
Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Fonds streeft ernaar eenpositief rendementopkapitaal teboekenen tracht
tegelijkertijd het risico van kapitaalverlies te beperken door een veelzijdige
risicobeheerbenadering te hanteren.
Het Fonds zal beleggen in wereldwijde financiële markten en zal via derivaten
blootstellingverwervenaanvaluta's (via valutatermijncontracten), vastrentende
effecten (via obligatiefutures) en aandelen (via aandelenindexfutures en
aandelenindexswaps) of door direct te beleggen in aandelen.
Het Fonds kan in aanzienlijke mate beleggen in kasdeposito's, equivalenten
vancontanten,depositocertificatenen/ofgeldmarktinstrumentenomdehandel
in derivaten te vergemakkelijken. Het Fonds zal direct beleggen in
geldmarktinstrumenten (inclusief handelspapier, bankdeposito's,
depositocertificaten en schuldbewijzenmet variabele rente) of via instellingen
voor collectievebelegging inplaats van via financiële derivaten.Deblootstelling
van het Fonds aan vastrentende effecten zal voornamelijk aan vastrentende
effecten van beleggingskwaliteit zijn (van BAA2 tot AAA (Moody's) en van BBB
totAAA (S&P)). Deblootstelling vanhet Fonds aan vastrentendeeffectenonder
beleggingskwaliteit zal nietmeer bedragen dan 30%vande intrinsiekewaarde
van het Fonds. Dezelfde financiële derivaten zullen worden gebruikt om long-
of shortposities te nemen.
Het Fonds belegt in aandelen, aandelensectoren en aandelenindexfutures of
swaps uit ontwikkelde en opkomende markten,
overheidsobligatiemarktindexfutures uit ontwikkelde landen en verschillende
valutacontracten.HetFondsbelegt voornamelijk inaandelen, aandelensectoren
enaandelenindexfutures enoverheidsobligatie-indexfutures vandeG7-landen
(Canada,Frankrijk,Duitsland, Italië, Japan,hetVerenigdKoninkrijkendeVerenigde
Staten).

De instrumenten waarin het Fonds belegt kunnen al dan niet genoteerd zijn
aan of verhandeld worden op wereldwijde beurzen. Het Fonds kan tot 10%
van zijn intrinsieke waarde beleggen in niet-genoteerde effecten.
Het Fonds zal voornamelijk beleggen in derivaten voor beleggingsdoeleinden
en efficiënt portefeuillebeheer.
Het Fonds zal ten gevolge van zijn gebruik van derivaten onderworpen zijn aan
hefboomwerking en kan dus een nominale blootstelling hebben vanmeer dan
100% van de intrinsieke waarde van het Fonds.
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.
Derivatenrisico:Het gebruik vanderivaten kan leiden tot hogere rendementen,
maar kan een groter risico voor uw beleggingen inhouden. Derivaten kunnen
wordengebruiktom indirecteblootstelling teverwervenaaneenbepaaldactief,
een bepaalde rentevoet of een bepaalde index en/of als deel van een strategie
die is ontworpen om blootstelling aan andere risico's, zoals het rente- of het
valutarisico, te verminderen.

Hefboomrisico:HetFondskaneenhefboomgebruikenvoorbeleggingsdoeleinden
of als deel van een afdekkingsstrategie. Het gebruik van een hefboom creëert
bijzondererisico'senkanhetbeleggingsrisicovanhetFondsaanzienlijkvergroten.
Risico van opkomende markten: Het fonds belegt in opkomende landen, die
last kunnen hebben van instabiliteit op het gebied van politiek, markt,
maatschappij, regelgeving en/of economie. Deze instabiliteit kan de waarde
van de fondsbeleggingen verminderen.
Tegenpartijrisico:Risicovaneenwezenlijkebeleggingsblootstellingdoorcontracten
met een derde.
Risico van kwantitatief beleggen: Het gebruik van kwantitatieve
beleggingsmethoden gaat gepaardmet bepaalde risico's, zoals het gebruik van
gebrekkige of onvolledige onderliggende beleggingsmodellen, of het risico op
foutenbijde toepassingvandezemodellen.Dit kanertoe leidendatderesultaten
van de gehanteerde strategieën niet aan de verwachtingen voldoen.
Valutarisico: De waarde van beleggingen in het Fonds die zijn aangeduid in
een andere valuta dan de basisvaluta van het Fonds kan stijgen en dalen als
gevolg van wisselkoersschommelingen.
Benchmarkrisico:Het Fonds kanonderworpen zijn aanmarkt- of andere risico's
die inherent zijn aan de aandelenklasse of effectenmarkt die wordt
vertegenwoordigddooreenbenchmark.DeprestatiesvanhetFonds tenopzichte
van die benchmark kunnen onderhevig zijn aan grote verschillen, afhankelijk
van demarktomstandigheden, of kunnen gedurende bepaalde periodes nauw
in lijn liggenmetdie vandebenchmark. Zelfs als het Fondseenhoger rendement
behaaltdandebenchmarkvóórvergoedingen,alsde toepasselijkevergoedingen
en kostendat overtollige rendement overtreffen,moetenbeleggers opmerken
dat de nettoprestaties lager zouden zijn dan de benchmark als gevolg van die
vergoedingen en kosten.

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 QMAW Keynes Systematic Absolute Return Fund (het “Fonds”)
een subfonds van PGIM Funds plc (de “Venootschap”)
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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 0,93%

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.

• 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 24 september 2019. De Aandelenklasse is
geïntroduceerd op 26 september 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.


