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Deze Financiële Infofiche Levensverzekering beschrijft de modaliteiten van toepassing op het contract 
op 01/01/2017. 

 

TYPE LEVENSVERZEKERING 

Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement 
gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. 

WAARBORGEN 

Waarborg leven 
Op einddatum van het contract ontvangt de verzekeringsnemer, op aanvraag, 
een kapitaal dat gelijk is aan de afkoopwaarde, vastgesteld 3 werkdagen volgend 
op de einddatum van het contract. 

Algemene waarborg overlijden 
In geval van overlijden van de verzekerde, ontvangt/ontvangen de 
begunstigde(n) een kapitaal, gelijk aan de afkoopwaarde, vastgesteld 3 
werkdagen na ontvangst van het volledige dossier. 

Optionele waarborg overlijden 

Aanvullende waarborgen in geval van overlijden, aangeboden bij het opstellen van het 
contract, met een maximum leeftijd van 70 jaar bij ondertekening. Deze waarborgen zijn 
exclusief van elkaar. 
 
• Aanvullende optionele basisdekking overlijden : het kapitaal dat bij overlijden wordt 

uitgekeerd, kan niet lager zijn dan de som van de gestorte bruto premies 
(verminderd met eventuele uitgevoerde opnames). Deze waarborg verstrijkt op de 
75ste verjaardag van de verzekerde. 

• Aanvullende overlijdensdekking van 130%: het kapitaal dat bij overlijden wordt 
uitgekeerd, kan niet lager zijn dan 130% van de gestorte premies (verminderd met 
130% van eventueel uitgevoerde opnames). Deze waarborg loopt af op de 75ste 
verjaardag van de verzekerde.  

• Het bijkomende kapitaal dat in het kader van deze opties wordt gestort, mag 
maximaal € 50.000 bedragen voor alle Myriad-contracten samen. 

DOELPUBLIEK 

Deze verzekering richt zich tot mensen die een veilige belegging wensen te combineren met een belegging in fondsen 
waarvan de risico's beschreven zijn in de rubriek ‘fondsen’. 

  

MYRIAD 
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DEEL TAK 21 
RENDEMENT 

Gewaarborgde intrestvoet 

• Myriad stelt 2 fondsen met kapitaal- en intrestvoet garantie voor, met de 
mogelijkheid ze te combineren : 
o NELL SAFE+ : 0,25% gewaarborgd tot 31 december 2017 voor de stortingen 

vanaf 1 januari 2017. Na deze periode zal de minimum gewaarborgde rentevoet 
bepaald worden, alsook de nieuwe periode waarop deze nieuwe rentevoet van 
toepassing zal zijn. 

o NELL SAFE INVEST : 0% 
• Voor stortingen uitgevoerd vóór 1 januari 2015 is de minimum rentevoet, toegepast 

op moment van de verrichting gewaarborgd voor een periode van 8 jaar, met ingang 
van deze datum. Na deze periode van 8 jaar wordt de nieuwe gewaarborgde 
intrestvoet bepaald, evenals een nieuwe periode waarvoor deze nieuwe intrestvoet 
geldt. 

• Er is geen getrouwheidspremie voor dit contract.  
• De kapitaalgarantie wordt door de verzekeraar toegekend. 
• De minimaal gewaarborgde intrestvoet is van toepassing op de nettospaarreserve 

van elke storting. 
• De gewaarborgde intrestvoet voor toekomstige stortingen zal deze zijn van 

toepassing op het moment van de storting. 
• De waardedate van investeringen en desinvesteringen zijn de volgende :  

o in geval van storting : ontvangstdatum van de aanvraag en de vereiste stukken, 
o in geval van afkoop : 3 werkdagen volgend op ontvangst van de aanvraag en de 

vereiste stukken, 
o op einddatum in geval van leven : 3 werkdagen volgend op de einddatum in 

geval van leven, 
o in geval van arbitrage : 3 werkdagen volgend op ontvangst van de aanvraag en 

de vereiste stukken, 
o in geval van overlijden van de verzekerde : 3 werkdagen volgend op ontvangst 

van het volledige dossier. 
• Kapitaalgarantie op einddatum : het gewaarborgd kapitaal op einddatum is gelijk 

aan de som van de uitgevoerde stortingen minus kosten, taksen en de kost van de 
optionele waarborg overlijden, vermeerderd met de intresten aan de jaarlijks 
gewaarborgde intrestvoet en met de uitgekeerde winstdeelneming, verminderd met 
eventueel uitgevoerde opnames. 

Winstdeelname 

• Op 31 december van elk jaar kan, in voorkomend geval, een winstdeename 
uitgekeerd worden in functie van het resultaat van de maatschappij. 

• Het toekennen van een winstdeelname aan de reserve van het contract is niet 
gewaarborgd door de verzekeraar. 

• De voorspellingen betreffende de winstdeelname zijn niet gewaarborgd. 
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Rendementen uit het verleden 

Jaar Globaal bruto rendement  
NELL SAFE + 

Globaal bruto rendement  
NELL SAFE INVEST 

2004 5,03% - 

2005 4,88% - 

2006 4,84% 6,85% 

2007 4,84% 5,85% 

2008 4,84% 2,27% 

2009 4,74% 3,33% 

2010 4,44% 3,83% 

2011 3,93% 1,81% 

2012 3,68% 3,68% 

2013 3,53% 3,78% 

2014 3,13% 3,43% 

2015 2,62% 2,92% 

2016 1,81% 2,22% 

Deze rendementen zijn globale jaarlijkse bruto rendementen toegepast op de reserve en 
houden geen rekening met de beheerskosten. 
De rentevoet wordt toegepast op de totaliteit van de sommen, geïnvesteerd in elk Tak 
21 fonds. 
Kapitalisatiewijze : samengestelde intresten dagelijks berekend. 
Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. 

DEEL TAK 23 
FONDSEN 
Myriad biedt verschillende externe fondsen aan, uitgedrukt in rekeneenheden, verdeeld over 5 categorieën, met de 
mogelijkheid ze met elkaar te combineren. 
Het geheel van de eigenschappen van deze fondsen zijn terug te vinden in bijlage 1 : “Eigenschappen van de externe 
fondsen”. 

RENDEMENTEN 

• De prestatie van een investeringsfonds van het Tak23 deel is gekoppeld aan de evolultie van de eenheid van het 
fonds. 

• Investeringsfondsen van het luik Tak23 geven geen recht op een winstdeelname. 
• De verzekeringsmaatschappij biedt geen enkele rendementsgarantie op het gedeelte Tak23. 
• Het financieel risico wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. 

RENDEMENT UIT HET VERLEDEN 

• Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. 
• Historische rendementen van fondsen zijn beschikbaar in bijlage 2 “Rendementen uit het verleden”.  
• Deze rendementen houden geen rekening met de beheerskosten van het contract. 

INSCHRIJVING 

Inschrijving op het deel Tak23 van het contract Myriad is op elk moment mogelijk. 
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INVENTARISWAARDE 

• De waarde van de eenheid is de waarde bepaald door de beheerder van het fonds. 
• De waardebepaling van de fondsen is dagelijks. 
• De waarde van het contract wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal eenheden van elk fonds met hun 

respectievelijke waarde. 
• De waarde van de eenheid kan geraadpleegd worden op www.nellweb.com. 
• De valorisatiedata van investeringen en desinvesteringen zijn de volgende :  

o in geval van storting : 3 werkdagen volgend op ontvangst van de aanvraag en de vereiste stukken, 
o in geval van afkoop : 3 werkdagen volgend op ontvangst van de aanvraag en de vereiste stukken, 
o op einddatum in geval van leven : 3 werkdagen volgend op de einddatum in geval van leven, 
o en geval van arbitrage : 3 werkdagen volgend op ontvangst van de aanvraag en de vereiste stukken, 
o in geval van overlijden van de verzekerde : 3 werkdagen volgend op ontvangst van het volledige dossier. 

ALGEMEENHEDEN 
KOSTEN 

Instapkosten Maximum 5 % bij elke storting. 

Afkoop- /Uitstapkosten Geen kosten. 

Beheerkosten rechtstreeks 
ingehouden op het contract. 

De beheerskosten met betrekking tot Tak21 fondsen, NELL SAFE + en NELL SAFE INVEST, 
bedragen 0,80% per jaar, rechtstreeks afgehouden van het fonds.  
De beheerskosten met betrekking tot Tak 23 fondsen bedragen maximum 1,10 % per jaar 
op de beheerde omloop en worden semestrieel ingehouden. In geval van desinvestering 
in de loop van het jaar (overlijden, afkoop, arbitrage), worden de beheerskosten 
berekend pro rata temporis en ingehouden op het geheel van de aanwezige Tak 23 
fondsen op het contract. 

Kosten bij overdracht van 
fondsen van dezelfde tak of 
verschillende tak (arbitrages) 

1 % - Vier gratis arbitrages per kalenderjaar (de automatische arbitrageopties zijn gratis). 

LOOPTIJD 

De verzekering komt ten einde bij overlijden van de verzekerde voorgekomen vóór einddatum van het contract. 
Contract met vooraf bepaalde looptijd : 
 
• Minimale looptijd : minimale looptijd 8 jaar en één maand. Op het einde van deze looptijd wordt het contract elk jaar 

stilzwijgend verlengd, behalve in geval van opzegging. 
• Maximale looptijd : maximale looptijd 30 jaar. 

