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TUSSENTIJDSE INFORMATIE 

(niet-gereglementeerde informatie - gepubliceerd op 6 december 2018 om 17.45 u.). 
 
 
Voor het eerst overschreed de waarde van de beleggingsportefeuille van Brederode, die gelijkelijk is verdeeld 
over Private Equity en beursgenoteerde effecten, de symbolische grens van € 2 miljard. 
 
Sinds het laatste halfjaarbericht zijn de investeringen in Private Equity gestegen met een bijkomende € 108 
miljoen terwijl de desinvesteringen € 100 miljoen vertegenwoordigen. Tegelijk schreef Brederode in op 8 
nieuwe fondsen voor een totaalbedrag van € 172 miljoen: 
 

 VISTA Equity Partners VII:    € 34,1 miljoen 
 TRITON V:     € 25,0 miljoen 
 ARDIAN Secondary VIII:   € 21,4 miljoen 
 A&M Europe:    € 20,0 miljoen 
 CARLYLE Europe Technology IV:  € 20,0 miljoen 
 HIG Growth Buyouts & Equity III:  € 17,6 miljoen 
 SUN VII:      € 17,2 miljoen 
 CITIC IV:     € 17,1 miljoen 

 
Aan die lijst moeten 2 directe mede-investeringen worden toegevoegd voor een bedrag van € 15,1 miljoen, 
alsook enkele aanvullende verbintenissen ten opzichte van bestaande fondsen, die bijdragen tot een totale 
aanvullende verbintenis van € 192 miljoen.  
 
Op 30 november 2018 bedroeg het totale bedrag aan niet-opgevraagde verbintenissen in Private Equity 
€  917 miljoen ten opzichte van € 803 miljoen op 30 juni 2018 en € 699 miljoen eind 2017.  
 
De totale prestatie van de portefeuille, inclusief dividenden, sinds het begin van het jaar bedraagt 19 % voor 
Private Equity en 6 % voor beursgenoteerde effecten. 
 
De geraamde (niet gecontroleerde) waarde van het netto-actief per aandeel van Brederode bedroeg eind 
november ongeveer € 70,1, tegen € 63,2 aan het einde van vorig jaar. Inclusief de uitkering aan de 
aandeelhouders van € 0,85 per aandeel in mei 2018 bedraagt de geraamde waardestijging 12 %. Deze raming 
is gebaseerd op de beurskoersen voor de beursgenoteerde effecten en, voor Private Equity, voornamelijk op 
de waarderingen op 30 september 2018, die werden aangepast om rekening te houden met de opvragingen, 
uitkeringen en wisselkoersschommelingen sindsdien. 
 
 
Contactpersonen: Luigi Santambrogio & Axel van der Mersch, Gedelegeerd bestuurders 
T: +352 26 25 99 71 - info@brederode.eu - www.brederode.eu 


