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OVERZICHT VAN DE RECHTEN VAN BELEGGERS 
 

1. Doel van het document  
 
Conform verordening (EU) 2019/1156 betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie 
van instellingen voor collectieve belegging willen we u in dit document een overzicht geven van de 
voornaamste rechten van de beleggers in de beleggingsfondsen waarvoor BLI - Banque de Luxembourg 
Investments ('BLI') optreedt als beheermaatschappij of beheerder van alternatieve 
beleggingsinstellingen (de 'fondsen'). 

 
De fondsen kunnen een contractuele vorm hebben (gemeenschappelijk beleggingsfonds of 'GBF') of 
een vennootschapsvorm (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal of 'sicav', de Luxemburgse 
evenknie van een bevek). Tenzij anders vermeld, gelden de rechten die we in dit document hebben 
samengevat, voor de beide types fondsen.  
 

2. Overzicht van de rechten van beleggers  
 

 Recht op informatie:  
Iedere belegger heeft het recht bepaalde informatie over de fondsen te ontvangen. 
Gedetailleerde informatie vindt u in het prospectus van die fondsen. 
 

 Recht om deel te nemen aan en te stemmen tijdens algemene 
aandeelhoudersvergaderingen (enkel voor sicavs):  
Elke belegger die is opgenomen in het aandeelhoudersregister van een fonds, ontvangt een 
convocatie voor de algemene aandeelhoudersvergaderingen van het fonds volgens de 
modaliteiten die gestipuleerd staan in het prospectus van het fonds. Elke belegger in een fonds 
die niet is opgenomen in het aandeelhoudersregister van het fonds, heeft het recht om een 
convocatie te ontvangen voor de algemene aandeelhoudersvergaderingen van het 
desbetreffende fonds na aanvraag daartoe bij het fonds of bij BLI en op voorwaarde dat die kan 
bewijzen aandeelhouder te zijn van het fonds.  
Iedereen die aantoont aandeelhouder van een fonds te zijn, heeft het recht persoonlijk of bij 
volmacht deel te nemen aan en te stemmen op algemene aandeelhoudersvergaderingen van 
dat fonds. 
 

 Recht om de conversie en/of terugkoop van aandelen/rechten van deelneming te vragen:  
Elke belegger in een fonds kan bij de betrokken register- en transferagent conversie- en 
terugkooporders voor aandelen of rechten van deelneming in het fonds indienen volgens de 
modaliteiten en binnen de limieten die zijn bepaald in het prospectus van het fonds. 
 

 Recht op gegevensbescherming:  
Elke belegger in een fonds heeft rechten met betrekking tot de verwerking van diens 
persoonsgegevens door BLI, conform de geldende wettelijke bepalingen, waaronder het recht 
van inzage en rechtzetting. Een beschrijving van die rechten vindt u in het prospectus van de 
fondsen en in de verklaring inzake gegevensbescherming op de website van BLI: www.bli.lu. 

 
 Recht om een klacht in te dienen:  

Iedere belegger in een fonds heeft het recht een klacht in te dienen bij BLI om een recht te laten 
erkennen of schade te herstellen die de belegger heeft geleden in verband met zijn belegging 
in het fonds. Een exemplaar van het klachtenbehandelingsbeleid (complaints handling policy) 
is gratis verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van BLI tijdens de normale openingsuren, en kan ook 
worden geraadpleegd op de website van BLI: www.bli.lu. 

 
3. Wettelijke informatie  

 
Dit document wordt u ter beschikking gesteld door BLI conform een wettelijke verplichting en mag niet 
worden omschreven als reclame.  
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De toelichting van de verschillende rechten in dit document mag niet als volledig worden 
beschouwd en de daadwerkelijke rechten kunnen onderworpen zijn aan voorwaarden zoals 
gestipuleerd in het prospectus of de statuten van de betrokken fondsen. 
 
Bij elke inschrijving voor een fonds moet de belegger vooraf het prospectus van het fonds, het recentste 
jaarverslag of halfjaarverslag en het essentiële-informatiedocument raadplegen. Die documenten zijn 
tijdens de normale openingsuren gratis verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van BLI en kunnen ook worden 
geraadpleegd op de website van BLI: www.bli.lu. 
 
BLI behoudt zich het recht voor de informatie in dit document bij te werken op basis van veranderingen 
in de fondsen en/of de geldende regelgeving. 
 
Elke vorm van reproductie van dit document is enkel toegelaten na schriftelijke toestemming van BLI. 