PREMIES 
Contract met vrije stortingen : 
 
• Initiële storting : Het minimum bedrag van de initiële storting bedraagt € 10 000 met een minimum van € 500 per 

fonds. 
• Bijkomende stortingen : Bijkomende stortingen kunnen op elk moment uitgevoerd worden met een miminim van 

€ 2 000 en een minimum van € 500 per fonds, kosten inbegrepen. 
 
De taks van 2% alsook de instapkosten zijn inbegrepen in de stortingen. 

http://www.nellweb.com/
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FISCALITEIT 

Het contract is onderhevig aan de fiscale wetten van het land waar de verzekeringsnemer woont.  
Fiscale wetgeving in België : 
 
• Fiscaliteit bij stortingen : 

Alle stortingen uitgevoerd door natuurlijke personen die resideren in België zijn onderworpen aan een taks van 2%. 
De stortingen geven geen recht op fiscaal voordeel in de vorm van pensioensparen of langetermijnsparen. 

 
• Fiscaliteit op inkomsten van roerende waarden : 

Fondsen relevant aan Tak 21 : inkomsten zijn onderworpen aan roerende voorheffing, aan het wettelijk tarief in 
voege, bij een overdracht van Tak21 naar Tak23, bij gedeeltelijke afkoop, gehele afkoop of bij betaling van het 
kapitaal leven op vervaldag. 
Er zal geen heffing verschuldigd zijn indien één van volgende voorwaarden wordt nageleefd :  
o De inning van inkomsten geschiedt na afloop van een periode van meer dan 8 jaar. 
o De onderschrijver heeft bij het onderschrijven van het contract geopteerd voor de aanvullende 

overlijdensdekking van 130% en bekleedt tevens de hoedanigheid van verzekerde en begunstigde in geval van 
leven op einddatum. 

 
Fondsen relevant aan Tak 23 : de inkomsten zijn volledig vrijgesteld van roerende voorheffing. Beurstaks noch 
leveringstaks zijn van toepassing in het kader van een verzekeringscontract van Tak 23. 

AFKOOP 

• Afkopen : Gedeeltelijke afkopen zijn mogelijk op elk moment. Minimumbedrag: € 2 000 met een minimum van € 500 
per fonds.  

• Minimale restwaarde: € 500. 
• Volledige afkoop : mogelijk op elk moment (beëindigt het contract). 

OVERDRACHT VAN FONDSEN / ARBITRAGES 
De onderschrijver kan op elk moment alles of een deel van de reserve van het contract, opgericht in Tak 21 overdragen 
naar Tak 23 of omgekeerd, op eenvoudige schriftelijke aanvraag, op voorwaarde dat de resterende reserve binnen elk 
fonds superieur is aan € 500. 
 
Myriad biedt bovendien drie automatische arbitrageopties: 
 
• TAKE PROFIT : de gerealiseerde meerwaarden worden - met een minimum van 5 % (aanpasbaar per schijf van 1 %) – 

geheroriënteerd naar het fonds La Française Trésorerie - B of een fonds met kapitaalgarantie NELL SAFE + of NELL 
SAFE INVEST. 
 

• REBALANCE : uw kapitaal wordt automatisch herschikt om de aanvankelijk bepaalde spreiding te behouden. 
 

• STOP LOSS : de fondsen die eventueel in waarde verminderd zouden zijn, met een minimumdrempel van 10 % 
(aanpasbaar per schijf van 1 %), worden automatisch gearbitreerd naar het fonds La Française Trésorerie - B of een 
fonds met kapitaalgarantie NELL SAFE + of NELL SAFE INVEST. 
o ABSOLUTE STOP LOSS : de berekening van het verlies gebeurt dagelijks op basis van een vergelijking tussen de 

waardebepaling van de laatste geregistreerde waarde door NELL en het bedrag bepaald op het ogenblik van 
invoegetreding van de optie. 

o RELATIEVE STOP LOSS : de berekening van het verlies gebeurt dagelijks door vergelijking van de liquidatiewaarde 
van het fonds geregistreerd voor de verzekeraar en de hoogst bereikte liquidatiewaarde sinds invoegetreding van 
de optie. 

 
Enkel de opties Take Profit en Absolute Stop Loss of Take Profit en Relatieve Stop Loss kunnen gecombineerd worden. 
De optie Rebalance is niet verenigbaar met een andere optie voorgesteld binnen het contract. 
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Nord Europe Life Luxembourg NV is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij, 
staat onder de contrôle 
Hoofdkantoor : 62, Rue Charles Martel - L-2134 Luxembourg 
Tel. (352) 42 40 201 - Fax (352) 42 40 20 40 

 

INFORMATIE VAN DE VERZEKERINGSNEMER 

Jaarlijkse informatie 

De verzekeringsnemer ontvangt elk jaar een document dat de situatie van het contract 
weergeeft. Op zijn aanvraag zal hem bovendien up-to-date informatie over de fondsen 
worden geleverd inzake de regeling van het beheer van elk fonds en het internetadres 
van de beheerder. 
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BIJLAGE 1 : EIGENSCHAPPEN VAN DE EXTERNE FONDSEN 

 

Naam van het fonds Isin Code K/D Fondsbeheerder Oprichtings-
datum Beleggingsdoelstelling 

Risico- 
klasse  

DICI / KID 

Aanbevolen 
Beleggings- 

horizon 
MONETAIR FONDS 

LA FRANCAISE  
TRESORERIE - B FR0011361229 C La Française AM 16/12/2012 

La Française Trésorerie is een monetair fonds in Euro met als 
doelstelling een dagelijks rendement aan te bieden 
gecorreleerd met de EONIA. De beheerpolitiek prevaleert 
beleggingen met variabele rente (referentie Euribor 3 
maanden) en instrumenten met vaste rente van korte looptijd. 

1 3 - 6 maand 

OBLIGATIEFONDSEN 

AMUNDI FUNDS BOND 
GLOBAL AGGREGATE AE LU0557861274 C AMUNDI 07/07/2011 

Het doel van het Compartiment is een hoger rendement te 
boeken dan dat van de referentie-indicator Barclays Global 
Aggregate index (USD hedged) via strategische en tactische 
posities op de krediet-, rente- en valutamarkten. Om dit te 
verwezenlijken, belegt het Compartiment minstens twee derde 
van zijn vermogen in schuldinstrumenten uitgegeven of 
gewaarborgd door de overheid van een land van de OESO. De 
effecten met een Investment Grade maken ten minste 80% 
van het vermogen van het Compartiment uit. 

5 3 jaar 

AMUNDI INFLATION  
MONDE P FR0010750877 C AMUNDI 20/05/2009 

Het beleggingsteam streeft naar een prestatie die aanleunt 
aan die van de wereldwijde inflatie-geïndexeerde 
obligatiemarkt. Daarom voert ze een actief en fundamenteel 
beheer die tracht om 4 bronnen van prestaties te exploiteren: 
Rentegevoeligheid van de reële rente, arbitrage onder 
geïndexeerde en vastrentende obligaties en een internationale 
diversificatie.   

3 3 jaar 

BL-GLOBAL BOND LU0093569910 C BANQUE DE LUXEMBOURG 
INVESTMENTS SA 05/03/1996 

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in obligaties die zijn 
uitgegeven in deviezen van de grootste industrielanden (met 
uitzondering van de yen). Bovendien kan maximum 30% van 
de activa worden belegd in obligaties van de groeilanden. Het 
compartiment is gemiddeld voor drie vierden belegd in de 
eurozone en voor één vierde in de “dollarzone”. De 
doelstelling is het streven naar een regelmatig rendement. 

2 > 2 jaar 

CARMIGNAC PORTFOLIO 
GLOBAL BOND A LU0336083497 C CARMIGNAC GESTION 14/12/2007 

Carmignac Portfolio Global Bond is een Internationaal 
obligatiefonds (UCITS) dat met een "total return"-benadering 
wereldwijd rente-, obligatie- en valutastrategieën ten uitvoer 
legt. Het fonds wordt flexibel en opportunistisch beheerd, 
waardoor het een op overtuigingen gebaseerde allocatie kan 
hanteren en snel kan profiteren van beleggingskansen in 
uiteenlopende marktomstandigheden. 

4 2 jaar 
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Naam van het fonds Isin Code K/D Fondsbeheerder Oprichtings-
datum Beleggingsdoelstelling 

Risico- 
klasse  

DICI / KID 

Aanbevolen 
Beleggings- 

horizon 

CARMIGNAC SECURITE  A FR0010149120 C CARMIGNAC GESTION 26/01/1989 

Carmignac Sécurité is een obligatiefonds dat voornamelijk 
belegd is in obligaties of en ander schuldpapier uitgedrukt in 
euro. Het fonds heeft als doel om een beter rendement dan 
haar referentie index zijnde de MTS 1-3 jaar te realiseren over 
een beleggingshorizon van 2 jaar. 

