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hoogtepunten

26.01.16
De VLCC Alice wordt 
geleverd aan Euronav. Dat 
is het tweede schip van de 
vier VLCC’s die Euronav 
overnam onder bestaande 
nieuwbouwcontracten in 
juni 2015.

24.03.16
De VLCC Alex wordt 
geleverd aan Euronav. 
Dat is het derde schip 
van de vier VLCC’s die 
Euronav overnam 
onder bestaande 
nieuwbouwcontracten.

12.05.16
De Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders keurt 
het totale brutodividend met 
betrekking tot 2015 ten 
bedrage van 1,69 USD per 
aandeel goed zoals 
voorgesteld door de Raad 
van Bestuur.

13.05.16
De VLCC Anne wordt 
geleverd aan Euronav. 
Dat is het vierde en 
laatste schip van de 
vier VLCC’s die 
Euronav overnam 
onder bestaande 
nieuwbouwcontracten.

02.06.16
Euronav kondigt de start aan 
van een commerciële joint 
venture in samenwerking met 
Diamond S Management LLC en 
Frontline Ltd. met de naam 
Suezmax Chartering. De joint 
venture heeft als doel één enkel 
aanspreekpunt te creëren voor 
een vloot van 43 moderne 
Suezmax-schepen, waaronder 
nieuwbouwschepen, die 
beheerd worden op de 
spotmarkt. 
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JANUARI
Op 15 januari 2016 verkocht de Vennootschap de VLCC Famenne 
(2001 – 298.412 dwt), één van de twee oudste VLCC-schepen 
van haar vloot, voor een prijs van 38,4 miljoen USD. De meer-
waarde op deze verkoop bedroeg ongeveer 13,8 miljoen USD en 
werd geboekt op het ogenblik van de levering op 9 maart 2016. 

Op 26 januari 2016 werd de VLCC Alice (2016 – 299.320 dwt) 
geleverd aan Euronav. Dat is het tweede schip van de vier 
VLCC’s die Euronav, zoals aangekondigd in het persbericht van 
16 juni 2015, overnam onder bestaande nieuwbouwcontracten.

Zoals aangekondigd op 26 januari 2016 heeft Euronav in 
verschillende transacties die plaatsvonden tussen 15 en 
25 januari 2016 500.000 eigen aandelen ingekocht voor een 
gemiddelde prijs van 9,5256 EUR per aandeel. 

MAART
Op 24 maart 2016 werd de VLCC Alex (2016 – 299,445 dwt) 
geleverd aan Euronav. Dat is het derde schip van de vier VLCC’s 
die Euronav, zoals aangekondigd in het persbericht van 16 juni 
2015, overnam onder bestaande nieuwbouw contracten.

       1. Verslag van de 
                        

 voor de  
          eerste helft van 

MEI
Op 12 mei 2016 keurde de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders het brutodividend ten bedrage van 0,82 USD 
per aandeel goed zoals door de Raad van Bestuur werd 
voorgesteld. 

Op 13 mei 2016 werd de VLCC Anne (2016 – 299,533 dwt) ge-
leverd aan Euronav. Dat is het vierde en laatste schip van de 
vier VLCC’s die Euronav, zoals aangekondigd in het pers-
bericht van 16 juni 2015, overnam onder bestaande 
nieuwbouwcontracten.

“Op 13 mei 2016 werd de 
VLCC Anne geleverd aan 
Euronav. Dat is het vierde en 
laatste schip van de
vier VLCC’s die Euronav 
overnam onder bestaande
nieuwbouwcontracten.



Op 20 mei 2016 maakte Euronav bekend dat 
het met Bretta Tanker Holdings, Inc. 
overeengekomen was om de Suezmax joint 
ventures te beëindigen. De joint ventures 
omvatten vier Suezmax-schepen: de Captain 
Michael (2012 – 157.648 dwt), de Maria (2012 
– 157.523 dwt), de Eugenie (2010 – 157.672 
dwt) en de Devon (2011 – 157.642 dwt). 
Euronav verwierf de volledige eigendom van 
de twee jongste schepen, de Captain Michael 
en de Maria, en Bretta verwierf de volledige 
eigendom van de Eugenie en de Devon. 

