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TUSSENTIJDSE VERKLARING  

(Niet-gereglementeerde informatie – gepubliceerd op 7 december 2017 om 17u.45) 

 

 

De synchrone groei van de wereldeconomie zet zich verder door en draagt bij tot een aanhoudende hausse 

op de financiële markten. 

Sinds ons laatste halfjaarverslag hebben onze investeringen in Private Equity 100 miljoen euro bereikt, terwijl 

de desinvesteringen 92 miljoen euro bedroegen. Tegelijkertijd schreef Brederode in op 7 nieuwe fondsen 

(plus een aanvullende investering in een bestaand fonds) voor in totaal € 151 miljoen euro aan bijkomende 

deelnemingen, verdeeld als volgt: 

 

• EQT VIII    € 25 miljoen 

• Carlyle Partner VII   € 25 miljoen 

• HIG Advantage    € 23 miljoen 

• PAI VII     € 20 miljoen 

• Trilantic North America VI  € 19 miljoen 

• Bain Capital XII    € 19 miljoen 

• Providence Strategic Growth III  € 17 miljoen 

• Capital Today Evergreen Fund  €  3 miljoen (bijkomende aandelen) 

 

Daarnaast schreven we in op 3 mede-investeringen voor een totaalbedrag van 11 miljoen euro: 

 

• Cortefiel, belangrijke Spaanse en Europese distributieketen voor modeartikelen; 

(€ 5 miljoen, samen met PAI) 

• Alvest SA, Frans bedrijf actief in de luchtvaartindustrie; 

(€ 4 miljoen, samen met ARDIAN) 

• Omni Helicopters International, offshore helikoptertransport, voornamelijk in Brazilië; 

(€ 2 miljoen, samen met Stirling Square) 

 

Op 30 november 2017 bedroeg het totaal van de niet-opgevraagde verbintenissen in Private Equity 730 

miljoen euro, tegenover 686 miljoen euro op 30 juni 2017 en 673 miljoen euro eind 2016. 

 

De waardestijging van de Private Equity-portefeuille over de voorbije 11 maanden bedraagt op 3,9% (en op 

12,7% exclusief valutaschommelingen). 

 

De portefeuille genoteerde effecten boekte sinds de aanvang van het boekjaar een totaalrendement van 

13%, inclusief dividend. 

 

De geraamde (niet-gecontroleerde) waarde van het nettoactief per aandeel Brederode bedroeg eind 

november 2017 circa 62,2 euro, vergeleken met 58,2 euro aan het einde van vorig jaar. Wanneer we rekening 

houden met de uitkering aan de aandeelhouders van 0,77 euro per aandeel in mei 2017, bedraagt de 

geraamde waardestijging over de eerste 11 maanden van het boekjaar 8,1%. Deze raming is gebaseerd op 

de beurskoersen van de genoteerde effecten en voor de Private Equity-portefeuille op de waarderingen per 

30 september 2017 gecorrigeerd in functie van de wisselkoersschommelingen die zich in de tussentijd 

hebben voorgedaan. 

 

Contactpersonen: Luigi Santambrogio & Axel van der Mersch, gedelegeerd bestuurders 

Tel.: +352 26 25 99 71 - info@brederode.eu - www.brederode.eu 