2 2 jaar 

DPAM L BONDS  
HIGHER YIELD  B LU0138645519 C DEGROOF PETERCAM AM SA 06/11/2000 

Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke 
beperking) in obligaties en/of andere schuldeffecten, met 
vaste of variabele rente, luidend in elke valuta en uitgegeven 
door (openbare en/of particuliere) emittenten over de hele 
wereld en die meer rendement opleveren dan de obligaties 
uitgegeven door de Duitse staat (met inbegrip van de Duitse 
deelstaten ('Länder')). 

3 5 jaar 

EDMOND DE ROTHSCHILD 
BOND ALLOCATION A EUR LU1161527038 C EDMOND DE ROTHSCHILD 

AM 30/12/2004 

Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation heeft als doel, 
doorheen een actief beheer binnen de obligatiemarkten, een 
prestatie te realiseren superieur aan deze van een 
samengestelde index van Europese overheids- of 
vennootschapsobligaties. 

3 > 3 jaar 

EDMOND DE ROTHSCHILD 
EUROPE CONVERTIBLES A LU1103207525 C EDMOND DE ROTHSCHILD 

AM 13/12/1993 

Het objectief is de valorisatie van haar activa op middellange 
termijn (3 tot 5 jaar).De activa van het compartiment zijn 
hoofdzakelijk, doch niet exclusief, geïnvesteerd in 
converteerbare- of omruilbare obligaties met onderliggende 
activa uit de Euro-zone.Het compartiment streeft naar een 
optimalisatie van de verhouding rendement/risico over de 
weergegeven periode, door diversificatie van haar 
rendementbronnen via systematische analyse van de 
verschillende gegevens. 

4 > 3 jaar 

INVESCO EURO CORPORATE 
BOND FUND  A LU0243957825 C INVESCO 31/03/2006 

De doelstelling van het fonds is over een marktcyclus een 
positief totaalrendement te verwezenlijken met een lage 
correlatie met traditionele financiële marktindices. Het fonds 
heeft de intentie om voornamelijk posities op te bouwen in 
aandelen van bedrijven, schuldinstrumenten en grondstoffen 
over de hele wereld . Het fonds wordt actief beheerd binnen 
zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark. 

3 5 jaar 
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Naam van het fonds Isin Code K/D Fondsbeheerder Oprichtings-
datum Beleggingsdoelstelling 

Risico- 
klasse  

DICI / KID 

Aanbevolen 
Beleggings- 

horizon 

INVESCO GLOBAL TOTAL 
RETURN BOND FUND A LU0534239909 C INVESCO 15/09/2010 

De doelstelling van het Fonds is inkomsten en vermogensgroei 
op lange termijn te verwezenlijken waarbij het voornamelijk 
belegt in schuldinstrumenten (met inbegrip van schuldpapier 
uitgegeven door bedrijven en overheden) uit de hele wereld. 
Het Fonds kan op tijdelijke basis tot 100% van de waarde van 
het Fonds beleggen in contanten en contantequivalenten 
naargelang van de marktomstandigheden. Het Fonds zal 
blootstelling verwerven via financiële derivaten (complexe 
instrumenten) en zijn totale blootstelling kan tot twee maal de 
waarde van het Fonds bedragen. Wat betreft de 
objectieve,  wordt het Fonds actief beheerd binnen zijn 
doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark. 

3 5 jaar 

KEREN CORPORATE FR0010697532 C KEREN FINANCE 29/12/2008 

Keren Corporate investeert in Europese bedrijfsobligaties. Het 
fonds kan investeren in valuta, obligaties (van elke notatie) en 
converteerbare obligaties. De allocatie is gefocust op de 
permanente zoektocht naar  transparantie en rendement. 
Tevens, naar gelang de economische context, kan het gedeelte 
converteerbare obligaties evolueren tussen 0 en 35% van de 
activa. 

3 > 3 jaar 

LA FRANCAISE 
MULTISTRATEGIES 
OBLIGATAIRES - R 

FR0010657601 C LA FRANCAISE AM 10/01/2001 

Flexibel fonds van internationale obligaties, beheerd met 
absolute rendementsdoelstelling en geëncadreerd risicio 
volgens ex-ante volatiliteit van max 5%.  
Objectief: behalen van een hoger rendement na kosten dan de 
Euribor 3M + 3.5% op 3 jaar. 
Beleggingsuniversum : staatsobligaties, bedrijfsschulden en een 
gedeelte diversificatie: wisselkoersen max 10%, converteerbare 
obligaties max 5%, groeilanden max 25%. Track record van meer 
dan 15 jaar. 

3 3 jaar 

PICTET-GLOBAL  
EMERGING DEBT-HP EUR  LU0170994346 C PICTET AM 04/07/2003 

Dit compartiment streeft naar kapitaalgroei en belegt ten 
minste twee derde van zijn totale activa in een gespreide 
portefeuille van obligaties en ander schuldpapier uitgegeven of 
gegarandeerd door nationale of lokale overheden in 
opkomende landen en/of door andere in een opkomend land 
gevestigde emittenten. 

4 4 jaar 

TEMPLETON  GLOBAL BOND 
FUND -  A EUR LU0152980495 C FRANKLIN TEMPLETON 

INVESTMENTS 09/09/2002 

Het belangrijkste beleggingsdoel van het compartiment is 
maximaal totaalrendement op beleggingen te genereren, 
bestaande uit een combinatie van rente, kapitaalgroei en 
wisselkoerswinst door hoofdzakelijk te beleggen in een 
portefeuille van schuldeffecten met vaste en variabele rente 
en schuldverplichtingen die zijn uitgegeven door regeringen of 
overheidsinstellingen wereldwijd. 

5 3-5 jaar 
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Naam van het fonds Isin Code K/D Fondsbeheerder Oprichtings-
datum Beleggingsdoelstelling 

Risico- 
klasse  

DICI / KID 

Aanbevolen 
Beleggings- 

horizon 

TEMPLETON  GLOBAL TOTAL 
RETURN FUND -  A EUR-H1 LU0294221097 C FRANKLIN TEMPLETON 

INVESTMENTS 10/04/2007 

Het belangrijkste beleggingsdoel van het compartiment is 
maximaal totaalrendement op beleggingen te genereren, 
bestaande uit een combinatie van rente, kapitaalgroei en 
wisselkoerswinst, mits dit in lijn ligt met conservatief 
beleggingsbeheer, door hoofdzakelijk te beleggen in een 
portefeuille van schuldeffecten met vaste en/of variabele 
rente en schuldverplichtingen die zijn uitgegeven door 
regeringen, of overheidsinstellingen, of bedrijven wereldwijd. 

4 3-5 jaar 

Geografische fondsen 

BGF GLOBAL DYNAMIC 
EQUITY FUND A2 EUR LU0238689623 C BLACKROCK 28/02/2006 

De doelstelling van het Global Dynamic Equity Fund is het 
maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt 
wereldwijd, zonder nationale of regionale beperkingen, ten 
minste 70% van de totale activa in aandelen. De beheerders 
zoeken, in het algemeen, om te beleggen in effecten die naar 
hun oordeel ondergewaardeerd zijn. Het fonds kan ook 
beleggen in aandelen van kleine en opkomende 
groeibedrijven. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. 

5 > 5 jaar 

BL - EMERGING MARKETS 
EUR LU0309192036 C BANQUE DE LUXEMBOURG 

INVESTMENTS S.A 31/10/2007 

De doelstelling van het compartiment is kapitaalgroei op lange 
termijn via beleggingen in aandelen met een hoog dividend. 
Het compartiment BL-Equities Dividend belegt zonder 
geografische, sectorale of monetaire beperkingen in aandelen 
van internationale ondernemingen waarvan het actuele of 
verwachte dividend hoger ligt dan bij hun referentie-index. De 
ondernemingen worden gekozen op basis van hun intrinsieke 
kwaliteiten en hun beoordeling. 

5 10 jaar 

BL-EQUITIES DIVIDEND LU0309191657 C BANQUE DE LUXEMBOURG 
INVESTMENTS S.A. 31/10/2007 

Dit stock-picking fonds investeert in kwaliteits- 
vennootschappen in Azië ( ex-Japan ), Latijns-Amerika, Afrika 
en het Midden-Oosten. De netto-investering in aandelen is 
tussen 60 en 100 % afhankelijk van de beurswaarde van de 
individuële aandelen. De aandelen in dit fonds zijn meestal 
regionale of globale vennootschappen met competitieve 
voordelen. Het saldo wordt in staatsleningen van de 
ontwikkelingslanden belegd of blijft in cash, met als bedoeling 
om de fluctuaties te verminderen in geval van sterke 
schommelingen op de aandelenmarkten. 

4 6 jaar 

BL-GLOBAL EQUITIES LU0117287580 C BANQUE DE LUXEMBOURG 
INVESTMENTS S.A. 31/10/2000 

Het compartiment is geïnvesteerd in internationale aandelen 
zonder geografische, sectoriële of monetaire beperking. De 
vennoot-schappen zijn gekozen om hun intrinsieke kwaliteit en 
hun evaluatie. Objectief van het compartiment is de 
opwaardering van het kapitaal op lange termijn. 

5 10 jaar 
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CARMIGNAC EMERGENTS  FR0010149302 C CARMIGNAC GESTION 03/02/1997 

Carmignac Emergents is een internationaal aandelenfonds dat 
belegt in groeilanden, in Azië, Latjins-Amerika, Oost-Europa, 
het Midden-Oosten en Afrika. Het zoekt naar de beste 
groeimogelijkheden via een selectie van waarden uit nieuwe 
landen met een sterk groeipotentieel. 

