fonds

%

1 U dient er rekening mee te houden dat resultaten uit het verleden geen indicatie
zijn voor toekomstige resultaten.

1 Introductiedatum fonds: 8-5-2012
1 Introductiedatum aandelenklasse: 10/05/2013
1 Het resultaat is berekend in EUR
1 Dit diagram toont de in het verleden behaalde resultaten van het fonds in de

afgelopen tien volledige kalenderjaren. Indien het fonds minder dan tien jaar
geleden is geïntroduceerd, worden de resultaten sinds de introductie getoond. De
vermelde resultaten zijn berekend na aftrek van lopende kosten, maar houden
geen rekening met provisies en kosten voor de uitgifte en terugkoop van aandelen.
De in het verleden behaalde resultaten zijn uitgedrukt in de basisvaluta van de
vermelde aandelencategorie.

Praktische informatie
1 De bewaarder van de Vennootschap is Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
1 Op www.jupiteram.com vindt u nadere informatie over de vennootschap, de beschikbare subfondsen van de vennootschap en de aandelencategorieën. Beleggers kunnen

het Prospectus, de statuten en de meest recente jaarverslagen (30 september) en halfjaarverslagen (31 maart) en jaarrekeningen verkrijgen door contact op te nemen met
de transfer agent, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch telefonisch via: +352 451414328, Fax: + 352 45 14 14 860, of via e-mail: citiluxta.jupiter@citi.com.

1 Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar (alleen beschikbaar in het Engels en het Frans).
1 Nadere informatie over de aandelenkoersen is beschikbaar op www.jupiteram.com of via het hoofdkantoor van de vennootschap. De vennootschap kan enkel aansprakelijk

worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het
prospectus is. Dit document verschaft u Essentiële Beleggersinformatie over een aandelencategorie van een subfonds van de vennootschap. Het prospectus en de periodieke
verslagen en financiële staten worden opgesteld voor de vennootschap als geheel. Binnen de vennootschap zijn de activa en passiva van elk subfonds bij wet gescheiden.

1 Beleggers hebben het recht om hun aandelen in een categorie of subfonds om te zetten in aandelen van dezelfde categorie of hetzelfde subfonds, of van een ander subfonds,
onder voorwaarde dat ze voldoen aan de in het prospectus vermelde minimale inleg. In het prospectus wordt toegelicht hoe deze rechten kunnen worden uitgeoefend.

1 De belastingwetgeving van toepassing op de Vennootschap kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger omdat de Vennootschap onderworpen
is aan de Luxemburgse wet- en regelgeving.

1 Jupiter gebruikt een remuneratiebeleid dat van toepassing is op de hele groep en waarop een onafhankelijk remuneratiecomité toezicht houdt. Details over dit beleid,
inclusief een overzicht van de remuneratiecomponenten en de hierbij behorende governanceprocessen, worden toegelicht op onze
https://www.jupiteram.com/corporate/Governance/Risk-management. Een papieren exemplaar van deze remuneratie-informatie is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar
bij het administratiekantoor.

Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier
("CSSF"). Aan de beheermaatschappij is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 10/02/2022. Pagina 2 van 2.