JUNI
Op 2 juni 2016 kondigde Euronav de start aan 
van een commerciële joint venture in 
samenwerking met Diamond S Management 
LLC en Frontline Ltd. met de naam Suezmax 
Chartering. De joint venture heeft als doel 
één enkel aanspreekpunt te creëren voor een 
vloot van 43 moderne Suezmax-schepen, 
waaronder nieuwbouwschepen, die beheerd 
worden op de spotmarkt. 

Zoals aangekondigd op 1 juli 2016 heeft 
Euronav in transacties die plaatsvonden op 
24 juni en 27 juni 2016 192.415 eigen 
aandelen ingekocht voor een gemiddelde 
prijs van 7,9423  EUR. 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 
NA 30 JUNI 2016:
Op 16 augustus 2016 heeft Euronav een 
overeenkomst afgesloten over de aankoop van 
twee VLCC’s die bijna voltooid zijn bij Hyundai 
Heavy Industries voor een totale prijs van 
169  miljoen USD of 84,5 miljoen USD per 
schip.

Euronav startte op 2 juni 2016  
de commerciële joint venture 

 Suezmax Chartering in 
samenwerking met  

Diamond S Management LLC 
 en Frontline Ltd.

“



 Het globale BBP-groeicijfer zal voor 2016 naar 
verwachting 3,2% bedragen. Dat is in lijn met het 
niveau van vorig jaar maar is wel lager dan wat initieel 

verwacht werd. Deze groei wordt voornamelijk gedreven door 
opkomende markten, zoals India, terwijl de ontwikkelde 
landen eerder vlakke groeicijfers noteren.

Ondanks de vertraagde groei in China gaan de opkomende 
markten er nog steeds op vooruit. De inflatie in Rusland is 
afgenomen en India bevindt zich in een groeimomentum dankzij 
de lage olieprijs en monetaire hervormingen die sinds drie jaar 
in voege zijn. Sommige OESO-landen, vooral in Europa, kennen 
moeilijkere tijden, zeker nu het Brexit-referendum voor meer 
onzekerheid heeft gezorgd. De Verenigde Staten benaderen 
volledige tewerkstelling wat een positieve impact gehad heeft 
op de consumentenmarkt.

Ondanks een daling in sommige regio’s zoals de Europese Unie, 
Canada of Japan, stelt het Internationaal Energieagentschap 
(IEA) voorop dat de vraag naar olie zal toenemen met 1,28% in 
vergelijking met 2015 tot 95,94 miljoen vaten per dag. De 
olievraag in niet-OESO landen blijft naar verwachting sterk. In 
India zou de vraag naar olie toenemen met bijna 9% ten opzichte 
van 2015, in China zou dat 3% zijn en ook in Afrika zou de 
olievraag met 3% stijgen. Naar verwachting zou in China de 
olieproductie in 2016 afnemen, maar China zou wel zijn 
strategische oliereserves met bijna honderd miljoen vaten ruwe 
olie opbouwen. Dat zou de Chinese olie-import doen toenemen, 
zelfs als de vraag naar olie niet stijgt. Daardoor zal de vraag naar 
zeevervoer equivalent zijn aan een olievraag die veel hoger is, 
hoewel er in realiteit sprake is van een toename van de 
consumentenvraag van 350.00 vaten. In de Verenigde Staten zal 
de olie-import sterk afhangen van de globale olieprijs. Als de 
olieprijs rond 50 USD per vat standhoudt, zal de productie van 
schalieolie waarschijnlijk niet toenemen. Indien de olieprijs toch 

boven dat niveau stijgt, zou de productie groei wel gestimuleerd 
worden.

De prijs van ruwe olie is geleidelijk toegenomen sinds het begin 
van dit jaar en dat was voornamelijk te danken aan een 
groeiversnelling in de wereldwijde vraag naar olie. In de eerste 
helft van het jaar lag de gemiddelde prijs van een vat olie op 39,70 
USD voor de Brent en op 39,33 USD voor de West Texas 
Intermediate (WTI). De maximumprijs steeg niet boven 52 USD per 
vat. In de eerste helft van 2015 lag de olieprijs hoger op gemiddeld 
57,81 USD per vat voor de Brent en 53,25 USD voor de WTI. 
Bunkerprijzen volgden dezelfde opwaartse trend maar bevonden 
zich historisch gezien op een laag niveau wat het rendement op de 
vrachttarieven verbeterde. In de eerste helft van 2016 bedroegen 
de bunkerprijzen in Fujairah gemiddeld 195 USD per ton, in 
Rotterdam gemiddeld 174 USD en in Singapore gemiddeld 194 
USD, in vergelijking met respectievelijk 346 USD, 306 USD en 339 
USD in het eerste semester van 2015.