5 5 jaar 

CARMIGNAC 
INVESTISSEMENT  A  FR0010148981 C CARMIGNAC GESTION 26/01/1989 

Carmignac Investissement is een internationaal aandelenfonds 
dat belegt in financiële markten overal ter wereld. De 
aandelenblootstelling is permanent hoger dan of gelijk aan 
60% van de nettoactiva. Het fonds richt zich op een 
aanbevolen beleggingshorizon van 5 jaar met als doelstelling 
zo goed mogelijke resultaten te behalen via een actief en 
opportunistisch beheer, zonder vooraf vastgelegde vereisten 
ten aanzien van asset allocatie naar geografische zone, sector, 
type of omvang van effecten. De rendementsbronnen van het 
fonds zijn dus aandelen, maar tevens valuta's en in sommige 
gevallen renteproducten. 

5 5 jaar 

DNCA INVEST VALUE EUROPE 
- B LU0284396289 C DNCA FINANCE 

LUXEMBOURG 04/03/2008 

Het compartiment beoogt een rendement dat over de 
aanbevolen beleggingsduur vergelijkbaar is met dat van de 
aandelenmarkten van de Europese Unie, zoals weergegeven 
door de STOXX EUROPE 600, berekend met herbelegde 
dividenden. 
Het compartiment belegt te allen tijde ten minste twee derde 
van het totale vermogen in aandelen van uitgevers die 
statutair gevestigd zijn in Europa of die het grootste deel van 
hun economische activiteiten uitoefenen in Europa. De 
beleggingsstrategie van het compartiment berust op actief 
discretionair beheer aan de hand van een 
aandelenselectiebeleid. 

5 5 jaar 

DPAM INVEST B EQUITIES 
BELGIUM  B BE0943879693 C DEGROOF PETERCAM AM SA 17/05/1991 

Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke 
beperking) in aandelen en/of andere effecten die toegang 
verlenen tot het kapitaal van ondernemingen waarvan het 
hoofdkantoor en/of een wezenlijk deel van de activa, 
activiteiten, winst- of beslissingscentra gelegen is in België of in 
het Groothertogdom Luxemburg, of die deel uitmaken van de 
Bel-20. 

5 5 jaar 

DPAM INVEST B  EQUITIES 
WORLD SUSTAINABLE B BE0058652646 C DEGROOF PETERCAM AM SA 25/02/1993 

Geconcentreerde portefeuille bestaande uit ongeveer 50 
aandelen met een focus op kwaliteit teneinde bedrijven met 
een duurzaam business model te selecteren. De selectie houdt 
ook rekening met aspecten zoals milieu, maatschappij en 
deugdelijk bestuur, in het jargon ESG (Environment, Social and 
Governance). Aldus spitst het fonds zich toe op bedrijven met 
een sterke ESG reputatie. 

5 6 jaar 
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ECHIQUIER AGRESSOR FR0010321802 C FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 29/11/1991 

Echiquier Agressor investeert via aandelenselectie (stock-
picking) op de Europese aandelenmarkten. Het fonds heeft een 
“carte blanche” strategie, de beheerder investeert zonder 
enige beperking wat betreft stijl of omvang van de bedrijven. 

5 5 jaar 

ECHIQUIER GLOBAL  FR0010859769 C FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 16/04/2010 

Echiquier Global investeert via aandelenselectie (stock-
picking). De beheerder maakt een selectie van grote 
internationale bedrijven die een sterke blootstelling hebben 
aan de mondiale groei en die marktleider zijn in hun sector. 

5  5 jaar 

EDMOND DE ROTHSCHILD 
FUND CHINA A LU1160365091 C EDMOND DE ROTHSCHILD 

AM 08/04/1998 

Het opbjectief is om op lange termijn een waardering van het 
kapitaal van het Compartiment te realiseren, door investering 
van haar activa in vennootschapsaandelen waarvan de 
activiteit hoofdzakelijk verbonden is met China. 

5 > 5 jaar 

EDMOND DE ROTHSCHILD 
INDIA A FR0010479931 C EDMOND DE ROTHSCHILD 

AM 09/02/2005 

Het beheer van de ICBE’s, op een aanbevolen 
beleggingshorizon superieur aan 5 jaar, streeft naar een 
evolutie van de liquidatieve waarde dankzij beleggingen van 
het Indische subcontinent (hoofdzakelijk Indië, maar eveneens 
Pakistan, Sri-Lanka en Bangladesh), mits verificatie van de 
selectiecriteria omschreven in de beleggingsstrategie. 

6 > 5 jaar 

FF - AMERICA FUND  A - ACC LU0251127410 C FIL INVESTMENT 
MANAGEMENT SA 03/07/2006 

De beheerder streeft ernaar te beleggen in aandelen die 
ondergewaardeerd zijn, ofwel omdat ze uit de gunst van de 
markt zijn gevallen, ofwel omdat hun herstelpotentieel wordt 
onderschat. Er wordt rekening gehouden met het potentiële 
verliesrisico van een bedrijf, en bedrijven met een sterke 
balans of een veerkrachtig bedrijfsmodel krijgen een hogere 
overtuiging en een hogere weging in de portefeuille 
toegekend. Hij beheert een relatief geconcentreerde 
portefeuille met een laag verloop en enkele waarde-
eigenschappen. 

5 > 5 jaar 

FF - ASIA FOCUS A  LU0069452877 D FIL INVESTMENT 
MANAGEMENT SA 16/02/2004 

Het FF – ASIA FOCUS  is gericht op vermogensgroei op de lange 
termijn, door voornamelijk te beleggen in aandelen van 
ondernemingen in Zuidoost-Azië, met uitzondering van Japan. 

6  > 5 jaar 

FF - EMERGING MARKETS 
FUND  A- ACC LU1048684796 C FIL INVESTMENT 

MANAGEMENT SA 02/04/2014 

De beheerder streeft ernaar te beleggen in aantrekkelijk 
geprijsde kwaliteitsbedrijven die een duurzaam rendement 
kunnen bieden. Nicks voorkeur gaat uit naar bedrijven die een 
sterke marktpositie hebben en op concurrentievoordelen 
kunnen rekenen, omdat die bedrijven er doorgaans in slagen 
aantrekkelijke opbrengsten te bieden tijdens de hele 
economische cyclus. Hij kiest ook bedrijven uit die superieure 
rendementen op hun vermogen bieden en een stevige 
kapitaalbasis hebben. 

6 > 5 jaar 
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FF - EUROPEAN GROWTH 
FUND  A  LU0048578792 D FIL INVESTMENT 

MANAGEMENT SA 01/10/1990 

De beheerder  streeft ernaar te beleggen in kwaliteitsbedrijven 
met aantrekkelijke prijzen. Hij identificeert deze door 
verschillende kwantitatieve screenings en eigen onderzoek, en 
voert daarna zijn eigen fundamentele analyse uit. Hij zoekt 
naar duurzaam hoog rendement op eigen vermogen dat het 
bedrijf in staat zal stellen sneller te groeien dan de 
concurrenten, en hoge kasstromen te genereren. Hij gelooft 
dat bedrijven met deze kenmerken op lange termijn 
waarschijnlijk een beter rendement zullen boeken dan de 
markt. 

6  > 5 jaar 

FF - GLOBAL DIVIDEND FUND 
A - ACC LU1261431768 C FIL INVESTMENT 

MANAGEMENT SA 07/08/2015 

Het fonds wordt beheerd door een teamgerichte aanpak te 
gebruiken en streeft ernaar stabiele en duurzame inkomsten 
te bieden met aantrekkelijke risico-gecorrigeerde opbrengsten 
in de hele economische cyclus, via activaklassenselectie en 
spreidingsselectie. Wij verwachten dat beide 
beslissingsgebieden waarde toevoegen aan de inkomsten en 
kapitaalgroei van het fonds. De activaklassenselectie is 
gebaseerd op een beoordeling van de huidige economische 
omstandigheden. Het proces wordt aangedreven door 
onderzoek en steunt op informatie uit Fidelity’s eigen 
kwantitatieve modellen. 

5 > 5 jaar 

FRANKLIN  WORLD 
PERSPECTIVES FUND - A EUR LU0390134954 C FRANKLIN TEMPLETON 

INVESTMENTS 14/10/2008 
Het beleggingsdoel van het compartiment is kapitaalgroei door 
te beleggen in aandelen en in aandelen gerelateerde, 
overdraagbare effecten overal ter wereld. 

5 5 jaar 

NORDEN  FR0000299356 C LAZARD FRERES GESTION 18/06/2002 

Norden is een fonds belegd in aandelen van de Scandinavische 
landen (Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken). De 
beleggingsstrategie is gebaseerd op fundamenteel en actief 
beheer, los van de benchmark. De portefeuille bestaat uit 
ondernemingen die waarde creëren op lange termijn, met een 
aantrekkelijke waardering (35 tot 60 Large Caps en Mid Caps, 
zonder afdekking van het wisselkoersrisico). 

