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TUSSENTIJDSE INFORMATIE  

(niet-gereglementeerde informatie - gepubliceerd op 2 december 2021 om 17.45 u.). 
 
 

 
Tijdens het derde kwartaal van 2021 bleven de activiteiten van BREDERODE voordeel halen uit de gunstige 
context die leverde recordresultaten op aan het einde van het eerste halfjaar. 
 
Op 30 september 2021 bedroeg het resultaat van de eerste negen maanden van het jaar € 760 miljoen op 
basis van een niet geauditeerde boekhoudkundige situatie. BREDERODE had op dat ogenblik een eigen 
vermogen van € 3.401 miljoen, tegen € 2.672 miljoen aan het begin van het boekjaar. 
 
Dat stemt overeen met een eigen vermogen per aandeel van € 116,04 tegen € 91,19 negen maanden eerder, 
hetzij een stijging met 28,4% rekening houdend met de uitkering van € 1,08 in mei 2021. 
 
De aanzienlijke meerwaarde die sinds het begin van het jaar werd genoteerd, komt hoofdzakelijk voor 
rekening van de Private Equity. Op 30 september 2021 bereikte de waarde van de investeringen in dit 
segment € 2.231 miljoen na meer dan € 323 miljoen aan nieuwe investeringen en € 327 miljoen aan 
desinvesteringen. De positieve bijdrage van de Private Equity aan het resultaat van de eerste negen maanden 
van het jaar bedroeg € 661 miljoen. Het totaalbedrag van de niet-opgevraagde verbintenissen bleef vrijwel 
stabiel op € 1.009 miljoen. 
 
De waarde van de beursgenoteerde effecten is gestegen van € 1.150 miljoen tot € 1.220 miljoen. Hun 
positieve bijdrage aan het resultaat, inclusief dividenden, was goed voor € 97 miljoen euro. 
 
De financiële situatie van Brederode aan het einde van het derde kwartaal 2021 was sterk met een netto 
financiële schuldenlast van € 12 miljoen en € 300 miljoen aan bevestigde kredietlijnen. 
 
Vooruitzichten voor het lopende boekjaar 
 
De voor het lopende boekjaar verhoopte resultaten blijven gunstig. 
 
Contacten: Luigi Santambrogio & Axel van der Mersch, Gedelegeerd bestuurders 
T: +352 26 25 99 71 - info@brederode.eu - www.brederode.eu 
 
 