                                                   2. ,  
                                           vraag naar ruwe olie  
                                                            en bunkerkosten

Volgens het Internationaal 
Energieagentschap zal in  
2016 de vraag naar olie stijgen 
met 1,28% in vergelijking  
met 2015 tot 95,94 miljoen 
vaten per dag. 

“



markt

De gemiddelde tarieven op de tankermarkt bleven 
gedurende het eerste halfjaar over het algemeen goed, al 
is er wel sprake van een hogere volatiliteit. De tarieven op 
de TD20 route van West-Afrika naar het Europese 
vasteland bedroegen naar schatting 27.757 USD per dag 
(eerste halfjaar 2015: 46.706 USD per dag) en de tarieven 
op de TD3 route van de Arabische Golf naar Japan 
bedroegen naar schatting 50.161 USD per dag (eerste 
halfjaar 2015: 63.299 USD per dag). De tarieven stonden 
zeker tijdens het tweede deel van het semester onder druk 
als gevolg van aanzienlijke productieverstoringen door 
aanvallen van militanten in Nigeria, bosbranden in Canada 
en sociale onrust in Frankrijk. Bovendien nam de 
havencongestie af doordat een bijzonder zacht 
winterseizoen de olievraag deed dalen. Hierdoor was er 
meer tonnage beschikbaar op de markt. Al deze factoren 
hadden tezamen een negatieve invloed op de tarieven.

De gemiddelde tijdbevrachtingstarieven (TCE) behaald 
door de VLCC-vloot van Euronav uitgebaat binnen de 
Tankers International (TI) Pool, bedroegen ongeveer 
54.156 USD per dag over het eerste halfjaar van 2016 
(eerste halfjaar 2015: 53.370 USD per dag).

De gemiddelde TCE van de VLCC-vloot van Euronav die onder 
langetermijnbevrachtingsovereenkomsten verhuurd wordt, 
bedroegen ongeveer 42.461 USD per dag over het eerste 
halfjaar van 2016 (eerste halfjaar 2015: 41.705 USD per dag).

De gemiddelde TCE van de Suezmax-vloot van Euronav 
die onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten 
verhuurd wordt, bedroegen ongeveer 29.307 USD per dag 
over het eerste halfjaar van 2016 (eerste halfjaar 2015: 
37.954 USD per dag).

De gemiddelde TCE van de Suezmax-vloot die Euronav 
rechtstreeks uitbaat op de spotmarkt bedroegen 
ongeveer 35.729 USD per dag over het eerste halfjaar 
van 2016 (eerste halfjaar 2015: 42.364 USD per dag).

Het vraag- en aanbodscenario blijft naar onze mening op 
middellange tot lange termijn constructief voor zowel de 
VLCC- als de Suezmax-markt, al wordt er een hogere 
volatiliteit verwacht gezien de factoren die hierboven 
werden beschreven en een toegenomen groei van de vloot 
in de tweede helft van het jaar.
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Het vraag- en 
aanbodscenario blijft naar 
onze mening constructief 
voor zowel de VLCC- als 

de Suezmax-markt, al 
wordt er een hogere 
volatiliteit verwacht.

“

GEMIDDELDE  VLCC-TIJDBEVRACHTINGSTARIEVEN GEMIDDELDE SUEZMAX-TIJDBEVRACHTINGSTARIEVEN



 Het orderboek leidt vaak tot ongerustheid en werd re-
centelijk aangehaald als een bedreiging voor de 
vrachttarieven. Sommige scheepswerven kwamen 

de laatste maanden sterk onder druk te staan, waardoor 
het niet zeker is of een deel van het orderboek ook effectief 
op tijd geleverd zal kunnen worden. 