6 ≥ 5 jaar 

ROBECO QI CONSERVATIVE 
EQUITIES D EUR LU0705782398 C ROBECO 14/11/2011 

Robeco Global Conservative Equities belegt wereldwijd in 
aandelen. Het fonds streeft op lange termijn naar het behalen 
van een resultaat dat vergelijkbaar is met dat van aandelen uit 
volwassen markten, maar met een duidelijk lager verwacht 
neerwaarts risico. Deze aandelen met een naar verwachting 
lagere volatiliteit worden geselecteerd met behulp van een 
kwantitatief model dat aandelen rangschikt op basis van 
verschillende factoren zoals marktgevoeligheid, volatiliteit, 
distress risico, waardering en sentiment. 

4 5 jaar 
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TEMPLETON  FRONTIER 
MARKETS FUND - A EUR H1 LU0496363770 C FRANKLIN TEMPLETON 

INVESTMENTS 31/03/2010 

Het belangrijkste beleggingsdoel van het compatiment is het 
verstrekken van kapitaalgroei op de lange termijn door 
hoofdzakelijk te beleggen in overdraagbare gewone aandelen 
van landen (i) die zijn opgenomen in de grensmarktlanden, 
en/of (ii) die hun zakelijke hoofdactiviteiten in 
grensmarktlanden hebben in het spectrum van 
beurskapitalisatie. 

5 5 jaar 

TRUSTEAM ROC LU1506680005 C TRUSTEAM FINANCE 31/12/2010 

Het fonds Trusteam ROC (return on customer) is een 
internationaal aandelenfonds met de euro als basisvaluta. 
Het belegt in bedrijven met een hoge klanttevredenheid na 
een analyse van de kerncijfers. 
Een hoge klanttevredenheid:  
• maakt klanten trouwer 
• drukt de kosten voor het verwerven van nieuwe klanten 
• maakt klanten minder prijsgevoelig  
• staat garant voor een stabiele kasstroom 
Trusteam ROC plaatst het waardevolste goed van een bedrijf, 
namelijk klanten, centraal in zijn beleggingsaanpak. 

5 5 jaar 

MARKET NEUTRAL FONDS 

DNCA INVEST MIURI – B LU0641745681 C DNCA FINANCE 
LUXEMBOURG 14/12/2011 

Het doel is om een resultaat te realiseren dat hoger is dan de 
risicovrije rente zoals weergegeven door de EONIA-rente. 
Tegelijkertijd wordt er getracht om een lagere volatiliteit te 
bereiken dan die van de aandelenmarkt, uitgedrukt aan de 
hand van de EUROSTOXX 50 Index. De strategie van het 
compartiment is een long/short-aandelenstrategie en een 
dergelijke strategie berust op een fundamentele financiële 
analyse. 

3 5 jaar 

GEMENGDE EN GEPROFILEERDE FONDSEN 

ALIENOR ALTER  EURO FR0010526061 C ALIENOR CAPITAL 25/10/2007 

Alienor Alter Euro is een patrimonium fonds met flexibele 
activa spreiding. Het fonds heeft als doelstelling een 
regelmatig rendement met een beperkte volatiliteit van 3% op 
een perspectief van 4 jaar. Het fonds is aktief beheerd via een 
dynamische blootstelling aan de belangrijkste activa klassen.  
 

4 4 jaar 

BGF GLOBAL ALLOCATION 
FUND A2 EUR HEDGED LU0212925753 C BLACKROCK 22/04/2005 

De doelstelling van het Global Allocation Fund is het 
maximaliseren van het totaalrendement. Het belegt 
wereldwijd in aandelen, bedrijfs-en staatsobligaties. Het fonds 
zal normaal ten minste 70% beleggen in ondernemingen of 
staatsobligaties. De fondsbeheerders beleggen in effecten die 
zijn naar hun mening ondergewaardeerd zijn. Het valutarisico 
wordt flexibel beheerd. 

4 > 5 jaar 
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BL-GLOBAL FLEXIBLE LU0211340665 C BANQUE DE LUXEMBOURG 
INVESTMENTS S.A. 05/04/2005 

Het fonds viseert een rendement op middellange termijn dat 
hoger is dan dat van een obligatiebelegging met een risico 
lager dan dat van een beursbelegging. Het biedt ook een 
grotere bescherming van het kapitaal in periodes van dalende 
markten. De afweging van de verschillende active-klassen. 

4 3 jaar 

CARMIGNAC PATRIMOINE  A  FR0010135103 C CARMIGNAC GESTION 07/11/1989 

Carmignac Patrimoine is een gediversifieerd fonds dat gebruik 
maakt van drie rendementsbronnen: internationale obligaties, 
internationale aandelen en valuta’s. Aangezien het fonds 
gericht is op vermogensbehoud, beleggen wij permanent ten 
minste 50% van de activa in obligaties en geldmarktproducten. 
Bij onze flexibele portefeuilleallocatie zijn wij uit op 
minimalisering van de risico’s van kapitaalschommelingen en 
zoeken wij naar beleggingen met een maximaal rendement. 

4 3 jaar 

CROWN MULTIFUND 
SELECTION FR0013064474 C KEREN FINANCE 29/12/2015 

CROWN MULTIFUND SELECTION is een fonds van fondsen dat 
er op middellange termijn naar streeft beter te presteren dan 
de samengestelde indicator (25% STOXX 600 NR, 15% 
gekapitaliseerde EONIA en 60% Euro MTS 3-5 yr) met behulp 
van discretionair en opportunistisch beheerde beleggingen op 
de obligatie- en aandelenmarkten. 
De beheerder streeft naar een optimale risico-
rendementverhouding door het obligatie- en het 
aandelengedeelte van de portefeuille regelmatig aan te 
passen. De icbe's waarin wordt belegd, worden geselecteerd 
op basis van een analyse van de prestaties en de volatiliteit uit 
het verleden. 

3 4 jaar 

DNCA INVEST EUROSE – A LU0284394235 C DNCA FINANCE 
LUXEMBOURG 28/09/2007 

Dit gediversifieerd fonds probeert de rentabiliteit van een 
voorzichtige belegging te verbeteren door een aktief beheer 
van vier activa klassen in de euro-zone. Het biedt een 
alternatief voor de obligatiefondsen, convertibles en aan de 
fondsen in euro maar zonder kapitaalgarantie. 

4 3 jaar 

DNCA INVEST  EVOLUTIF - B LU0284394821 C DNCA FINANCE 
LUXEMBOURG 24/07/2007 

Het profiel van dit gediversifieerde fonds evolueert volgens 
onze verwachtingen tussen uitgebalanceerd en dynamisch. Het 
wordt op discretionaire wijze beheerd naargelang de 
overtuiging van onze beheerders ten aanzien van zowel de 
vermogenstoewijzing als de effectenselectie. 

5 5 jaar 

DPAM  L PATRIMONIAL FUND 
B LU0574765839 C DEGROOF PETERCAM AM SA 23/12/2010 

DPAM L Patrimonial  Fund is een actief beheerd fonds dat de 
jarenlange expertise van DPAM op het vlak van asset allocatie 
en selectie van individuele effecten ten volle benut 
gecombineerd met doorgedreven risicocontrole. Een 
portefeuille die bestand is tegen alle  marktomstandigheden 
dankzij een evenwichtige portefeuille met een brede 
diversificatie over verschillende typen van activa. 

3 3 jaar 
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ECHIQUIER ARTY  FR0010611293 C FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 30/05/2008 

Echiquier ARTY is een gediversifieerd en flexibel fonds dat 
belegt in Europese aandelen (maximum 50%) en 
bedrijfsobligaties. De beheerder maakt een selectie van 
aandelen en obligaties met het beste risico / rendement 
profiel. 

4 5 jaar 

ECHIQUIER PATRIMOINE  FR0010434019 C FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 06/01/1995 

Echiquier Patrimoine  is een gediversifieerd en defensief fonds 
dat belegt in vastrentende waarden (minimum 50%) en 
Europese aandelen. Het fonds neemt beperkte risico’s en 
streeft naar een regelmatige kapitaalgroei. 

3 2 jaar 

ETHNA-AKTIV T LU0431139764 C ETHENEA INDEPENDENT 
INVESTORS 16/07/2009 

Ethna-AKTIV richt zich tot beleggers die de beste bronnen van 
rentabiliteit zoeken en een vermogensgroei op de lange 
termijn willen realiseren, rekening houdend met 
risicospreiding. De samenstelling van Ethna-AKTIV is gebaseerd 
op een flexibele en uitgebalanceerde beleggingsstrategie, met 
een maximale aandelenblootstelling van 49 % van het 
fondsvermogen. Zo worden onnodige risico’s vermeden en een 
geringe volatiliteit bereikt. 

4 > 3 jaar 

ETHNA-DEFENSIV T LU0279509144 C ETHENEA INDEPENDENT 
INVESTORS 02/04/2007 

Ethna-DEFENSIV richt zich tot beleggers die de focus op 
stabiliteit leggen maar ook willen profiteren van de trends op 
de wereldwijde rentemarkten. Dit bereikt het 
fondsmanagement door een actief beheer dat rekening houdt 
met de marktsituatie en onnodige risico’s vermijdt. De focus 
ligt op obligaties van emittenten uit de OESO-landen en de 
aandelenblootstelling mag maximaal 10 % van het 
fondsvermogen bedragen om zo de volatiliteit te beperken. 

