
    

 

 

 

PERSBERICHT 
 
Om goed gewapend de nieuwe horden op het vlak van vermogensbeheer 

te nemen, breidt BLI - Banque de Luxembourg Investments haar 

directieteam uit. 

 

Luxemburg, 1 september 2022 – Om goed gewapend de nieuwe horden op het vlak van 

vermogensbeheer te nemen, breidt BLI - Banque de Luxembourg Investments haar directieteam 

uit. 

 

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de grote uitdagingen op het vlak van vermogensbeheer, 

breidt BLI - Banque de Luxembourg Investments, de vermogensbeheersmaatschappij van Banque de 

Luxembourg, haar directieteam uit: 

 

- Guy WAGNER, chief economist van de bank sinds 1986 en algemeen directeur van BLI sinds 

2005, ligt aan de basis van het beleggingsaanpak dat van de fondsen en het 

vermogensbeheer van Banque de Luxembourg zo’n succes heeft gemaakt. Voortaan zal Guy 

Wagner zich volledig toeleggen op zijn functie als chief investment officer (CIO), op het beheer 

van het kernfonds BL Global Flexible EUR en op de verdere groei van de beleggingsaanpak 

die hij heeft ontwikkeld met zijn teams. 

- Fanny NOSETTI werd benoemd tot algemeen directrice van BLI (CEO). Fanny Nosetti trad in 

2000 toe tot de bank als specialiste gemengd beheer (beheer met externe fondsen), een rol 

die ze tot op heden vervulde. 

- Nico THILL wordt bij BLI deputy CEO en neemt de taken met betrekking tot governance en 

compliance voor zijn rekening. Nico Thill is al enkele decennia actief bij Banque de 

Luxembourg als expert in beleggingen en beleggingsfondsen. Hij was verantwoordelijk voor de 

afdeling 'fondsen', met name voor de depositobankdiensten die de bank aanbiedt aan 

professionele vermogensbeheerders. 

- Cédric LENOBLE blijft op post als chief operating & chief financial officer van BLI, een functie 

die hij sinds 2017 vervult. 

 

Door de jaren heen heeft BLI naam gemaakt op het vlak van vermogensbeheer, met name voor 

internationale assetallocatie op basis van drie beleggingscategorieën: aandelen, obligaties en 

gemengde strategieën. Al die expertise blijft aanwezig in de interne teams van de beheermaatschappij 

van Banque de Luxembourg. Guy Wagner blijft dus verantwoordelijk voor de beleggingsstrategie: “In 

een steeds complexere wereld bieden wij beleggingsoplossingen aan die blijk geven van gezond 

verstand: actief beheer, geduld, kwaliteit, risicobewustzijn, aandacht voor ecologische, sociale en 

governancecriteria (ESG). Dat zijn de hoekstenen die al meer dan dertig jaar bijdragen aan het succes 



    

 

 

 

van ons internationale beheer en die ik met mijn teams in de toekomst nog verder wil perfectioneren. 

Dankzij de wijzigingen aan de top van onze maatschappij zullen we onze vermogensbeheersactiviteiten 

hier in Luxemburg nog beter kunnen uitbouwen.” 

 

Pierre Ahlborn, gedelegeerd bestuurder van Banque de Luxembourg, het moederbedrijf van BLI, over 

de wijziging: “Dankzij haar kwaliteiten als persoon, haar diepgaande kennis van onze activiteiten, haar 

professionele vaardigheden en haar leiderscapaciteiten, ben ik er net als Guy van overtuigd dat onze 

vermogensbeheersmaatschappij onder leiding van Fanny Nosetti gouden tijden tegemoet gaat. Het is 

een ware troef om te kunnen rekenen op de ervaring van Guy Wagner. Ik ben heel blij dat hij zich 

voortaan volop zal kunnen toeleggen op de ontwikkeling van de beleggingsstrategie en op het 

portefeuillebeheer. Alle cliënten die ons een gedeelte van hun vermogen hebben toevertrouwd, zullen 

daar de vruchten van plukken.”  

 

“De wereld van het vermogensbeheer is er in de loop der jaren niet eenvoudiger op geworden. Naast 

onze kernactiviteit, vermogensbeheer, spelen ook wettelijke vereisten, risicobeheer en thema's als 

duurzaam en verantwoord beleggen een steeds grotere rol”, verduidelijkt Fanny Nosetti, de nieuwe 

algemene directrice van BLI. “Toen ik ruim twintig jaar geleden in dienst trad bij de bank, voelde ik 

meteen de klik met de teams van BLI en de bank, op onze interpretatie van beheer, op onze 

onafhankelijke manier van denken en oordelen, op de waarden die wij uitdragen. De wijzigingen in ons 

uitvoerende comité weerspiegelen het enthousiasme en de professionaliteit waarmee we die 

uitdagingen willen aangaan. Ik kijk ernaar uit om die nieuwe periode samen met onze teams aan te 

vatten en om onze onderneming naar toekomstig succes te leiden.” 