Het orderboek als een percentage van de gehele VLCC- en 
Suezmax-vloot bedraagt op dit moment 16% van de VLCC-
wereldvloot en 18% van de Suezmax-wereldvloot (dat is in 
beide gevallen hoger dan vorig jaar tijdens dezelfde periode). 
Negentien VLCC’s en zes Suezmax-schepen werden 
geleverd in de eerste helft van 2016 (eerste halfjaar 2015: 
negen VLCC’s en zes Suezmax-schepen). Het deel van het 
orderboek dat geleverd wordt, zou evenwel beheersbaar 
blijven met een tankermarkt ondersteund door een 
fundamenteel gezonde oliemarkt, zeker nu het IEA haar 
vooropgestelde prognose van de olievraag in 2016 en 2017 
heeft bijgesteld naar 1,3 miljoen vaten per dag. Echter, alles 
zal afhangen van het prijsgedrag van de reders.

Euronav is nog steeds van mening dat er in de huidige 
tankermarkt meer waarde te vinden is in tonnage die 
onmiddellijk beschikbaar is (tweedehands) dan in het 
plaatsen van nieuwe orders bij scheepswerven en blijft 
pleiten voor een verdere consolidatie van de sector. 

4. 

groei
Het orderboek blijft 
beheersbaar aangezien 
de tankermarkt 
ondersteund wordt 
door een fundamenteel 
gezonde oliemarkt. 

“



De meeste drijvende productieplatformen worden gebouwd 
of geconverteerd in Azië. 

Het orderboek bleef stabiel tussen het derde kwartaal van 2013 en 
het eerste kwartaal van 2016 met 62 tot 65 platformen. Recentelijk 
nam het aantal orders af, een trend die zich naar ver wachting  
zal voortzetten ten minste tot in 2017 aangezien momenteel het 
aantal leveringen het aantal bestellingen overtreft.

Op dit moment zijn er in totaal 240 offshoreprojecten in de 
beoordelings- (48), plannings- (138) of aanbestedings- en 
ontwerpfase (54). 

Aan slechts één FSO voor opslag van olie werd in het afgelo-
pen jaar een contract toegekend, wat ver beneden het histo-
risch gemiddelde ligt. De Vennootschap meent dat de verkla-
ring daarvoor hoofdzakelijk ligt in het feit dat FSO-projecten 

vooral gedreven worden door marginale velden of gas- en 
condenswater ontwikkelingen, die beide vertragingen oplie-
pen door de lage olieprijs in de huidige markt. 

Volgens EMA zullen er de volgende vijf jaar aan 25 tot 35 plat-
formen contracten toegekend worden aangezien de tarieven 
voor boorplatforms naar verwachting zullen blijven dalen en 
goedkopere operatoren de verdere ontwikkelingen van 
marginale olievelden zullen overnemen. 

Één FSO werd verschroot: de enkelwandige VLCC Sourena, 
gebouwd in 1975, offshore Iran. 

 Volgens Energy Maritime Associates (“EMA”) waren er in juni 2016 wereldwijd 276 drijvende productieplatformen en 
honderd drijvende opslagplatformen in dienst. Er werden in totaal acht FSO’s, waarvan drie nieuwbouw FSO’s en vijf 
conversies, en 56 drijvende productieplatformen besteld waarbij de meeste bestellingen nog steeds uit Brazilië kwamen.

*De markt van drijvende opslagplatformen en drijvende productie- en opslagplatformen.

5.  De - en 
              -markt*



De Euronav-vloot heeft een totaal draag-
vermogen van ongeveer 13,1 miljoen dwt. Op 
31 juli 2016 bedroeg de gewogen gemiddelde 
leeftijd van onze vloot ongeveer 7,9 jaar. 

De VLCC -vloot van Euronav wordt groten-
deels uitgebaat op de spotmarkt binnen de 
Tankers International (TI) Pool. Met een 
vloot van 36 schepen (op 31 juli 2016) be-
heert de TI Pool één van de grootste 
moderne VLCC- vloten ter wereld. De 
Suezmax- vloot van Euronav wordt gedeelte-
lijk onder langetermijnbevrachtingsover-
eenkomsten verhuurd. De overige Suezmax-
schepen worden door Suezmax Chartering 
op de spotmarkt verhandeld. 

  6. 

 Op 31 juli 2016 bezat en beheerde Euronav 53 dubbelwandige schepen (inclusief twee schepen onder 
bevrachtings overeenkomsten): één V-Plus-schip, dertig VLCC’s (waaronder één in 50%-50% joint venture),  
twintig Suezmax-schepen en twee FSO-schepen (beide in 50%-50% joint venture). 

