
Mål og investeringsmandat

Fondet har som mål å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet forsøker å
oppnå målet ved å investere primært i aksjer og aksjerelaterte
verdipapirer i selskaper over hele verden.
Fondets investeringsideer kommer fra analytikerne i investeringsteamet
og fra en screeningmekanisme som fanger opp selskaper med
fundamentale egenskaper som teamet mener vil bidra til avkastning på
lengre sikt. Selskaper som utmerker seg i den første analyse- og
screeningprosessen, blir deretter grundig analysert ut fra tre
hovedhensyn: konkurranseposisjon, evne til å gjennomføre forretning-
sstrategien og prising.
Fondets referanseindeks er MSCI ACWI (All Country World Index), men
underinvesteringsforvalteren kan bruke eget skjønn om investeringene i
fondet. Fondet vil bli aktivt forvaltet og har ikke til hensikt å spore
referanseindeksen. Fondet bruker referanseindeksen kun til resultat-
sammenligning.
Fondet kan investere uten begrensning i ikke-amerikanske aksjer og
aksjerelaterte verdipapirer og investerer typisk i en rekke forskjellige
land og kan investere en vesentlig del av sine aktiva i selskaper i
vekstmarkeder. Fondet investerer ikke mer enn 10 % av netto
aktivaverdi i verdipapirer notert eller omsatt på børs i Folkerepublikken
Kina. Fondet investerer ikke mer enn 50 % av netto aktivaverdi i verdipa-

pirmarkedet i Taiwan. Fondet kan investere i verdipapirer fra utstedere
uavhengig av markedsverdi og uten spesiell fokus på én sektor.
Fondet kan også holde kontanter og på supplerende basis investere i
pengemarkedsinstrumenter, og det kan plassere kontantbeholdningen i
regulerte pengemarkedsfond eller kortsiktige obligasjonsfond.
Fondet kan ikke gires over 100 % av netto andelsverdi gjennom bruk av
derivater.
Det er foreløpig ikke forventet at utbytte vil bli erklært for denne
klassen. Nettoinntekter fra investeringene knyttet til klassen forventes å
bli beholdt av fondet, noe som vil øke netto andelsverdi per andel i
klassen.
Porteføljetransaksjonskostnader, som betales av fondet i tillegg til
kostnadene angitt nedenfor under “Gebyrer”, kan ha vesentlig
innvirkning på fondets avkastning.
Investorene kan kjøpe og selge sine aksjer hver virkedag for fondet.
Dette fondet passer dårlig for investorer som tar sikte på å selge sine
andeler innen kort tid.
Andelene er denominert i euros. Fondets basisvaluta er amerikanske
dollar.

Risiko- og avkastningsprofil
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Fondets risikokategori på 7 er beregnet ut fra simulerte historiske data
som ikke nødvendigvis er noen pålitelig indikator på fondets fremtidige
risikoprofil.
Fondets risikovurdering beregnes ved hjelp av en standardmetodikk som
brukes av alle UCITS-fond, og viser hvor fondet rangeres ut fra sin
relative risiko og potensielle avkastning basert på tidligere
kurssvingninger. Risikokategorien som vises, er ikke garantert og kan
endres over tid. Den laveste kategorien betyr ikke “risikofri”.
Nedenfor finner du visse risikoer som du bør være klar over kan
resultere i et tap eller en reduksjon i verdien av dine investeringer. Disse
risikoene er ikke uttømmende. Potensielle investorer bør konsultere

prospektet og profesjonelle rådgivere før investering i fondet.
Vekstmarkedsrisiko: Fondet investerer i vekstmarkeder, somkanoppleve
politisk,markedsmessig, sosial, regulatoriskog/eller økonomiskustabilitet.
Slik ustabilitet kan redusere verdien av fondets investeringer.
Depotrisiko: Aktiva som omsettes i markeder hvor depot- og/eller
oppgjørssystemene ikke er fullt utviklet, kan bli utsatt for risiko under
omstendigheter der depotmottaker ikke overtar ansvar.
Hovedinvesteringsstrategier: Det er risikoer forbundet med fondets
hovedinvesteringsstrategier, blant annet at fondets investeringer kan bli
geografisk konsentrert siden fondet kan investere en stor andel av
forvaltningskapitalen i ett land eller én region av verden, som i sin tur kan
føre til større risiko som følge av økonomiske forhold som rammer ett eller
flere land, eller en eller flere regioner.
Risiko forbundetmedvekstinvestering: Fondets fokuspå vekstinvestering
kan utsette fondet for over gjennomsnittet store svingninger. Det er risiko
for at vekstinvesteringer blir upopulære i en periode, og når denne stilen
er upopulær, kan fondet gjøre det dårligere enn markedet som helhet.

