
OVERZICHT VAN BEKRONINGEN IN 2023 

Fund Awards 2023 (Duitsland) 
Fondsboutique des Jahres 
3e plaats  
 

 

 

Fund Awards 2023 (Duitsland) 
BL Fund Selection 0-50  
1e plaats in de categorie “Dakfondsen, meestal obligatiefondsen“ over 1, 3, 5 en 10 jaar 
 

 

 

Österreichischer Fondspreis 2023 (Oostenrijk)  
BL Global Flexible USD  
3e plaats in de categorie “Gemengde fondsen globaal“ 



OVERZICHT VAN BEKRONINGEN IN 2023 

 

Deutscher Fondspreis 2023 (Duitsland)  
BL Global Flexible USD  
3e plaats in de categorie “Gemengde fondsen globaal“ 
 
 

 

De Tijd & L'Echo Fund Awards 2023 (België)  
BL Global Flexible USD  
1e plaats in de categorie “Gemengde fondsen flexibel risico“ 
 

 

 



OVERZICHT VAN BEKRONINGEN IN 2023 

Refinitiv Lipper Fund Awards Germany 2023  
BL American Small & Mid Caps 
1e plaats in de categorie “Equity US Sm&Mid Cap” over 5 jaar 
 

Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2023 (Frankrijk)  
Sélection F - Alpha 
1e plaats in de categorie “ Collectief beheer - Flexibel vermogen” 

 
 
 
 

 
Refinitiv Lipper Fund Awards Austria 2023  
BL Global Flexible USD 
1e plaats in de categorie “Mixed Asset USD Flex - Global” over 10 jaar 
 

 



OVERZICHT VAN BEKRONINGEN IN 2023 

Mountain View Fund Awards 2023 
BL Global 50 
1e plaats in de categorie “Mixed Funds Global Balanced” over 5 jaar 

 

BL Global Flexible USD 
1e plaats in de categorie “Mixed Funds Global Flexible” over 5 jaar 
 

 

Refinitiv Lipper Fund Awards United Kingdom 2023  
BL Global Flexible EUR 
1e plaats in de categorie “Mixed Asset EUR Flex - Global” over 5 en 10 jaar 
 

 

 

Refinitiv Lipper Fund Awards France 2023  
BL Global Flexible USD 
1e plaats in de categorie “Mixed Asset USD Flex - Global” over 10 jaar 
 



OVERZICHT VAN BEKRONINGEN IN 2023 

Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics 2023  
BL Fund Selection 0-50 
1e plaats in de categorie “Mixed Asset EUR Flex – Global“ over 3 jaar 
 

 

Refinitiv Lipper Fund Netherlands Netherlands 2023  
BL Global Flexible USD 
1e plaats in de categorie “Mixed Asset USD Flex - Global” over 10 jaar 



OVERZICHT VAN BEKRONINGEN IN 2023 

Dit document is een publicitaire mededeling. Het verwijst direct of indirect naar een of meer financiële producten (het 'financiële product'). De 
financiële en economische informatie in deze publicatie wordt louter ter informatie verstrekt op basis van de gegevens die bekend waren op de 
publicatiedatum. Deze informatie vormt geen beleggingsadvies, noch een verzoek of aanbeveling om te beleggen, en mag in geen geval worden 
beschouwd als fiscaal of juridisch advies. Er wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de juistheid, de betrouwbaarheid, de recentheid 
of de volledigheid van deze informatie.  
 
BLI - Banque de Luxembourg Investments ('BLI') vestigt de aandacht van elke ontvanger van dit document op de noodzaak om alle informatie met 

betrekking tot een financieel product met de grootste omzichtigheid te gebruiken, in het bijzonder de informatie met betrekking tot de prestaties van 

dat financiële product:  

• Alle scenario's van toekomstige prestaties die in dit document eventueel worden vermeld, zijn ramingen van die toekomstige prestaties op 

basis van gegevens uit het verleden met betrekking tot de waarden van het financiële product en/of de actuele situatie. Zij zijn geen 

nauwkeurige indicator en er moet ook rekening worden gehouden met andere factoren gekoppeld aan de ontwikkelingen op de markt en de 

periode gedurende welke het financiële product wordt aangehouden.  

• Omgekeerd maken de prestaties van het financiële product uit het verleden het niet mogelijk voorspellingen te doen over de 

toekomstige prestaties van dat financiële product. 

 

In het algemeen wijst BLI elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het toekomstige rendement van de vermelde financiële producten en kan het 

niet aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie of beslissingen die een belegger op basis van die informatie neemt. Potentiële beleggers 

moeten zich ervan vergewissen dat ze alle inherente risico's van hun beleggingsbeslissingen begrijpen en mogen slechts beleggen na rijp beraad, in 

overleg met hun eigen adviseurs, over de vraag of de voorgenomen beleggingen geschikt zijn in hun specifieke financiële situatie, in het bijzonder 

rekening houdend met alle boekhoudkundige, fiscale en juridische aspecten.  

Zij moeten bovendien rekening houden met alle kenmerken en doelstellingen van het financiële product, in het bijzonder met betrekking tot de 

duurzaamheidsaspecten overeenkomstig verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende 

informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector.  

 

Inschrijven mag uitsluitend op basis van het actuele prospectus, het recentste jaar- of halfjaarverslag en het document met essentiële 

beleggersinformatie (ebi of KIID) (de 'documenten'). De documenten zijn steeds kosteloos verkrijgbaar bij BLI. Alle documenten, inclusief de 

informatie over duurzaamheid, zijn beschikbaar op de website van BLI: www.bli.lu. 

 

Elke vorm van reproductie van dit document is enkel toegelaten na schriftelijke toestemming van BLI. 

http://www.bli.lu/