De VLCC-vloot van 
Euronav wordt grotendeels 
uitgebaat op de spotmarkt 
binnen de Tankers 
International (TI) Pool, één 
van de grootste moderne 
VLCC-vloten ter wereld.

Op 31 juli 2016 was het tonnageprofiel van Euronav, met inbegrip 
van de schepen onder bevrachtingsovereenkomsten, verdeeld als 
volgt:

“
VLCC’s en V -Plus in eigendom 9.240.621,50 dwt

VLCC’s onder bevrachtings- 
overeenkomsten 305.749 dwt

FSO’s in eigendom 442.000 dwt

Suezmax-schepen in eigendom 2.960.583 dwt

Suezmax-schepen onder  
bevrachtingsovereenkomsten 158.574 dwt

Totaal tonnage  
in eigendom en onder beheer 13.107.527,50 dwt



       7. Verkorte tussentijdse  
              

VOOR DE PERIODE VAN ZES MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI 2016

Hiernaast worden de uittreksels 
weergegeven uit de verkorte tussentijdse 
geconsolideerde rekeningen van Euronav 
voor de periode van zes maanden 
eindigend op 30 juni 2016.  De verkorte 
tussentijdse geconsolideerde rekeningen 
werden op 24 augustus 2016 door de 
Raad van Bestuur goedgekeurd voor 
publicatie. 
De volledige versie van de, in 
overeenstemming met IAS 34, opgestelde 
verkorte tussentijdse geconsolideerde 
rekeningen, inclusief het verslag van de 
commissaris van het beperkt nazicht en 
de verklaring van het management over 
het getrouw beeld van de halfjaarlijkse 
jaarrekeningen en het getrouwe overzicht 
in het tussentijdse jaarverslag, is 
beschikbaar op www.euronav.com.

VOOR DE PERIODE VAN ZES MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI 2016

Geconsolideerde Balans
in duizenden USD 30 juni 

2016
31 december 

2015

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA 275.301 375.052

VASTE ACTIVA 2.796.084 2.665.694

Materiële vaste activa 2.593.581 2.382.976

Immateriële vaste activa 202 238

Vorderingen 174.818 259.908

Investeringen verwerkt volgens de  
vermogensmutatiemethode

26.721 21.637

Uitgestelde belastingvorderingen 762 935

TOTAAL ACTIVA 3.071.385 3.040.746

PASSIVA

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 179.025 179.507

LANGLOPENDE SCHULDEN 967.909 955.490

Leningen op meer dan één jaar 965.056 952.426

Overige langlopende schulden 534 590

Personeelsbeloningen 2.114 2.038

Provisies 205 436

EIGEN VERMOGEN 1.924.451 1.905.749

Kapitaal en reserves 1.924.451 1.905.749

TOTAAL PASSIVA 3.071.385 3.040.746

Geconsolideerde Resultatenrekening
in duizenden USD 30 juni 

2016
30 juni   

2015

Omzet 404.450 416.529

Andere bedrijfsopbrengsten 3.702 4.296

Reiskosten en commissies (24.855) (37.665)

Operationele kosten schepen (80.091) (76.779)

Kosten vrachthuur (11.010) (13.726)

Nettowinst (verlies) op verkoop van 
materiële vaste activa

13.819 2.126

Nettowinst (verlies) op de verkoop van 
investeringen verwerkt volgens de 
vermogensmutatiemethode

(24.150) -

Algemene en administratieve kosten (21.721) (21.126)

Afschrijvingen (109.497) (101.699)

Bedrijfsresultaat 150.647 171.956

Financieel resultaat (19.074) (27.035)

Aandeel in resultaat van investeringen 
opgenomen volgens vermogensmutatie-
methode (na winstbelastingen)

22.276 25.015

Resultaat vóór belastingen 153.849 169.936

Belastingen (159) 3.315

Resultaat over de periode 153.690 173.251

Toerekenbaar aan:

