São Paulo, 30 de abril de 2020.
Prezado Cliente,
Assunto: Impacto de doenças infecciosas na performance dos fundos

As economias e os mercados financeiros em todo o mundo estão se tornando cada vez mais
interconectados, o que aumenta a probabilidade de eventos ou condições em um país ou região
impactarem adversamente mercados ou emissores em outros países ou regiões. Como consequência
destes fatos, os valores mobiliários da carteira do Fundo podem apresentar um desempenho inferior ao
dos valores mobiliários em mercados financeiros em geral, em um mercado financeiro específico ou em
outras classes de ativos, devido a vários fatores, incluindo inflação (ou expectativas de inflação), deflação
(ou expectativas de deflação), taxas de juros, demanda global por produtos ou recursos específicos,
instabilidade do mercado, crises e rebaixamentos de dívidas, embargos, tarifas, sanções e outras barreiras
comerciais, eventos regulatórios, outros programas governamentais de comércio ou controle de mercado
e eventos geopolíticos relacionados. Além disso, o valor dos investimentos do Fundo pode ser afetado
negativamente pela ocorrência de eventos globais, como guerra, terrorismo, desastres ambientais,
desastres naturais ou eventos, instabilidade do país e epidemias ou pandemias de doenças infecciosas.
O surto de COVID-19, por exemplo, uma nova doença por coronavírus, afetou negativamente economias,
mercados e empresas individuais em todo o mundo, incluindo aquelas em que o Fundo investe. Os efeitos
dessa pandemia na saúde pública e nas condições comerciais e de mercado podem continuar a ter um
impacto negativo significativo no desempenho dos investimentos do Fundo, aumentar a volatilidade do
Fundo e exacerbar os riscos políticos, sociais e econômicos pré-existentes para o Fundo e negativamente
impactar amplos segmentos de negócios e populações. As operações do Fundo podem ser interrompidas
como resultado, o que pode contribuir para o impacto negativo no desempenho do investimento. Além
disso, os governos, suas agências reguladoras ou organizações de autorregulação podem tomar medidas
em resposta à pandemia que afetem os instrumentos em que o Fundo investe, ou os emissores desses
instrumentos, de maneiras que possam ter um impacto negativo significativo sobre a desempenho do
investimento do fundo. O impacto total da pandemia do COVID-19, ou de outras futuras epidemias ou
pandemias, é atualmente desconhecido.
Considerando o exposto acima e visando dar maior transparência sobre os riscos relacionados aos fundos
de investimento, descrevemos a seguir, adicionalmente aos riscos já informados nos regulamentos dos
fundos de investimento (“Fundo”) sob administração e gestão do Banco J.P. Morgan S.A., o risco de
doenças infecciosas, considerando o cenário atual da pandemia COVID-19:
Risco de doenças infecciosas: Um surto mundial de COVID-19, uma nova doença por coronavírus, afetou
negativamente economias, mercados e empresas individuais em todo o mundo. Os efeitos dessa
pandemia do COVID-19 na saúde pública e nas condições de negócios e mercado podem continuar a ter
um impacto negativo significativo no desempenho dos investimentos de um Fundo, aumentar a
volatilidade e exacerbar outros riscos políticos, sociais e econômicos pré-existentes.
O risco de disseminação adicional do COVID-19 levou a incerteza e volatilidade significativas nos mercados
financeiros. Os impactos do COVID-19 e outras epidemias e pandemias que possam surgir no futuro
podem afetar adversamente as economias de muitas nações, regiões específicas ou toda a economia
global, empresas individuais e produtos de investimento e o mercado em geral. A extensão total de tais
impactos não pode necessariamente ser prevista. Os impactos podem ser de curto prazo ou podem durar

um longo período de tempo e podem exacerbar outros riscos políticos, sociais e econômicos préexistentes. O valor de um Fundo e os valores mobiliários em que um Fundo investe podem ser afetados
adversamente por impactos causados pelo COVID-19 e outras epidemias e pandemias que possam surgir
no futuro. O impacto de uma pandemia também pode afetar negativamente a liquidez de certas
participações em carteira de um Fundo e pode dificultar a avaliação dessas participações. Como epidemias
e pandemias (como COVID-19) afetam amplos segmentos de negócios e populações ao mesmo tempo ou
em sucessão próxima, geralmente de maneiras imprevisíveis e significativas, elas criam o risco de que as
operações de um Fundo possam ser interrompidas, o que pode ter um impacto negativo significativo no
desempenho do investimento. Os governos, seus órgãos reguladores ou organizações auto-reguladoras
podem tomar ações que afetam os instrumentos em que um Fundo investe, ou os emissores desses
instrumentos, de maneiras que também possam ter um impacto negativo significativo no desempenho
do investimento de um Fundo.
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