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TUSSENTIJDSE INFORMATIE  
(niet-gereglementeerde informatie - gepubliceerd op 8 mei 2017 om 17.45 u.). 

 
 

Sinds het begin van het jaar hebben de Europese en de Amerikaanse economieën tekens van herstel getoond die tot uitdrukking 
kwamen in een gunstige evolutie van de financiële markten. 
 
Eind april 2017 bedroeg de prestatie van Brederodes portefeuille beursgenoteerde effecten 8% ten opzichte van het begin van 
het jaar, onder impuls van de waardevaste Samsung en Unilever aandelen. Bovendien reageerde Brederode positief op het 
openbare overnamebod van Syngenta op zijn Chinese tegenhanger ChemChina. De tegenwaarde van die transactie wordt in de 
loop van mei verwacht. 
 
De activiteit in Private Equity blijft zich gestaag ontwikkelen. Tijdens de periode onder verslag bedroegen de investeringen en de 
desinvesteringen respectievelijk € 54 miljoen en € 56 miljoen. De resultaten in Private Equity kunnen echter pas worden 
vastgesteld bij de volgende halfjaarlijkse mededeling. In dit stadium en zonder rekening te houden met het effect van de 
valutaschommelingen, zijn de eerste aanwijzingen gunstig. Sinds 1 januari schreef Brederode in op 6 nieuwe fondsen voor een 
totaalbedrag van € 112 miljoen en op 3 mede-investeringen voor een totaal van € 11 miljoen (waarvan € 8 miljoen is 
opgevraagd). 
 
De nieuwe fondsen zijn:  

 Alpinvest co-investment Fund VII € 28 miljoen  
 Apollo Overseas Partners IX  € 27 miljoen 
 BV Investment Partners Fund IX  € 19 miljoen 
 Genstar Capital Partners VIII  € 19 miljoen 
 Triton Smaller Mid-cap Fund I  € 10 miljoen 
 Bain Capital Life Sciences Fund  €   9 miljoen 

 
De 3 nieuwe mede-investeringen zijn:  

 Air Methods Corporation, de grootste Amerikaanse aanbieder van luchtvervoerdiensten voor dringende medische 
verzorging (€ 4 miljoen, met American Securities)  

 Leslie Poolmart Inc., wereldwijd marktleider in uitrusting voor zwembaden en spa's en aanverwante producten (€ 3 
miljoen, met LCatterton Partners) 

 Allied Mills Pty Ltd, Australische fabrikant van meel en ingrediënten voor bakkerswaren, inclusief diepvriesproducten (€ 
3 miljoen, met Pacific Equity Partners).  

 
De niet-opgevraagde verbintenissen bedragen € 726 miljoen, tegen € 673 miljoen aan het einde van vorig jaar.  
 
De geraamde (niet gecontroleerde) waarde van het netto-actief per aandeel van Brederode bedroeg eind april 2017 € 60, tegen 
€ 58,2 aan het einde van vorig jaar. Deze raming is gebaseerd op de beurskoersen van de genoteerde effecten. De waardering 
voor Private Equity daarentegen bleef ongewijzigd ten opzichte van 31 december 2016, enkel gecorrigeerd om de veranderingen 
in de wisselkoersen tijdens deze periode te verrekenen. 
 
Contactpersoon: Luigi Santambrogio & Axel van der Mersch, Gedelegeerd bestuurders 
T: +352 26 25 99 71 - info@brederode.eu - www.brederode.eu 


