
Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Fonds streeft ernaar op basis van het totaalrendement een beter resultaat
te behalen dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (de
“Benchmark”). Bij het nastreven van deze doelstelling zal het Fonds een
“maatschappelijk verantwoord”beleggingsmandaathanteren zoalsbeschreven
in het supplement van het Fonds.
Het Fonds zal hoofdzakelijk beleggen in vastrentende effecten die genoteerd
zijnofverhandeldwordenopbeurzenwereldwijd,meteenratingvan investment
gradeof, indiengeenratingbeschikbaar is, vanvergelijkbarekwaliteit alseffecten
met deze rating zoals bepaald door de beleggingsbeheerder. Het Fonds kan
ookbeleggen inschuldpapieruitgegevendooroverheden,overheidsinstellingen,
dooroverhedengefinancierdeentiteiten,supranationaleemittentenenbedrijven,
warrants in door activa gedekte effecten, leningen gedekt door hypotheken
op commercieel vastgoed, kapitaaleffecten en gereglementeerde
geldmarktfondsenof fondsenvankortlopendeobligaties.Beleggingen ineffecten
die zijn genoteerd ofworden verhandeld in Rusland,worden alleen uitgevoerd
in effecten die zijn genoteerd of worden verhandeld op deMoscow Exchange
en zullen naar verwachting niet meer dan 10% van de intrinsieke waarde van
het Fonds bedragen.
Debeleggingen vanhet fonds in effectenmet een lagere rating dan investment
grademogennietmeerbedragendan5%vande intrinsiekewaarde. Bovendien
mag nietmeer dan 5%van de intrinsiekewaarde van het fondsworden belegd
in effecten die geen rating hebben van een ratingbureau.
Het Fonds mag voor beleggings- of afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van
opdebeurs enover-the-counter verhandelde derivaten (financiële contracten
waarvande koers afhangt van eenofmeer onderliggende activa),met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, futures en opties, credit default swaps, indexen
vancreditdefault swaps, total returnswaps,valutatermijncontracten, renteswaps

envalutaswaps.HetFondskanzichookbezighoudenmettechniekenvoorefficiënt
portefeuillebeheer zoals uiteengezet in het Supplement.
De hefboomwerking voor het fonds als gevolg van het gebruik van derivaten
mag niet groter zijn dan 100% van de intrinsieke waarde.
Hoewel het Fonds actief wordt beheerd, dienen beleggers er rekeningmee te
houden dat de Benchmark zal worden gebruikt voor risicobeheersing en
prestatievergelijking.HetFondsstreefternaarwaarde toe tevoegendoormiddel
van actief beheer, door de portefeuille van het Fonds in verschillende sectoren
(Industrials, Utilities en Finance) te onderwegen of overwegen in vergelijking
metwegingen vandergelijke sectoren in deBenchmark, en individuele selectie
van effecten.
Momenteel verwachten wij niet dat het fonds dividend zal uitkeren voor de
categorie.Denetto-inkomstenuit beleggingendie kunnenworden toegerekend
aan de categorie, worden naar verwachting in het fonds gehouden, waardoor
de intrinsieke waarde per aandeel van de categorie stijgt.
De transactiekosten van de portefeuille die door het fonds worden betaald
naastdekostendiestaanbeschreven inonderstaandeparagraaf“Kosten”,kunnen
een wezenlijke invloed hebben op de resultaten van het fonds.
Beleggers kunnenaandelenkopenenverkopenopelkewerkdagvoorhet fonds.
Dit fonds ismogelijk niet geschikt voor beleggers die vanplan zijn hunaandelen
op korte termijn te verkopen.
De aandelen zijn genoteerd in Euro, en de beleggingsbeheerder streeft ernaar
de valutablootstelling van de aandelen af te dekken naar de US dollar. De
basisvaluta van het fonds is US dollar.
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De risicocategorie van het fonds van 4 is berekend op basis van gesimuleerde
historische cijfers, die mogelijk geen betrouwbare indicator zijn voor het
toekomstige risicoprofiel van het fonds.
De risicorating van het fonds wordt berekend met gebruikmaking van een
standaardmethodediewordt gehanteerd door alle ICBE-fondsen, en geeft aan
hoe de betreffende aandelencategorie presteert in termen van relatief risico
en potentieel rendement, gebaseerd op de historische schommeling van de
aandelenkoers. De getoonde risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan
in de loopder tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat er sprake
is van een risicoloze belegging.
U dient zich bewust te zijn van de onderstaande risico's die kunnen leiden tot
eenverliesofverminderingvandewaardevanuwbeleggingen.Dezeopsomming
van risico's is niet volledig. Potentiële beleggers dienen het prospectus en hun
professionele adviseurs te raadplegen alvorens te beleggen in het fonds.
Risico op het gebied van bewaarneming: Activa die worden verhandeld op
marktenwaar de systemen voor bewaarneming en/of afwikkeling niet volledig
zijn ontwikkeld, kunnen blootstaan aan risico's in omstandigheden waarin de
bewaarder niet aansprakelijk is.