3 > 3 jaar 

ETHNA-DYNAMISCH T LU0455735596 C ETHENEA INDEPENDENT 
INVESTORS 10/11/2009 

Ethna-DYNAMISCH streeft naar behoud van kapitaal en 
aantrekkelijke rendementen op de lange termijn en is bedoeld 
voor beleggers die hun kapitaal op middellange tot lange 
termijn willen beleggen en bewust de hogere 
waardeschommelingen op de internationale aandelenmarkten 
aanvaarden in ruil voor een hoger rendementspotentieel. De 
maximale aandelenblootstelling van het fonds bedraagt 70 % 
van het fondsvermogen. 

4 > 3 jaar 

FF - GLOBAL MULTI ASSET 
INCOME FUND A - ACC LU1116430247 C FIL INVESTMENT 

MANAGEMENT SA 08/10/2014 

Het fonds wordt beheerd door een teamgerichte aanpak te 
gebruiken en streeft ernaar stabiele en duurzame inkomsten 
te bieden met aantrekkelijke risico-gecorrigeerde opbrengsten 
in de hele economische cyclus, via activaklassenselectie en 
spreidingsselectie. Wij verwachten dat beide 
beslissingsgebieden waarde toevoegen aan de inkomsten en 
kapitaalgroei van het fonds. De activaklassenselectie is 
gebaseerd op een beoordeling van de huidige economische 
omstandigheden. Het proces wordt aangedreven door 
onderzoek en steunt op informatie uit Fidelity’s eigen 
kwantitatieve modellen. 

4 > 5 jaar 
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FF - SMART DEFENSIVE FUND 
A LU0056886558 D FIL INVESTMENT 

MANAGEMENT SA 26/06/1995 

Het FF – SMART DEFENSIVE FUND wordt op een meer 
behoudende wijze beheerd en streeft naar vermogensgroei, 
hofdzakelijk door te beleggen in een combinatie van aandelen 
en obligaties, met een voorkeur voor Europese of in euro 
luidende beleggingen. Het fonds is aantrekkelijk voor beleggers 
die vermogensgroei nastreven maar die de voorkeur geven aan 
een lager risico dan doorgaans gepaard gaat met beleggingen 
uitsluitend in aandelen. 

3  > 5 jaar 

FIRST EAGLE AMUNDI 
INTERNATIONAL FUND  AHE LU0433182416 C AMUNDI 19/08/2009 

Het Compartiment streeft ernaar kapitaalgroei aan te bieden 
door middel van een diversificatie van beleggingen over alle 
activacategorieën en door een 'waardebenadering' te volgen. 
Het beleggingsproces is gebaseerd op een fundamentele 
analyse van de financiële en zakelijke situatie van de 
emittenten, de marktvooruitzichten en andere elementen. Het 
Compartiment kan beleggen in financiële derivaten, zowel 
voor hedging-doeleinden en wanneer dit een efficiënt 
portefeuillebeheer ten goede komt. 

4 5 jaar 

FLEXIBLE EURO BALANCED FR0013064508 C KEREN FINANCE  29/12/2015 

FLEXIBLE EURO BALANCED is een fonds dat op middellange 
termijn een prestatie beoogt doorheen een discretionair en 
opportunistisch beheer op de wissel- en aandelenmarkten, 
refererend naar de indexen 25% CAD DR, 25% EONIA 
gekapitaliseerd en 50% Euro MTS 3-5 jaar. 
De indexen worden bepaald bij afsluiting en uitgedrukt in Euro, 
dividenden geherinvesteerd voor de CAC 40, coupons 
geherinvesteerd voor de Euro MTS 3-5 jaar en rekening 
houdend met kapitalisatie van intresten voor de EONIA. 

4 4 jaar 

FRANKLIN DIVERSIFIED 
CONSERVATIVE FUND A - EUR LU1147470683 C FRANKLIN TEMPLETON 

INVESTMENTS 13/02/2006 

De beleggingsdoelstelling van het compartiment is het 
bereiken van een combinatie van inkomsten en lange termijn 
kapitaalgroei, waarbij het zich richt op een jaarlijks gemiddeld 
rendement in euro dat hoger ligt dan de Euro Interbank 
Offered Rate (EURIBOR), en dit op een evenwichtige manier. 
Het compartiment streeft ernaar zijn doelstelling te 
verwezenlijken door het handhaven van een volatiliteit op 
jaarbasis binnen een bepaald bereik. Er bestaat geen garantie 
dat het compartiment zijn rendements- of 
volatiliteitsdoelstelling bereikt die in de prospectus of de KIID 
zijn opgenomen. 

3 3 jaar 
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Naam van het fonds Isin Code K/D Fondsbeheerder Oprichtings-
datum Beleggingsdoelstelling 

Risico- 
klasse  

DICI / KID 

Aanbevolen 
Beleggings- 

horizon 

FUNDS FOR GOOD 
ARCHITECT STRATEGY LU0945616984 C FUNDS FOR GOOD 01/08/2013 

Het objectief van het fonds is het genereren van rendement en 
het beschermen van het kapitaal in een omgeving met lage 
interestvoeten (lage obligataire weging). Het rendement 
beoogt stabiel te zijn en bescherming te bieden in dalende 
markten dankzij een flexibele strategie, beheerd door Banque 
De Luxembourg Investments. Het fonds past een SRI-filter toe 
en dankzij het Funds For Good model wordt ook een sociale 
impact gerealiseerd zonder op rendement te moeten 
inboeten.   

4 > 3 jaar 

FVS – MULTIPLE 
OPPORTUNITIES  II - RT LU1038809395 C FLOSSBACH VON STORCH 

INVEST SA 04/04/2014 

Het fonds Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II RT 
investeert globaal op een flexibele manier in aandelen, 
obligaties, cash en goud (indirect). Het fonds kent geen referte 
index en streeft naar een absoluut rendement. De 
belegginsstijl is fundamenteel (bottom-up) en de macro-
economische visie dient ertoe de risico’s beter te begrijpen en 
te vermijden. Risicobeheer staat op eerste plaats zonder teveel 
aandacht te hechten aan volatiliteit op korte termijn. 

5 5 jaar 

INVESCO BALANCED-RISK 
ALLOCATION FUND A LU0432616737 C INVESCO 01/09/2009 

Het compartiment streeft ernaar een totaalrendement te 
bieden met lage tot matige correlatie met de traditionele 
indices van de financiële markten, door een positie op te 
bouwen in drie activaklassen: obligaties, aandelen en 
grondstoffen. Het is de bedoeling dat het algemene risico van 
het compartiment consistent is met dat van een evenwichtige 
portefeuille van aandelen en schuldbewijzen. 

4 5 jaar 

KEREN PATRIMOINE FR0000980427 C KEREN FINANCE 02/06/2008 

Keren Patrimoine is een gediversifieerd fonds, aangezien de 
allocatie bestaat uit aandelen, obligaties, converteerbare 
obligaties en valuta. Het fonds is flexibel, met een blootstelling 
aan aandelen van niet meer dan 35% van de activa. Een echt 
‘asset allocatie’ fonds, dat de blootstelling aan verschillende 
activaklassen varieert naar gelang de verschillende 
marktomstandigheden, om zodoende de 
risicorendementsverhouding te optimaliseren. 

4 > 3 jaar 

LA FRANCAISE  PATRIMOINE 
FLEXIBLE  - R FR0000973968 C LA FRANCAISE AM  05/04/2001 

Als gediversifieerd, flexibel fonds beoogt La Française 
Patrimoine Flexible als objectief om het rendement te 
optimaliseren met een vooropgestelde volatiliteit van 10% 
(afgezien van uitzonderlijke marktomstandigheden), met een 
aandelenblootstelling tussen 0% en 65% en een doorgedreven 
diversificatie via haar allocatie tussen de verschillende 
activaklassen (bijvoorbeeld hoge rendementswaarden of in 
groeimarkten), door het selecteren van fondsen die de 
vooropgestelde blootstellingen weerspiegelen. 

5 > 3 jaar 
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Naam van het fonds Isin Code K/D Fondsbeheerder Oprichtings-
datum Beleggingsdoelstelling 

Risico- 
klasse  

DICI / KID 

Aanbevolen 
Beleggings- 

horizon 

M&G DYNAMIC ALLOCATION 
FUND GB00B56H1S45 C M&G INVESTMENTS 03/12/2009 

“Het M&G Dynamic Allocation Fund belegt wereldwijd in 
verschillende beleggingsklassen, zoals aandelen, vastrentende 
waarden en valuta's. De vermogensallocatie vormt de basis 
voor het rendement op de langere termijn. Het fonds geeft de 
managers aanzienlijke ruimte om kapitaal tussen verschillende 
beleggingsklassen te verschuiven. De fondsmanagers 
beoordelen het macro-economische klimaat en zoeken naar 
beleggingsklassen die uit de gratie zijn geraakt bij beleggers en 
daardoor lager gewaardeerd zijn dan hun redelijke 
waarderingsniveau op de lange termijn.” 

