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TUSSENTIJDSE INFORMATIE  

(Niet-gereglementeerde informatie - gepubliceerd op 3 december 2020 om 17.45 u.) 
 
 

Na een chaotisch einde van het eerste kwartaal dat tot een inkrimping van de resultaten en van het eigen 
vermogen per aandeel van Brederode leidde, deed zich in de loop van het tweede kwartaal een eerste 
opleving voor. 
 
Aan het einde van het derde kwartaal zette de gunstige evolutie zich verder door ondanks de nog altijd 
zorgwekkende gezondheids-, economische en politieke situatie.  
 
Op 30 september 2020 bedroeg het resultaat over de eerste negen maanden van het jaar € 76 miljoen op 
basis van een boekhoudkundige situatie vόόr audit. Het eigen vermogen van BREDERODE bedroeg op dat 
ogenblik € 2.486 miljoen, wat een lichte stijging is ten opzichte van het begin van het boekjaar. 
Dat stemt overeen met een eigen vermogen per aandeel van BREDERODE van € 84,84, tegen € 83,27 negen 
maanden eerder, hetzij +3% rekening houdend met een verdeling van € 1,02 per aandeel in mei 2020. 
 
De waarde verhoging sinds het jaarbegin komt volledig voor rekening van de private-equity sector. Op 30 
september 2020 bereikte die een nieuwe recordwaarde van € 1.470 miljoen (+13%) met meer dan € 56 
miljoen aan nieuwe investeringen en een positieve bijdrage aan het resultaat van € 100 miljoen, terwijl de 
niet-opgevraagde verbintenissen zich stabiliseerden op € 1.045 miljoen (-1%). 
 
De waarde van de beursgenoteerde effecten is van € 1.169 miljoen tot € 1.059 miljoen (-11%) gedaald door 
het gecombineerde effect van netto-overdrachten voor € 68 miljoen en een negatieve bijdrage aan het 
resultaat van € 20 miljoen. 
 
Vooruitzichten voor het lopende boekjaar 
 
De portefeuille van beursgenoteerde effecten heeft zich sinds 30 september goed hersteld dankzij een 
opleving van de beurzen die werd getriggerd door de ontwikkeling van meerdere vaccins.  
 
Wat de private-equity portefeuille betreft, blijft BREDERODE vertrouwen hebben in de vooruitzichten voor 
het lopende boekjaar dankzij de reactiesnelheid en de kwaliteit van de geselecteerde beheerteams voor 
private-equity. 
 
Contactpersonen: Luigi Santambrogio & Axel van der Mersch, Gedelegeerd bestuurders 
T: +352 26 25 99 71 - info@brederode.eu - www.brederode.eu 
 
 


