
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 beleggingen 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.

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)
EURO A (ISIN: IE00B4Z6HC18)
EEN SUB-FUND VAN BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC
DIT FONDS WORDT BEHEERD DOOR BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID
BELEGGINGSDOELSTELLING
Behalen van een totaalrendement boven een cash-benchmark (als
hieronder omschreven) over een beleggingshorizon van 3-5 jaar.

BELEGGINGSBELEID
Het Fonds zal:
– een cash-benchmark hebben van 1 month EURIBOR;
– een prestatie-benchmark hebben van 1 month EURIBOR + 4% per
jaar over een periode van 5 jaar, voor aftrek van kosten;

– overal ter wereld beleggen;
– een brede benadering hanteren via een uit verschillende
activacategorieën samengestelde portefeuille (bijv. bedrijfsaandelen
en vergelijkbare beleggingen, obligaties en vergelijkbare
schuldinstrumenten, alsook contanten);

– beleggen in door overheden en ondernemingen uitgegeven obligaties
met hoge en lage kredietratings (d.w.z. obligaties met rating van
beleggingskwaliteit en/of daaronder volgens Standard and Poor's of
vergelijkbare bureaus);

– blootstelling verwerven aan valuta's, grondstoffen (bijv. goud,
landbouw) en vastgoed via beursgenoteerde beleggingen en/of
derivaten;

– beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde
wordt ontleend aan andere activa) teneinde bij te dragen aan de
realisatie van de beleggingsdoelstelling van het Fonds. Het Fonds
gebruikt derivaten ook om risico's of kosten te verminderen, of om
extra kapitaal of opbrengsten te genereren; en

– beperkt beleggingen in andere collectieve beleggingsinstellingen tot
10%.

Het Fonds kan:
– beleggen in opkomende markten; en
– significant beleggen in contanten en vergelijkbare liquide
beleggingen.

Behandeling van opbrengsten: de netto-opbrengsten van de
beleggingen blijven binnen het Fonds en worden verwerkt in de waarde
van uw aandelen.

Handel: u kunt uwaandelen in het Fonds op elkewerkdag in Ierland van
9:00 tot 17:00 uur (Ierse tijd) kopen en verkopen. Instructies die vóór
12:00 uur (Ierse tijd) zijn ontvangen, krijgen de beursprijs van die dag
toegewezen. De minimale initiële belegging voor deze
aandelencategorie is EUR 5.000.

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

1 2 3 4 5 6 7

Zoals hierboven weergegeven, hebben wij de risico- en
opbrengstcategorie berekend met behulp van een
berekeningsmethode die op de EU-reglementering is gebaseerd. Deze
berekening is gebaseerd op de mate en snelheid waarmee de waarde
van het Fonds in het verleden opwaarts en neerwaarts heeft bewogen
(d.w.z. volatiliteit) en is geen richtsnoer voor de toekomstige risico- en
opbrengstcategorie van het Fonds. De getoonde risicocategorie is geen
doel of garantie en kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie 1
betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Dit Fonds zit in categorie 3 omdat de waarde in het verleden blijk heeft
gegeven van gematigd lage volatiliteit. Met een Fonds van categorie [3]
heeft u een gematigd laag risico om uw geld te verliezen, maar uw kans
op winst is ook gematigd laag.

DE VOLGENDE RISICO'S WORDEN MOGELIJK NIET VOLLEDIG DOOR
DE RISICO-EN OPBRENGSTINDICATOR BESTREKEN:
– Risico in verband met de doelstelling/het rendement: Er kan niet
worden gegarandeerd dat het Fonds zijn doelstellingen zal bereiken.

– Valutarisico:Dit Fonds belegt in internationalemarkten. Dit betekent
dat het is blootgesteld aanwisselkoersschommelingen die dewaarde
van het Fonds kunnen beïnvloeden.

– Derivatenrisico: Derivaten zijn uiterst gevoelig voor veranderingen in
de waarde van het actief waarvan hun waarde is afgeleid. Een kleine
schommeling in de waarde van het onderliggende actief kan een
grote schommeling in de waarde van het derivaat veroorzaken.

Hierdoor kunnen zowel winsten als verliezen worden uitvergroot,
waardoor de waarde van uw belegging schommelt. Het Fonds kan
door het gebruik van derivaten significant meer verliezen dan het
bedrag dat het in derivaten heeft belegd.

– Risico van veranderingen in de rentevoeten en inflatie: Beleggingen
in obligaties/geldmarkteffectenworden beïnvloed door rentetarieven
en inflatietrends, die een negatieve impact kunnen hebben op de
waarde van het Fonds.

– Risico in verband met kredietratings en effecten zonder rating:
Obligaties met een lagere kredietrating of obligaties zonder rating
gaan gepaardmet een groter risico opwanbetaling. Deze beleggingen
kunnen de waarde van het Fonds negatief beïnvloeden.

– Kredietrisico:Het is mogelijk dat de emittent van een effect dat door
het Fondswordt gehouden, geen inkomsten betaalt of het kapitaal op
de vervaldatum niet aan het Fonds terugbetaalt.

– Risico in verband met opkomende markten: Er gaan met
opkomende markten aanvullende risico's gepaard omdat de
marktpraktijken er minder ontwikkeld zijn.

