
Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. Het fonds tracht zijn
doelstelling te verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en
aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven die zich overal ter wereld
bevinden.
De beleggingsideeën van het fonds worden gegenereerd door de
onderzoeksanalistenvanhetbeleggingsteamendoormiddelvanscreeningcriteria
waarmeebedrijvenwordengeïdentificeerddie fundamentelekenmerkenhebben
dievolgenshet teambijdragenaandeperformanceop langere termijn.Bedrijven
die inhet initiëleonderzoeks-enscreeningproceswordengeïdentificeerd,worden
aan een kritisch onderzoek onderworpen dat zich richt op drie kerngebieden:
concurrentiepositie,vermogenomdebedrijfsstrategieuittevoerenenwaardering.
De benchmark van het Fonds is deMSCI ACWI (All CountryWorld Index),maar
deonderbeheerderheeftdiscretieoverdebeleggingenvanhetFonds.HetFonds
zal actiefwordenbeheerdenheeft niet de intentie omdebenchmark te volgen.
Debenchmarkwordt alleendoor het Fonds gebruikt voor prestatievergelijking.
Het fonds kan zonder beperking beleggen in niet-Amerikaanse aandelen en
aanaandelengerelateerdeeffecten,belegtdoorgaans ineenaantal verschillende
landen en kan een aanzienlijk deel van het vermogen beleggen in bedrijven in
opkomendemarkten.Het fondszalnietmeerdan10%vanzijn intrinsiekewaarde
beleggen ineffectendiewordengenoteerdenverhandeldopdeaandelenbeurzen
in deVolksrepubliek China. Het fonds zal nietmeer dan 50%van zijn intrinsieke
waarde beleggen in de Taiwanese effectenmarkt. Het fonds kan beleggen in

effecten van emittenten vanwelkemarktkapitalisatiegrootte dan ook, zonder
bijzondere focus op een bepaalde sector.
Het fonds kan ook aanvullend liquide middelen aanhouden en beleggen in
geldmarktinstrumenten, en het fonds kan zijn liquiditeiten beleggen in
gereguleerde geldmarktfondsen of kortlopende obligatiefondsen.
De hefboomwerking voor het fonds als gevolg van het gebruik van derivaten
mag niet groter zijn dan 100% van de intrinsieke waarde.
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 US dollar. De basisvaluta van het fonds is US
dollar.
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De risicocategorie van het fonds van 6 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 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.
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.
Belangrijkstebeleggingsstrategieën:Erzijnrisico'sverbondenaandebelangrijkste
beleggingsstrategieënvanhetfonds,met inbegripvanhetrisicodatdebeleggingen
van het fonds geografisch geconcentreerd zijn doordat het fonds een groot
deel van het vermogen belegt in één land of één regio. Dit kan leiden totmeer
uitgesprokenrisico'salsgevolgvaneconomischeomstandighedendieeen impact
hebben op één of meer landen of regio's.
Risicometbetrekking toteenopgroei gerichtebeleggingsstijl:Doordegroeistijl
vanhetfondskanhetfondsonderhevigzijnaanbovengemiddeldeschommelingen.
Het risicobestaatdatdeopgroeigerichtebeleggingsstijl gedurendeeenbepaalde
periode uit de gratie is enwanneer dit het geval is, kan het fonds achterblijven
bij de markt als geheel.

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 Jennison Global Equity Opportunities Fund (het “Fonds”)
een subfonds van PGIM Funds plc (de “Venootschap”)

Kapitalisatiecategorie USD I (IE00BYV6MS67) (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 0,82%

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 US dollar.

• Het Fonds is geïntroduceerd op 5 augustus 2015. De Aandelenklasse is
geïntroduceerd op 20 maart 2017.

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.


