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TUSSENTIJDSE INFORMATIE  

(niet-gereglementeerde informatie - gepubliceerd op 7 mei 2018 om 17.45 u.). 
 
 

Sinds het begin van boekjaar 2018 kenden de financiële markten een toegenomen volatiliteit die contrasteert 
met het abnormaal rustige optimisme van vorig jaar. 
 
In dat klimaat van onzekerheid zette Brederode op de gebruikelijke wijze zijn activiteiten voort in Private 
Equity. Tijdens de periode onder verslag bedroegen de investeringen en de desinvesteringen respectievelijk 
€ 61 miljoen en € 70 miljoen. Sinds 1 januari schreef Brederode in op zeven nieuwe fondsen voor een 
totaalbedrag van € 142 miljoen. Die fondsen zijn: 
 

 American Securities Partners VIII € 24 miljoen 
 Ardian Co-Investment Fund V  € 23 miljoen 
 K4 Private Investors   € 20 miljoen 
 Carlyle Europe Partners V  € 20 miljoen  
 L Catterton Europe IV   € 20 miljoen 
 Providence Equity Partners VIII  € 20 miljoen 
 Stirling Square Capital Partners IV € 15 miljoen 

 
De niet-opgevraagde verbintenissen bedragen nu € 785 miljoen, tegen € 699 miljoen aan het einde van vorig 
jaar. 
 
De portefeuille beursgenoteerde effecten van Brederode kende geen opvallende wijzigingen sinds het begin 
van het boekjaar. De resultaten van het eerste kwartaal van 2018, die de meeste vennootschappen in de 
portefeuille ondertussen gepubliceerd hebben, zijn in het algemeen bijzonder solide en geven uitzicht op 
hogere dividenden. Dit is voor Brederode een voorspelbare bron van cashflow geworden voor het hele 
boekjaar 2018. 
 
De geraamde (niet gecontroleerde) waarde van het nettoactief per aandeel van Brederode was eind april iets 
hoger dan de € 63,22 aan het einde van vorig jaar. Die waardering is gebaseerd op de beurskoersen van 30 
april 2018 voor de beursgenoteerde effecten en op de waarderingen op 31 december 2017 voor Private 
Equity, 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 
 
 


