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TUSSENTIJDSE INFORMATIE  

(Niet-gereglementeerde informatie - gepubliceerd op 29 april om 17.45 u.). 
 
 

Na de aanzienlijke terugval van de financiële markten in het vierde kwartaal van 2018 tekende zich in het 
eerste kwartaal van 2019 een solide herstel af, dat zich nog voortzet, en dat wordt ondersteund door een 
koerswijziging in het Amerikaanse monetaire beleid, een zekere verbetering in de Chinese economie en 
hogere kwartaalresultaten voor veel bedrijven. 
 
In deze gunstige omgeving heeft Brederode haar Private Equity-portefeuille verder ontwikkeld. In de loop 
van het eerste kwartaal bereikten haar nieuwe investeringen het equivalent van € 77 miljoen terwijl de 
desinvesteringen goed waren voor € 51 miljoen. 
 
Tijdens die periode schreef Brederode in op 8 nieuwe fondsen voor een totaalbedrag van € 169 miljoen: 
 
● Alpine VII     € 22 miljoen 
● Genstar IX     € 22 miljoen 
● Glendower Secondary IV   € 22 miljoen 
● GS PE co-investment fund II   € 22 miljoen 
● Harvest VIII     € 26 miljoen 
● JLL VIII      € 17 miljoen 
● Providence Strategic Growth IV   € 18 miljoen 
● Pacific Equity Partners VI   € 20 miljoen 
 
Eind maart bedroeg het totaal bedrag aan niet-opgevraagde verbintenissen € 999 miljoen tegen € 894 
miljoen eind 2018. 
 
De samenstelling van de portefeuille beursgenoteerde aandelen van Brederode onderging weinig 
verandering sinds het begin van het jaar. De deelneming in Capita werd gerealiseerd, net als die in aandelen 
van Alcon, die recent werd toegekend aan de aandeelhouders van Novartis. 
 
De resultaten die de meeste beursgenoteerde ondernemingen voor het eerste kwartaal bekend maken 
stellen een nieuwe groei van de door Brederode in 2019 te ontvangen dividenden in het vooruitzicht. 
 
De geraamde (niet gecontroleerde) waarde van het nettoactief per aandeel van Brederode bedroeg eind 
maart 2019 € 73,62, een stijging met 7,3% sinds het begin van het jaar. Deze waardering is gebaseerd op de 
beurskoersen van 30 maart 2019 voor de beursgenoteerde effecten en op de waarderingen op 31 december 
2018 voor Private Equity, enkel gecorrigeerd om rekening te houden met de portefeuillebewegingen en de 
veranderingen in de wisselkoersen die zich sindsdien hebben voorgedaan. 
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