JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
10 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ierland

Tenzij anders gedefinieerd in dit bericht, hebben alle andere begrippen met een hoofdletter die
hierin worden gebruikt dezelfde betekenis als begrippen met een hoofdletter die worden
gebruikt in het prospectus van Janus Henderson Capital Funds plc (de "Vennootschap") van 28
november 2019 (het "Prospectus").Een exemplaar van het Prospectus is tijdens de normale
kantooruren op verzoek verkrijgbaar bij de Administrateur. In overeenstemming met het
huidige beleid van de Centrale Bank van Ierland (de "Centrale bank"), is dit document niet
gecontroleerd door de Centrale bank.
4 februari 2020
Geachte aandeelhouder,
Betreft: Kennisgeving van wijziging van het beleggingsbeleid van Janus Henderson US
Strategic Value Fund (het "Fonds"), een compartiment van de Vennootschap
Wij schrijven u, als Aandeelhouder in het Fonds, om u te informeren over de volgende voorstellen om
het beleggingsbeleid van het Fonds te wijzigen teneinde een rendementsdoel voor het Fonds te
introduceren en, in overeenstemming met de recentste regelgevingsrichtsnoeren, om bijkomende
informatie op te nemen in het Prospectus over het gebruik van een benchmark bij het beheer van het
Fonds.
 Het rendementsdoel voor het Fonds zal erin bestaan een rendement te behalen dat 2,5% per
jaar hoger ligt dan dat van de Russell 3000® Value Index (de "Benchmark"), vóór aftrek van
kosten, over om het even welke periode van 5 jaar.
 Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Benchmark, die in ruime mate
representatief is voor de bedrijven waarin het Fonds kan beleggen. De Subbeleggingsadviseur
heeft de vrijheid om voor het Fonds afzonderlijke beleggingen te kiezen met andere wegingen
dan in de Benchmark of die niet in de Benchmark zijn opgenomen, maar soms kan de
beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de Benchmark.
Daarnaast wordt het Prospectus gewijzigd om het bedrag dat het Fonds kan beleggen in de effecten
van niet-Amerikaanse emittenten, die doorgaans worden verhandeld op Gereglementeerde Markten
die niet worden beschouwd als Ontwikkelingsmarkten, te beperken van 33% tot 20% van zijn
intrinsieke waarde. De voorgestelde wijziging wordt ingevoerd om de huidige beleggingsportefeuille
van het Fonds beter te weerspiegelen.
Ingangsdatum van de wijzigingen:
Afhankelijk van de toestemming van de regelgevende instanties, zal het herziene Prospectus naar
verwachting van kracht worden op of rond 18 februari 2020 (de "Ingangsdatum"). De Vennootschap
zal de Ingangsdatum van de wijzigingen bevestigen via een aankondiging op de website van Janus
Capital International Limited: www.janushenderson.com.
Hebt u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw distributeur of uw gebruikelijke
contactpersoon bij Janus Henderson.
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Voor en namens
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