4 3 – 5 jaar 

R VALOR F FR0011261197 C ROTHSCHILD & CIE GESTION 28/02/2006 

R Valor is een geconcentreerd flexibele allocatie fonds die een 
blootstelling aan internationale aandelen en rente van 0% tot 
100% heeft in functie van de sterke overtuigingen van de 
beheerders om de prestatie op lange termijn (min 5 jaar) te 
maximaliseren. Zonder voorkeur voor activaklasse en 
geografische zones, combineert zijn beheer een top-down 
benadering met een bottom-up aandelenselectie. 

6 5 jaar 

TRUSTEAM OPTIMUM A FR0007072160 C TRUSTEAM FINANCE 01/05/2002 

Het fonds Trusteam Optimum is een gediversifieerd fonds dat 
een regelmatig rendement en een zo laag mogelijke volatiliteit 
nastreeft.  
Met dit fonds kunt u: 
• uw vermogen in stand houden en doen groeien 
• uw blootstelling aan de marktrisico's beperken 
• uw kasmiddelen op lange termijn beheren 
• moeilijke jaren zoals 2008 en 2011 goed doorkomen 
De aanbevolen minimale beleggingstermijn is één jaar. 

2 1 jaar 

SECTORIËLE FONDSEN 

BGF NATURAL RESOURCES 
GROWTH & INCOME FUND 
E2 EUR 

LU0628613639 C BLACKROCK 20/05/2011 

Het fonds Natural Resources Growth & Income beoogt een 
aangroei van het geïnvesteerd kapitaal en streeft naar een 
rendement superieur aan het gemiddelde. Het fonds 
investeert op wereldschaal minimum 70% van haar activa in 
aandelen (en andere participatie-bewijzen) in 
vennootschappen waarvan de belangrijkste activiteit zich 
voornamelijk situeert in de sector van natuurlijke bronnen, 
zoals onbeperkt, maatschappijen betrokken bij de mijnbouw, 
energie en landbouw. 

6 > 5 jaar 
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Naam van het fonds Isin Code K/D Fondsbeheerder Oprichtings-
datum Beleggingsdoelstelling 

Risico- 
klasse  

DICI / KID 

Aanbevolen 
Beleggings- 

horizon 

BGF WORLD GOLD FUND A2 
EUR HEDGED LU0326422689 C BLACKROCK 30/11/2007 

De doelstelling van het World Gold Fund is het maximaliseren 
van het totaalrendement. Het belegt wereldwijd ten minste 
70% van zijn activa in bedrijven die het belangrijkste deel van 
hun economische activiteiten halen uit de exploitatie van 
goudmijnen. Het kan ook beleggen in effecten van bedrijven 
die voornamelijk economisch actief zijn in mijnen van andere 
edele metalen of mineralen en basismetalen of ertsen. Het 
fonds houdt geen fysiek goud of metaal aan. 

7 > 5 jaar 

CARMIGNAC PORTFOLIO 
COMMODITIES  LU0164455502 C CARMIGNAC GESTION 10/03/2003 

Carmignac Commodities is een internationaal aandelenfonds 
dat voornamelijk belegt in de sectoren van edelmetalen en de 
industrie, energie, hout en landbouwgrondstoffen. Het zoekt 
de beste groeikansen via een gepaste selectie van waarden 
met een sterk potentieel. Carmignac Commodities is een SICAV 
naar Luxemburgs recht, onderdeel van de Carmignac Portfolio. 

6 5 jaar 

DPAM INVEST B  REAL ESTATE 
EUROPE B BE0058187841 C DEGROOF PETERCAM AM SA 28/12/1999 

Het fonds is erg gediversifieerd omdat het belegt in alle 
vastgoedsubsectoren (retail, kantoren, residentieel, 
industrieel) in heel Europa. Het fonds heeft een voorkeur voor 
minder gekende midcaps 
dicht bij huis om te profiteren van de grondige kennis die 
Degroof Petercam Asset Management (DPAM) heeft van deze 
markten. 

5 5 jaar 

LA FRANCAISE LUX –FORUM 
GLOBAL REAL ESTATE 
SECURITIES - R 

LU1013051559 C LA FRANCAISE AM 28/02/2014 

De doelstelling van het fonds is een hoog dividendinkomen en 
kapitaalgroei van beursgenoteerde te bereiken via beleggingen 
in aandelen van vastgoedbeleggingstrusts ("REIT's") en andere 
vastgoedbedrijven op ontwikkelde en opkomende markten. 
Het fonds beoogt een jaarlijkse meerprestatie te realiseren 
tegenover het dividend van de referentie-index (FTSE 
EPRA/NAREIT Developed Total Return – uitsluitend gebruikt als 
referentie) gekoppeld aan een strikte volatiliteitsbeheersing. 
Het fonds kan beleggen in Azië, Oceanië, Noord- en Zuid-
Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika. 

5 > 5 jaar 

PICTET-EUROPEAN 
SUSTAINABLE EQUITIES-
P EUR  

LU0144509717 C PICTET AM 30/09/2002 

De doelstelling van het fonds is beleggen in aandelen van 
Europese ondernemingen door per sector de bedrijven te 
identificeren die het best scoren op gebied van financiële 
kwaliteit én duurzaamheid. Het beleggingsteam heeft daartoe 
een eigen model ontwikkeld en gebruikt data geleverd door 
erkende duurzaamheidsexperts. Voor de 
portefeuillesamenstelling wordt zowel een kwantitatieve als 
kwalitatieve benadering gehanteerd. 

5 7 jaar 
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Naam van het fonds Isin Code K/D Fondsbeheerder Oprichtings-
datum Beleggingsdoelstelling 

Risico- 
klasse  

DICI / KID 

Aanbevolen 
Beleggings- 

horizon 

PICTET-GLOBAL MEGATREND 
SELECTION P EUR  LU0386882277 C PICTET AM 31/10/2008 

Dit fonds streeft naar kapitaalgroei door te beleggen in 
aandelen van bedrijven overeenkomend met de beleggingen 
van de 9 onderliggende individuele Pictet-themafondsen. Elk 
thema krijgt daarbij in principe een gelijke weging, die elke 
maand wordt herzien. Het beleggingsuniversum wordt niet 
beperkt door regio’s, sectors of beurskapitalisaties. 

5 7 jaar 

PICTET-WATER-P EUR  LU0104884860 C PICTET AM 19/01/2000 

De doelstelling van het fonds is wereldwijd beleggen in 
aandelen van ondernemingen die actief zijn in sectoren die 
verband houden met water. Op basis van de grondige kennis 
van het beleggingsteam en van de sector-expertise van een 
onafhankelijke externe adviesraad, tracht het fonds de 
ondernemingen te identificeren met beste vooruitzichten. 

5 7 jaar 

QUEST CLEAN  TECH FOR 
GOOD LU1171478784 C FUNDS FOR GOOD 31/03/2008 

De doelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn. 
Het fonds investeert in bedrijven die actief zijn in « Cleantech » 
(producten/diensten die een efficiënter gebruik van onze 
natuurlijke rijkdommen beogen). Bedrijven met 
groeipotentieel, positieve cashflows en een lage schuldenlast 
worden geselecteerd. Het fonds past een SRI-filter toe en 
dankzij het Funds For Good model wordt ook een sociale 
impact gerealiseerd zonder op rendement te moeten 
inboeten. 

5 > 5 jaar 
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BIJLAGE 2 : RENDEMENTEN UIT HET VERLEDEN 
 

Naam van het fonds Isin Code Fondsbeheerder 

Jaarprestaties per 31/12/2016 

Op 1 jaar Op 3 jaar Op 5 jaar Op 10 jaar 
Sinds 

oprichting 

ALIENOR ALTER  EURO FR0010526061 ALIENOR CAPITAL 2,10% 1,81% 3,03%  2,21% 

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE 
AE 

LU0557861274 AMUNDI 
4,27% 12,03% 11,08%   9,75% 

AMUNDI INFLATION MONDE P FR0010750877 AMUNDI 6,87% 3,99% 2,26%  3,89% 

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND  A2 EUR 
HEDGED 

LU0212925753 BLACKROCK 
2,14% 0,27% 4,19% 2,58% 3,97% 

BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND  A2 EUR LU0238689623 BLACKROCK 8,76% 11,82% 12,97% 6,47% 6,25% 

BGF NATURAL RESOURCES GROWTH & 
INCOME FUND E2 EUR 

LU0628613639 BLACKROCK 35,51% 5,36% 3,05%  1,72% 

BGF WORLD GOLD FUND  A2 EUR HEDGED LU0326422689 BLACKROCK 47,67% 1,93% -13,12%   -7,67% 

BL - EMERGING MARKETS EUR LU0309192036 BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A. 6,43% 4,82% 6,99%  5,25% 

BL-EQUITIES DIVIDEND LU0309191657 BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A. 4,24% 6,78% 7,51%   5,05% 

BL-GLOBAL BOND LU0093569910 BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A. 2,02% 2,10% 1,88% 3,25% 5,06% 

BL-GLOBAL EQUITIES LU0117287580 BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A. 2,89% 9,47% 10,54% 5,69% 2,71% 

BL-GLOBAL FLEXIBLE LU0211340665 BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A. 4,58% 7,16% 4,17% 2,80% 3,58% 

