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TUSSENTIJDSE INFORMATIE  

(Gereglementeerde informatie - gepubliceerd op 16 juni 2022 om 17.45 u.). 
 

Twee jaar na de uitbraak van de pandemie, vond tijdens het eerste kwartaal van 2022 de inval in 
Oekraïne op 24 februari 2022 plaats. De nieuwe wereldwijde crisis deed de onzekerheid over de 
stijging van de rentevoeten en de inflatiegolven toenemen. Op de financiële markten leidde dat 
onmiddellijk tot een toegenomen volatiliteit die in het algemeen gepaard ging met dalende 
beurskoersen.  
 
Op 31 maart 2022 bedroeg de niet-geauditeerde waarde van het nettoactief per aandeel van 
Brederode € 125,83. Dat stemt overeen met een lichte stijging in de loop van het kwartaal. Deze 
waardering is gebaseerd op de beurskoersen voor de beursgenoteerde effecten en, voor de Private 
Equity, op de niet-geauditeerde waarderingen op 31 maart 2022, verkregen voor meer dan 94% van 
de investeringen. 
 
In de loop van het kwartaal hielden de opvragingen en de uitkeringen in Private Equity elkaar in 
evenwicht met € 72 miljoen elk. Over dezelfde periode waren er voor € 224 miljoen nieuwe 
verbintenissen, wat de totale niet-opgevraagde verbintenissen op € 1.202 miljoen bracht aan het 
einde van het kwartaal. De waarde van de uitstaande bedragen bereikte € 2.441 miljoen of bijna 
twee derde van de totale activa van Brederode. 
 
De samenstelling van de portefeuille beursgenoteerde effecten onderging in de loop van het 
trimester geen noemenswaardige wijzigingen. Het resultaat ervan, inclusief dividenden, was 
negatief ten bedrage van € 87 miljoen, maar dat werd meer dan gecompenseerd door de nettowinst 
van de Private Equity, die € 98 miljoen bedroeg. 
 
De financiële toestand van Brederode aan het einde van het eerste kwartaal 2022 blijft solide met 
een netto financiële schuldenlast van € 3 miljoen en een totaal eigen vermogen van € 3.687 miljoen. 
Op dezelfde datum beschikte Brederode voor € 300 miljoen aan bevestigde kredietlijnen. 
 
Vooruitzichten voor het lopende boekjaar    
 
In de huidige omstandigheden wagen we ons niet aan voorspellingen over de toekomstige evolutie 
van de financiële markten maar dat doet niets af aan de intrinsieke kwaliteit van de portefeuille 
beursgenoteerde effecten, die werd geselecteerd met het oog op enerzijds groei en anderzijds 
veerkracht. Voor Private Equity blijft Brederode zelfverzekerd in zijn strategie die gebaseerd is op de 
diversificatie en de kwaliteit van zijn portefeuille en op de ervaring en het aanpassingsvermogen van 
de beheerders. 
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