Eigenaars van de Vennootschap 153.690 173.251

Gewogen gemiddelde aantal aandelen 158.359.054 153.071.800

Gewone winst per aandeel (in USD) 0,97 1,13

Verwaterde winst per aandeel (in USD) 0,97 1,11



VOOR DE PERIODE VAN ZES MAANDEN EINDIGEND 
OP 30 JUNI 2016 (VERVOLG)

Geconsolideerde staat van gerealiseerde en  
niet-gerealiseerde resultaten
in duizenden USD 30 juni 2016 30 juni 2015

Resultaat van de periode 153.690 173.251

Totaal niet-gerealiseerde resultaten 804 327

TOTAAL VAN GEREALISEERDE EN 
NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN 
VAN DE PERIODE 

154.494 173.578

Toerekenbaar aan:

Eigenaars van de Vennootschap 154.494 173.578

Mutatieoverzicht van het eigen vermogen
in duizenden USD 30 juni 2016 30 juni 2015

STAND BIJ DE AANVANG VAN DE 
PERIODE

1.905.748 1.472.708

Totaal van gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten van de periode

154.494 173.578

Totaal transacties met eigenaars van de 
Vennootschap

(135.791) 178.567

SALDO BIJ HET EINDE VAN DE PERIODE 1.924.451 1.824.853

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
in duizenden USD 30 juni 2016 30 juni 2015

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 
BIJ AANVANG VAN DE  PERIODE

131.663 254.086

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 290.765 184.059

Nettokasstroom uit (gebruikt bij)  
investeringsactiviteiten

(142.791) (174.457)

Nettokasstroom uit (gebruikt bij)  
financieringsactiviteiten

(178.656) (114.949)

Valutakoers- en omrekeningsverschillen 
op geldmiddelen

(493) (515)

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 
OP HET EINDE VAN DE PERIODE

100.488 148.224



 Op 31 juli 2016 bedroeg het aandelenkapitaal van Euronav 173.046.122,14 USD en werd het vertegenwoordigd 

door 159.208.949 aandelen waaronder 1.042.415 eigen aandelen. In onderstaande tabel staat een overzicht 

van de aandeelhouders van Euronav die 5% of meer van onze uitgegeven en uitstaande aandelen bezitten:

De informatie in bovenstaande tabel is gebaseerd op de informatie waarover Euronav beschikte op basis van de 
meest recente kennisgevingen en bekendmakingen bij het opstellen van dit verslag. Voor updates over de infor-
matie in bovenstaande tabel, wordt er verwezen naar de Euronav-website, de website van de FSMA en/of de 
website van de SEC.

Bovenstaande grafiek weerspiegelt een gemiddelde aan verhandelde 
volumes (op zowel de NYSE als op Euronext Brussel) van meer dan 
18,4 miljoen USD per dag gedurende het eerste halfjaar van 2016.

0

2

4

6

8

10

12

14

16 Aandelenprijs Euronext Brussel aangepast naar USD
Aandelenprijs NYSE in USD

jan. feb. mrt. apr. mei jun.

0

80.000.000

70.000.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

jan. feb. mrt. apr. mei jun.

AANDEELHOUDER AANTAL AANDELEN PERCENTAGE

Saverco NV1 17.026.896 10,69%

Victrix NV1 9.245.393 5,81% 

Euronav (eigen aandelen) 1.042.415 0,65%

Andere 131.894.245 82,85%

Totaal 159.208.949 100,00%
1 Met inbegrip van aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks aangehouden door of ten gunste van de uiteindelijke begunstigde.

aandeel

DAGELIJKS VERHANDELDE VOLUMES
EERSTE HALFJAAR 2016 (in USD)

(totaal van NYSE en Euronext Brussel)

EVOLUTIE AANDELENKOERS  
EERSTE HALFJAAR 2016 (in USD)



Een aantal bestellingen 
van nieuwbouwschepen 
zijn in de eerste helft van 
2016 afgesprongen door 

een beperkte toegang tot 
kapitaal. Dit is een nieuw 

gegeven dat waarschijnlijk 
een voortdurende impact 

zal hebben op de sector. 

“
 De voornaamste risico’s en onzekerheden waaraan Euronav en de met haar verbonden 

ondernemingen zijn blootgesteld voor de rest van het jaar zijn opgenomen in het 
jaarverslag voor het jaar eindigend op 31 december 2015 (het “jaarverslag 2015”). De 

voornaamste risico’s en onzekerheden, alsook de strategie van de Groep om deze te beheren, 
zijn uiteengezet in de hoofdstukken “Interne controle en risicobeheersystemen” van het jaar-
verslag 2015.