CARMIGNAC EMERGENTS  FR0010149302 CARMIGNAC GESTION 1,39% 4,09% 4,41% 2,68% 8,68% 

CARMIGNAC INVESTISSEMENT  A  FR0010148981 CARMIGNAC GESTION 2,13% 4,53% 7,27% 5,86% 10,20% 

CARMIGNAC PATRIMOINE  A  FR0010135103 CARMIGNAC GESTION 3,88% 4,42% 4,43% 5,40% 8,19% 

CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES  LU0164455502 CARMIGNAC GESTION 21,68% 3,24% -1,88% 0,45% 8,08% 

CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A LU0336083497 CARMIGNAC GESTION 9,46% 8,77% 5,60%  3,79% 

CARMIGNAC SECURITE  FR0010149120 CARMIGNAC GESTION 2,07% 1,62% 2,52% 3,22% 3,50% 

CROWN MULTIFUND SELECTION FR0013064474 KEREN FINANCE 5,97%    5,97% 
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Naam van het fonds Isin Code Fondsbeheerder 

Jaarprestaties per 31/12/2016 

Op 1 jaar Op 3 jaar Op 5 jaar Op 10 jaar 
Sinds 

oprichting 

DNCA INVEST - EVOLUTIF - B  LU0284394821 DNCA FINANCE LUXEMBOURG 2,63% 3,86% 7,88%   4,18% 

DNCA INVEST EUROSE  - A LU0284394235 DNCA FINANCE LUXEMBOURG 2,48% 3,19% 5,94%   4,69% 

DNCA INVEST MIURI – B LU0641745681 DNCA FINANCE LUXEMBOURG 0,43% 2,83% 4,33%  4,28% 

DNCA INVEST VALUE EUROPE - B LU0284396289 DNCA FINANCE LUXEMBOURG 1,86% 7,31% 13,02%  6,66% 

DPAM INVEST B EQUITIES BELGIUM B BE0943879693 DEGROOF PETERCAM AM SA 3,73% 11,05% 16,04% 4,05% 10,11% 

DPAM INVEST B EQUITIES WORLD 
SUSTAINABLE B 

BE0058652646 DEGROOF PETERCAM AM SA 
5,43% 8,26% 9,79% 4,77% 6,17% 

DPAM INVEST B  REAL ESTATE EUROPE B BE0058187841 DEGROOF PETERCAM AM SA -1,57% 13,91% 15,06% 0,74% 8,76% 

DPAM L BONDS  HIGHER YIELD B LU0138645519 DEGROOF PETERCAM AM SA 10,50% 6,35% 8,02% 3,47% 5,81% 

DPAM L PATRIMONIAL FUND B LU0574765839 DEGROOF PETERCAM AM SA 1,45% 2,62% 3,31%   2,71% 

ECHIQUIER AGRESSOR  FR0010321802 FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 0,80% 5,50% 12,6% 4,10% 12,60% 

ECHIQUIER ARTY  FR0010611293 FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 4,50% 3,70% 6,50%   5,20% 

ECHIQUIER GLOBAL FR0010859769 FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 4,00% 11,10% 11,70%   9,90% 

ECHIQUIER PATRIMOINE  FR0010434019 FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 3,50% 1,90% 3,30% 2,00% 4,00% 

EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION  
A EUR 

LU1161527038 EDMOND DE ROTHSCHILD AM 
6,09% 4,38% 4,67% 2,80% 2,94% 

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CHINA A LU1160365091 EDMOND DE ROTHSCHILD AM -8,75% 7,23% 6,25% 1,60% 6,71% 

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE 
CONVERTIBLES A 

LU1103207525 EDMOND DE ROTHSCHILD AM 
0,51% 1,60% 6,62% 3,07% 6,02% 

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A FR0010479931 EDMOND DE ROTHSCHILD AM -2,89% 15,45% 9,50%  4,25% 7,75% 

ETHNA-DEFENSIV T LU0279509144 ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS 0,37% 2,33% 3,65%   4,82% 

ETHNA-AKTIV T LU0431139764 ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS -4,72% 0,76% 3,44%   4,31% 

ETHNA-DYNAMISCH T LU0455735596 ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS 0,04% 3,61% 5,94%   6,26% 

FF - AMERICA FUND  A - ACC LU0251127410 FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 12,40% 19,00% 20,1% 9,30% 9,50% 
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Naam van het fonds Isin Code Fondsbeheerder 

Jaarprestaties per 31/12/2016 

Op 1 jaar Op 3 jaar Op 5 jaar Op 10 jaar 
Sinds 

oprichting 

FF - ASIA FOCUS A  LU0069452877 FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 6,20% 6,70% 7,40% 6,40% 9,70% 

FF - EMERGING MARKETS FUND  A- ACC LU1048684796 FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 1,40%    1,40% 

FF - EUROPEAN GROWTH FUND  A  LU0048578792 FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 6,40% 7,70% 11,80% 2,60% 9,80% 

FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A - ACC LU1261431768 FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 3,90%    3,90% 

FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A - 
ACC 

LU1116430247 FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 
9,70%    10,90% 

FF - SMART DEFENSIVE FUND A  LU0056886558 FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 3,90% 6,10% 8,20% 3,40% 5,70% 

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND 
AHE 

LU0433182416 AMUNDI 
7,21% 1,62% 5,15%   6,05% 

FLEXIBLE EURO BALANCED FR0013064508 KEREN FINANCE 6,18%    6,18% 

FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND A 
- EUR 

LU1147470683 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 
0,67% 3,06% 3,90% 3,03% 2,83% 

FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES  FUND - A 
EUR 

LU0390134954 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 
5,21% 10,92% 13,04%   11,92% 

FUNDS FOR GOOD ARCHITECT STRATEGY LU0945616984 FUNDS FOR GOOD -0,34% 3,34%      2,91% 

FVS – MULTIPLE OPPORTUNITIES II –RT LU1038809395 FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA 4,79%    8,28% 

INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND  
A 

LU0432616737 INVESCO 
9,86% 3,35% 3,64%   6,55% 

INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND   A LU0243957825 INVESCO 2,54% 2,87% 6,22%  5,52% 5,30% 

INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND 
A 

LU0534239909 INVESCO 
1,83% 2,62% 5,48%  4,72% 

KEREN CORPORATE FR0010697532 KEREN FINANCE 7,14% 5,87% 8,82%  7,51% 

KEREN PATRIMOINE FR0000980427 KEREN FINANCE 5,97% 6,27% 9,87%   6,14% 

LA FRANCAISE LUX –FORUM GLOBAL REAL 
ESTATE SECURITIES - R 

LU1013051559 LA FRANCAISE AM  
-0,75%      2,50% 

LA FRANCAISE MULTISTRATEGIES 
OBLIGATAIRES - R 

FR0010657601 LA FRANCAISE AM 
4,79% 5,41% 5,40% 3,25% 3,35% 
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Naam van het fonds Isin Code Fondsbeheerder 

Jaarprestaties per 31/12/2016 

Op 1 jaar Op 3 jaar Op 5 jaar Op 10 jaar 
Sinds 

oprichting 

LA FRANCAISE  PATRIMOINE FLEXIBLE  - R FR0000973968 LA FRANCAISE AM  -5,27% 1,60% 4,49% 1,75% 3,16% 

LA FRANCAISE TRESORERIE - B  FR0011361229 LA FRANCAISE AM  0,01% 0,14%   0,19% 

M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND GB00B56H1S45 M&G INVESTMENTS 8,78% 6,79% 7,26%  6,25% 

NORDEN (C) FR0000299356 LAZARD FRERES GESTION 0,14% 8,20% 11,67% 6,02% 8,38% 

PICTET- GLOBAL MEGATREND SELECTION - P 
EUR 

LU0386882277 PICTET AM 
4,69% 10,53% 13,87%    12,30% 

PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-
P EUR  

LU0144509717 PICTET AM 
0,24% 7,97% 11,19% 1,84% 6,08% 

PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT- HP EUR  LU0170994346 PICTET AM 6,21% 4,19% 4,11% 6,13% 6,92% 

PICTET-WATER- P EUR  LU0104884860 PICTET AM 9,16% 11,71% 13,16% 6,07% 6,12% 

QUEST CLEAN TECH FOR GOOD LU1171478784 FUNDS FOR GOOD 4,44% 10,12% 16,02%  9,38% 

ROBECO QI CONSERVATIVE EQUITIES D EUR LU0705782398 ROBECO 8,36% 14,39% 13,09%  13,09% 

R VALOR F FR0011261197 ROTHSCHILD & CIE GESTION 19,20% 12,78% 12,82% 6,88% 7,00% 

TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND - A 
EUR-H1 

LU0496363770 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 
7.35% -4.13% 4.68%   0.32% 

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND  - A EUR LU0152980495 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 7,71% 9,27% 7,65% 8,47% 7,25% 

TEMPLETON  GLOBAL TOTAL RETURN FUND -  
A EUR-H1 

LU0294221097 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 5,24% 
-0,22% 4,00%   6,70% 

TRUSTEAM OPTIMUM A FR0007072160 TRUSTEAM FINANCE 4,23% 2,50% 3,54% 3,13% 3,60% 

TRUSTEAM ROC LU1506680005 TRUSTEAM FINANCE 5,74% 12,69% 14,04%  11,62% 

 