 

Ook de intrede van Nico Thill en de aanwezigheid van Cédric Lenoble, beiden erg ervaren, in het 

uitvoerende comité van BLI, bieden uitgelezen kansen om de teams samen te brengen rond onze 

essentiële competenties. Het vermogensbeheer, de kernactiviteit van BLI die we steeds verder willen 

uitbouwen, moet worden geschraagd door een organisatorisch en technologisch kader dat in lijn is met 

de voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Door de competenties te bundelen, kunnen we ons 

beleid verstevigen, wat onze cliënten en onze partners alleen maar ten goede kan komen. 

 

 

Het uitvoerende comité van BLI bestaat nu uit: 

• Fanny Nosetti, chief executive officer  

• Guy Wagner, chief investment officer  

• Nico Thill, deputy chief executive officer  

• Cédric Lenoble, chief operating officer & chief financial officer  



    

 

 

 

    
Fanny Nosetti 

CEO  
Guy Wagner 

CIO 
Nico Thill 

Deputy CEO 
Cédric Lenoble 

COO & CFO 

 
 
Fanny NOSETTI 
Gewapend met een DESS in bedrijfseconomie van de universiteit van Nancy en een masterdiploma van de 

universiteit McGill in het Canadese Montreal trapte Fanny Nosetti haar carrière in Luxemburg in 1997 af met een 

positie als medewerker fondsenadministratie bij een Franse bank. In 2000 stapte ze over naar Banque de 

Luxembourg, legde ze zich toe op fondsenanalyse en dakfondsbeheer en kreeg ze de leiding over het team voor 

gemengd beheer van de beheermaatschappij. In juli 2022 werd ze benoemd tot beheerder-directrice van BLI - 

Banque de Luxembourg Investments.  

 

Guy WAGNER 

Guy werd geboren in een Luxemburgse ondernemersfamilie en behaalde een master in de economische 

wetenschappen aan de ULB (Université libre de Bruxelles). Hij werkt sinds 1986 bij Banque de Luxembourg, waar 

hij achtereenvolgens verantwoordelijk was voor de afdelingen Financiële Analyse en Asset Management. 

Vervolgens werd hij bestuurder-directeur van BLI - Banque de Luxembourg Investments, toen die 

beheermaatschappij in 2005 werd opgericht. Voortaan zal hij zich toeleggen op zijn rol als chief investment officer, 

aan portefeuillebeheer en op de sturing van het team dat de verschillende fondsen beheert.  

 
Nico THILL  
Nico Thill ging in mei 2022 aan de slag bij BLI als deputy chief executive officer en is onder meer verantwoordelijk 

voor compliance, risk en legal. Vóór zijn transfer naar BLI leidde hij de beleggingsfondsenafdeling bij Banque de 

Luxembourg. Hij behaalde een diploma bedrijfskunde aan de universiteit van Luik (België) en een diploma 

handelsingenieur aan HEC in Luik (België). 

 

Cédric LENOBLE 
Cédric Lenoble ging in 2017 aan de slag bij BLI als chief operating officer en chief financial officer. Daarvoor was 

hij sinds 2011 leidinggevende bij de afdeling 'Projects and Change management' van Banque de Luxembourg.  

 

# # # 

 

 
  



    

 

 

 

Perscontact 

Mike Thomé  

Tel.: (+352) 26 26 99 - 32 84  

E-mail: mike.thome@bli.lu 

www.bli.lu 

www.banquedeluxembourg.com  

  

 
 

Over BLI - Banque de Luxembourg Investments en Banque de Luxembourg  

 
BLI - Banque de Luxembourg Investments is de fondsbeheersmaatschappij van Banque de Luxembourg. Door de jaren 
heen heeft BLI naam gemaakt op het vlak van vermogensbeheer, met name betreffende internationale assetallocatie op basis 
van drie activaklassen: aandelen, obligaties en gemengde strategieën. BLI ontwikkelt beleggingsoplossingen die blijk geven 
van gezond verstand: actief beheer, geduld, kwaliteit, risicobewustzijn, aandacht voor ecologische, sociale en 
governancecriteria (ESG). BLI beheert meer dan 35 beleggingsfondsen met een totaal beheerd vermogen van 15,80 miljard 
euro per 31 juli 2022. De beheersdiensten voor externe initiators en beheerders biedt BLI aan onder de merknaam Conventum 
Third Party Solutions (Conventum TPS). 
 
Banque de Luxembourg is een toonaangevende financiële instelling in Luxemburg. Ze werd opgericht in 1920 en begeleidt 
sindsdien particulieren, families, ondernemers en professionele vermogensbeheerders in binnen- en buitenland. De 
onderneming legt zich vooral toe op kredieten en vermogensbeheer. Per 31 december 2021 beschikte Banque de Luxembourg 
over een eigen vermogen van een miljard euro en droegen haar ongeveer duizend medewerkers zorg voor meer dan 85 miljard 
euro cliëntendeposito's. Het is een van de weinige banken die haar beleggingsstrategie in Luxemburg bepaalt met de hulp van 
haar eigen gespecialiseerde teams. 
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