NØKKELINFORMASJON TIL INVESTORE
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er

lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå fondet og hvilken risiko som er forbundet med å investere i det. Vi oppfordrer deg til å lese
dette, slik at du kan ta en velfundert avgjørelse om hvorvidt du skal investere.

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund (“fondet”)
et underfond av PGIM Funds plc (“selskapet”)

Klasse EUR akkumulering I (IE00BZ3G1Q25) (“klassen”)



Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved fondet,
herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene
reduserer den potensielle veksten til investeringen.

Engangsavgifter som påløper før eller etter du investerer:

Tegningsgebyr Ingen

Innløsningsgebyr Ingen

Dette er det høyeste beløpet som kan trekkes fra pengene dine før
de investeres eller før utbytte utbetales.

Gebyrer som tas fra fondet i løpet av et år:

Løpende gebyrer 0,86%

Gebyrer som tas fra fondet under visse spesifikke betingelser:

Resultatavhengig
forvaltningshonorar Ingen

Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises, er maksimumsbeløp. I noen
tilfeller kan du betale mindre. I noen tilfeller kan det hende du må betale
mindre – snakk med finansrådgiveren din.
Tallet for løpende gebyrer er basert på estimerte utgifter. Dette tallet kan
variere fra år til år. Det omfatter ikke porteføljetrans- aksjonskostnader,
unntatt når tegnings-/innløsningsgebyr betales av fondet ved kjøp og salg
av andeler i et annet foretak for kollektiv investering.
For mer informasjon om gebyrer kan du se avsnittet “Fees and Expenses”
i fondets prospekt og supplement, som er tilgjengelig fra den aktuelle
distributøren.
(Svingprising kan brukes på en tegning eller innløsning av andeler for å
gjenspeile kostnadene ved å handle i fondets aktiva.)

Historisk avkastning

Det finnes ikke nok data til å gi
en hensiktsmessig indikasjon på
historisk avkastning for klassen.

• Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig
avkastning.

• Historisk avkastning tar hensyn til alle gebyrer og kostnader, med
unntak av eventuelle tegnings- og innløsningsgebyrer.

• Verdien av denne klassen er beregnet i euros.

• Fondet ble lansert den 5. august 2015. Klassen ble lansert den
4. juni 2019.

Praktisk informasjon

Fondets aktiva holdes av State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Fondet er et underfond av selskapet. Eiendeler og gjeld i dette fondet er
adskilt fra andre underfond i Selskapet. Andelseierne kan be om å bytte sine andeler i fondet mot andeler i et annet underfond i selskapet, slik det er
beskrevet i avsnittet “Conversion of Shares” i prospektet.
Ytterligere informasjon om fondet (deriblant gjeldende prospekt og supplement, netto andelsverdi per andel i fondet og de nyeste regnskapene) er
tilgjengelig fra gjeldende distributør. Nærmere opplysninger om selskapets lønnspolitikk er tilgjengelig på www.pgimfunds.com.

Fondet er underlagt irsk skattelovgivning, og dette kan ha innvirkning på din personlige skattesituasjon som investor i fondet. Investorer bør rådføre seg
med sine egne skatterådgivere før investering i fondet.

Selskapet kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av uttalelser i dette dokumentet som er villedende, uriktige eller ikke i samsvar med de
relevante delene av prospektet og supplementet for fondet.

 

 

Fondet er godkjent i Irland og regulert av den irske sentralbanken.

Denne investorinformasjonen er korrekt per 21. januar 2020.