Politiekrisico:DewaardevandebeleggingenvanhetFondskanwordenbeïnvloed
door onzekerheden, zoals ontwikkelingen in internationaal beleid,
maatschappelijke instabiliteitenveranderingen inoverheidsbeleid.Dit kan leiden
totmeeruitgesproken risico'swaarbij deomstandighedeneenbepaalde impact
hebben op een of meer landen of regio's.
Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico is het risico dat het Fonds niet voldoet
aan verzoeken om aandelen die door het Fonds zijn uitgegeven te laten
terugkopen, zonder dat de belangen van de resterende beleggers in het Fonds
in aanzienlijke mate verwateren. Het Fonds kan beleggen in instrumenten die
in lagere volumes worden verhandeld en minder liquide zijn dan andere
beleggingen. Als het Fonds genoodzaakt is om deze beleggingen te verkopen
inverbandmetdeuitbetalingvan terugkoopopbrengstenofomandere redenen,
kan het Fonds geld verliezen.
Tegenpartijrisico:Risicovaneenwezenlijkebeleggingsblootstellingdoorcontracten
met een derde.
Kredietrisico:Dewaarde vande schuldeffecten kannegatiefwordenbeïnvloed
door afname van het vermogen van de emittent om de verschuldigde rente
en hoofdsom op de betreffende vervaldatum te betalen.
Gesecuritiseerdproductrisico:Gesecuritiseerdeproductenkunnenminder liquide
zijn dan andere schuldeffecten, kunnen onderhevig zijn aan aanzienlijke
prijsvolatiliteit en zijn onderhevig aan terugbetalingsrisico's van de emittent,
tegenpartijrisico'senkredietrisico's.Gesecuritiseerdeproductenhebbentemaken
met bepaalde bijkomende risico's die een negatieve invloed kunnen hebben
ophet rendement op de effecten,waaronder: demogelijkheid dat uitkeringen
vaneffectenmetonderpandniet toereikendzijnomrente-of anderebetalingen
te verrichten; de kwaliteit vanhet onderpandkandalen inwaardeof in gebreke
blijven; en de mogelijkheid dat de gesecutiriseerde producten ondergeschikt
zijn aan andere categorieën.

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 een belegging 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 wenst te beleggen.

PGIM Global Corporate Bond Fund (het “Fonds”)
een subfonds van PGIM Funds plc (de “Venootschap”)

Kapitalisatiecategorie EUR I (hedged) (IE00BFLQZL78) (de “Categorie”)



Kosten

Dekostendie ubetaalt,wordenaangewendomdebeheerkosten vanhet fonds,
met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten
verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend:

Instapvergoeding Geen

Uitstapvergoeding Geen

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden
voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten worden
uitbetaald.

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

Lopende kosten 0,34%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken:

Prestatievergoeding Geen

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige
gevallenbetaaltuminder-uwfinancieeladviseurkanuhieroververder informeren.
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd opde kosten perDecember 2020.
Dit cijfer kanvan jaar tot jaar variëren.Hierin zijndeportefeuilletransactiekosten
niet opgenomen,met uitzondering van instap- en uitstapvergoedingen die het
fonds betaalt bij aankoopof verkoop vandeelnemingen in een andere instelling
voor collectieve belegging.
Meer informatie over de kosten vindt u in het hoofdstuk 'Fees and Expenses'
van het prospectus en het supplement van het fonds, die verkrijgbaar zijn via
de betreffende distributeur.
Bij de aankoop of verkoop van aandelen kan 'swing pricing' worden toegepast
teneinde de kosten als gevolg van de handel in de fondsactiva tot uitdrukking
te laten komen.

In het verleden behaalde resultaten
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• In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de
toekomst.

• De prestaties van deze Categorie worden alleen ter vergelijking
weergegeven ten opzichte van de Benchmark. Dit wordt niet gebruikt om
de portefeuillesamenstelling te beperken.

• In de in het verleden behaalde resultaten zijn alle kosten opgenomen,
behalve eventuele instap- of uitstapvergoedingen.

• De waarde van deze categorie wordt berekend in Euro.

• Het Fonds is geïntroduceerd op 11 februari 2016. De Categorie is geïntro-
duceerd op 5 augustus 2016 en was inactief tussen 4 april 2019 en 24 april
2019. De Categorie is opnieuw geïntroduceerd op 25 april 2019.

Praktische informatie

De activa van het fonds zijn in bewaring bij State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Het fonds is een subfonds van de Vennootschap. De activa en passiva
van dit fonds zijn gescheiden van die van de andere subfondsen binnen de Vennootschap. Aandeelhouders kunnen verzoeken om omwisseling van hun aandelen
in het fonds voor aandelen in een ander subfonds van de Vennootschap, zoals beschreven in het prospectus onder “Conversion of Shares”.
Nadere informatie over het fonds (met inbegrip van het huidige prospectus en supplement, de intrinsieke waarde per aandeel van het fonds en de recentste
(half)jaarrekening) is verkrijgbaar bij de toepasselijke distributeur. Informatie over het beloningsbeleid vandeVennootschap is beschikbaar opwww.pgimfunds.com.

De Vennootschap is onderworpen aan de Ierse belastingwetgeving en dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie als belegger in het fonds.
Beleggers dienen hun eigen belastingadviseurs te raadplegen alvorens te beleggen in het fonds.

DeVennootschapkanuitsluitendaansprakelijkwordengesteldopgrondvaneeninditdocumentopgenomenverklaringdiemisleidend, incorrectofniet inovereenstemming
is met de betreffende delen van het Prospectus en het supplement van het fonds.

 

 

Aan deze Vennootschap is in Ierland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 29 januari 2021.