– Risico in verband met CoCo's: Contingent Convertible Securities
(CoCo's) worden van schuldeffecten omgezet naar aandelen zodra
het kapitaal van de emittent tot onder een vooraf bepaald niveau
daalt. Dit kan ertoe leiden dat de effecten tegen een fors lagere koers
worden omgezet naar aandelen, dat de effecten tijdelijk dan wel
permanent worden afgewaardeerd en/of dat couponbetalingen
stoppen of worden uitgesteld.

– Tegenpartijrisico: Als bewaarinstellingen of tegenpartijen bij
derivaten of andere contractuele regelingen insolvent worden, kan
het Fonds financiële verliezen lijden.

Een volledige beschrijving van de risicofactoren vindt u terug in het
hoofdstuk "Risk Factors" van het Prospectus.

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC



KOSTEN
De kosten dekken de exploitatiekosten van het Fonds, inclusief de
marketing- en distributiekosten van het Fonds. Deze kosten verlagen
de potentiële groei van uw belegging.

EENMALIGE KOSTEN DIE VÓÓR OF NA UW BELEGGING WORDEN
AANGEREKEND
Instapvergoeding 5.00%
Uitstapvergoeding geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
ingehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw
belegging worden uitbetaald.

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN ÉÉN JAAR AAN HET FONDS WORDEN
ONTTROKKEN
Lopende kosten 1.60%

KOSTENDIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANHET
FONDS WORDEN ONTTROKKEN
Prestatievergoeding geen

De getoonde instapvergoeding is een maximumcijfer. Het zou kunnen
dat u in sommige gevallen minder moet betalen. De werkelijke
instapvergoeding kunt u van uw financieel adviseur of distributeur
vernemen.

De lopende kosten zijn gebaseerd op de op 31 december 2018
berekende jaarlijkse uitgaven. Deze kunnen van jaar tot jaar variëren.
Het houdt geen rekening met prestatievergoedingen en
portefeuilletransactiekosten, behalve in geval van een
instapvergoeding/uitstapvergoeding betaald bij de aankoop of verkoop
van rechten van deelneming in een ander beleggingsfonds ('mutual
fund').

Nadere informatie over de kosten staat in het onderdeel ‘Fees and
Expenses’ van het Prospectus.

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN

%

⬛ BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro A
(IE00B4Z6HC18)

⬛ 1 Month EURIBOR + 4%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fund% 0,8 3,5 3,0 4,4 1,2 0,5 0,8 -1,7
Index% 5,2 4,4 4,1 4,1 3,9 3,7 3,6 3,6

In het diagram zijn alle kosten opgenomen, met uitzondering van
instapvergoedingen.

Introductiedatum Fonds - 8 maart 2010.

Introductiedatum Aandelencategorie - 8 maart 2010.

De resultaten van deze aandelencategorie worden berekend in Euro.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor
toekomstige resultaten.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Documenten: Het fonds is een subfonds (onderdeel) van BNY Mellon
Global Funds, plc ('BNY MGF'), een paraplu-structuur die diverse
subfondsen omvat. Dit document geldt specifiek voor het/de aan het
begin van dit document vermelde fonds en aandelenklasse.
Exemplaren van het Prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen die
voor de paraplu-structuur zijn opgesteld, zijn op verzoek kosteloos
verkrijgbaar via www.bnymellonim.com of bij BNY Mellon Fund
Services (Ireland) Designated activity Company, One Dockland Central,
Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland. Deze documenten zijn beschikbaar
in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Portugees.

Aandelenprijs: De recentste aandelenprijzen en andere informatie,
onder meer over hoe aandelen te kopen of te verkopen, kunnen worden
verkregen op de website en het bovenvermelde adres. Andere
aandelencategorieën worden aangeboden volgens de bepalingen in het
Prospectus.

Omruiling: Beleggers kunnen aandelen in het fonds omruilen voor
aandelen van andere subfondsen van BNY MGF, vooropgesteld zij
voldoen aan de toepasselijke voorwaarden voor beleggingen in andere
subfondsen. Meer informatie over omruiling vindt u in het onderdeel
‘Voluntary Switching and/or Conversion of Shares’ van het Prospectus.

Rechtsvorm: De activa van het Fonds zijn van overige subfondsen
in BNY MGF gescheiden en kunnen niet worden gebruikt om de
verplichtingen of vorderingen van andere subfondsen te vereffenen.

Aansprakelijkheidsverklaring: BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond
van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend,
incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van
het Prospectus van het Fonds is.

Bewaarder: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.

Belasting: De belastingwetgeving van de vestigingsplaats van het
Fonds kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie.
Raadpleeg een adviseur voor nadere details.

Remuneratiebeleid: Details van het actuele beloningsbeleid van BNY
Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., inclusief maar niet
beperkt tot, een beschrijving van hoe de beloning en de voordelen
worden berekend, evenals de identiteit van de personen
verantwoordelijk voor de toekenning van deze beloning en voordelen,
zijn te raadplegen op www.bnymellonim.com. Op aanvraag is deze
informatie kosteloos op papier te verkrijgen.
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Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van Central Bank of Ireland. Aan BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 8 mei 2019.
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