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(Gereglementeerde informatie) 

 

Tussentijdse verklaring 

 

 
 

Enkele weken na de publicatie van onze halfjaarlijkse resultaten in augustus jongstleden zijn de beurzen in 

het rood gegaan. Op zijn beurt heeft de dollar, die al enkele maanden sterk stond, terrein verloren ten 

opzichte van de euro. 

 

Sinds juni is onze portefeuille met beursgenoteerde aandelen ongewijzigd gebleven. Onze activiteiten op het 

gebied van  Private Equity bleven mooie cijfers vertonen. Er werden tijdens het derde trimester nieuwe 

contracten afgesloten voor een bedrag van 28 miljoen €, waardoor het totaalbedrag voor de eerste negen 

maanden van het jaar tot 105 miljoen € is gestegen. Vandaag bedraagt de som van de niet-opgevraagde 

fondsen 376 miljoen € ten opzichte van 365 miljoen € op 30 juni. 

 

In de loop van het tweede semester van 2014 is de groep aandelen Brederode blijven kopen en dit na de 

voltooiing van de grensoverschrijdende fusie en via een filiaal dat vandaag de dag 2,9 % van het 

aandelenkapitaal van de vennootschap bezit. Deze aankopen maken het voorwerp uit van wekelijkse 

kennisgevingen waarvan een kopie beschikbaar is op de nieuwe website van de vennootschap 

(www.brederode.eu) onder de rubriek  « Publicaties ». 

 

De huidige intrinsieke waarde van het aandeel  Brederode is licht gestegen ten opzichte van het bedrag van 

42,05€ dat werd opgetekend op 30 juni  2014. 

 

Perspectieven voor het 2de semester  2014 

 

Er dreigt nog altijd een recessie in Europa, de geopolitieke spanningen in Azië en het Midden-Oosten, de 

voorzichtige groei van de Amerikaanse economie, die spoedig geen beroep meer zal kunnen doen op  

monetaire hulpmaatregelen, maken het moeilijk nauwkeurige voorspellingen te doen met betrekking tot de 

resultaten in het lopende tweede semester 
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