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(Gereglementeerde informatie) 

 

Tussentijdse verklaring 
 

Sinds de bekendmaking van onze halfjaarlijkse resultaten op het einde van de maand augustus hebben de 

financiële markten verlies opgetekend. Wat de Amerikaanse dollar betreft, hij heeft licht verlies geleden t.o.v. 

de euro, ook al was de dollar al maandenlang stabiel. 

 

Sinds eind juni is de samenstelling van onze portefeuille beursgenoteerde aandelen in het algemeen 

ongewijzigd gebleven. Onze activiteit in Private Equity is een kasoverschot blijven genereren. Tijdens het 

derde kwartaal zijn nieuwe verbintenissen aangegaan t.w.v. 25 miljoen euro, wat hun totale bedrag voor de 

eerste negen maanden van het jaar tot 122 miljoen euro laat oplopen. Op 30 september 2015 liepen de niet 

opgevraagde bedragen op tot 497 miljoen euro tegen 507 miljoen euro op 30 juni. 

 

 

De bedrijfswaarde van het aandeel Brederode, die op 30 juni 2015 51,52 € bedroeg, blijft vandaag rond de 

51 €
(1)

. 

 

Sinds 30 juni heeft de groep 66.100 eigen aandelen ingekocht tegen de gemiddelde eenheidsprijs van 38,70, 

wat op 0,2 van zijn kapitaal neerkomt. Vandaag bezit hij in totaal 3,8 % van zijn kapitaal. 

 

 

Vooruitzichten voor de 2
de

 jaarhelft van 2015 

 

De stagnatie van de Europese economie, de verergerde geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en het 

aarzelende herstel van de Amerikaanse groei bemoeilijken alle nauwkeurige ramingen betreffende de 

resultaten van het tweede kwartaal. 

 
(1)

 De portefeuille is opgewaardeerd op basis van de beurskoersen op 21 oktober 2015. In Private Equity zijn 

de gekozen waarden die van 30 juni 2015 waaraan enkel de evolutie van de wisselkoers werd toegevoegd. 
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