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TUSSENTIJDSE INFORMATIE  

(niet-gereglementeerde informatie - gepubliceerd op 6 mei 2021 om 17.45 u.). 
 

 
De gevolgen van de COVID-19-pandemie hebben ook het eerste kwartaal van 2021 beheerst. Door de 
massale vaccinatie van de bevolking konden de economieën van meerdere landen echter hun herstel 
voortzetten. Zo lijkt de driemaandelijkse stijging van het BBP in de VS boven 6% te zullen uitkomen. 
 
Brederode heeft maximaal voordeel gehaald uit die verbeteringen. Op 31 maart 2021 bedroeg de 
niet-geauditeerde waarde van het nettoactief per aandeel van Brederode € 97,29, tegen € 91,19 op 
31 december 2020, een stijging met 6,7%. Die waardering is gebaseerd op de beurskoersen voor de 
genoteerde aandelen en, voor Private Equity, op de definitieve waarderingen op 31 december 2020, 
gecorrigeerd om rekening te houden met de bewegingen van activa en de veranderingen in de 
wisselkoersen die zich sindsdien hebben voorgedaan. 
 
In Private Equity waren de opvragingen in het eerste kwartaal goed voor € 90 miljoen en de 
desinvesteringen voor € 80 miljoen. In dezelfde periode vertegenwoordigden de nieuwe 
verbintenissen € 60 miljoen, zodat het totaalbedrag aan niet-opgevraagde verbintenissen aan het 
einde van het kwartaal licht was gestegen, van € 991 miljoen tot € 1.012 miljoen (+2,1%). Het 
uitstaande bedrag in Private Equity was nu € 1.663 miljoen, of bijna 60% van de totale activa van 
Brederode.  
 
De samenstelling van de portefeuille beursgenoteerde effecten onderging geen enkele wijziging 
tijdens het kwartaal, en zijn rendement bedroeg meer dan 8,5%. 
 
De financiële situatie van Brederode aan het einde van het eerste kwartaal 2021 blijft zeer solide met 
een netto financiële schuldenlast van € 57 miljoen of 2% van het totale eigen vermogen van € 2.851 
miljoen. Op 31 maart 2021 waren de bevestigde kredietlijnen van Brederode goed voor € 200 miljoen. 
 
Vooruitzichten voor het lopende boekjaar 
 
De massale en aanhoudende overheidssteun in de Verenigde Staten en Europa geeft Brederode 
vertrouwen in de winstvooruitzichten voor het lopende boekjaar, zowel voor Private Equity als voor 
beursgenoteerde effecten.  
 
 
Contactpersonen: Luigi Santambrogio & Axel van der Mersch, Gedelegeerd bestuurders 
T: +352 26 25 99 71 - info@brederode.eu - www.brederode.eu 