In de eerste jaarhelft van 2016 was de ruwe olietankermarkt meer volatiel dan in dezelfde 
periode het jaar voordien. De VLCC-vrachttarieven waren sterk, op de laatste weken van het 
eerste semester na. Historisch gezien zijn de Suezmax-vrachttarieven het jaar op een lager 
niveau gestart maar ze bleven grotendeels stabiel gedurende de eerste helft van het jaar. 

De Vennootschap gelooft dat het aanbod van bijkomende nieuwbouwschepen beheersbaar is, 
al zullen er tijdens de volgende twaalf tot achttien maanden verschillende clusters van 
schepen op de VLCC- en Suezmax-markt terechtkomen. Daardoor zouden de vrachttarieven 
tijdens deze periode enige tegenwind te verduren kunnen krijgen. Bemoedigend is wel dat in 
de eerste jaarhelft van 2016 een terugval van het aantal bestellingen van nieuwbouwschepen 
werd genoteerd als gevolg van een beperkte toegang tot kapitaal, wat een nieuw gegeven is 
dat naar alle waarschijnlijkheid een voortdurende impact zal hebben op de sector. 

Gezien de prognose van de olievraag onlangs werd bijgesteld, er sprake is van een gunstige 
olieprijs en er slechts een beperkt aantal nieuwbouwschepen besteld werd in zowel de VLCC- 
als de Suezmax-sector, gelooft de Vennootschap dat de tankermarkt constructief blijft. Deze 
positieve sectortendensen zouden de Vennootschap op de middellange tot lange termijn ten 
goede moeten komen. Met een conservatieve schuldenlast is de Vennootschap er voornamelijk 
op gericht de rendementen voor aandeelhouders te maximaliseren en is ze gedisciplineerd 
op vlak van toekomstige groeiopportuniteiten.

               9.   
    en onzekerheden



10. Vooruit
De aangelegenheden besproken in dit verslag kunnen voor-
uitzichten bevatten. De Private Securities Litigation Reform 
Act van 1995 biedt bescherming onder de safe harbor 
bepalingen voor vooruitzichten teneinde vennootschappen 
aan te moedigen om toekomstgerichte informatie over hun 
bedrijfsactiviteiten te verstrekken. Vooruitzichten geven de 
huidige inzichten van de Vennootschap weer met betrekking 

tot toekomstige gebeurtenissen en financiële prestaties en 
kunnen verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, 
strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en 
onderliggende veronderstellingen omvatten alsook andere 
verklaringen, verschillend van de verklaringen van historische 
feiten. De Vennootschap wenst gebruik te maken van de be-
scherming onder de safe harbor bepalingen van de Private 

Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze 
caveat op dat verband. Wanneer de woorden “geloven”, 
“ anticiperen”, “trachten”, “inschatten”, “voorspellen”, 
“projecteren”, “plannen”, “potentieel”, “zouden”, “kunnen”, 
“verwachten”, “in afwachting van” en gelijkaardige uitdruk-
kingen worden gebruikt in dit verslag, wijzen zij op vooruit-
zichten. 



De vooruitzichten in dit verslag zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellin-
gen, waarvan vele op hun beurt zijn gebaseerd op verdere veronderstellingen 
waaronder, zonder beperking, de analyse van historische operationele trends 
door het management, de gegevens opgenomen in onze database en andere 
gegevens van derden. Hoewel wij geloven dat deze veronderstellingen redelijk 
waren toen ze gemaakt werden, omdat deze veronderstellingen onderworpen 
zijn aan significante onzekerheden en onvoorziene omstandigheden die  
moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten onze controle zijn, kunnen 
wij u niet garanderen dat wij deze verwachtingen, overtuigingen of projecties 
zullen bewerkstelligen of volbrengen.

Naast deze belangrijke factoren, zijn er in onze ogen ook andere belangrijke 
factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen 
verschillen van deze die besproken werden in de vooruitzichten. Deze omvatten 
het falen van een tegen partij om een verbintenis jegens ons volledig uit te  
voeren, de sterkte van de wereldeconomieën en -valuta’s, algemene marktom-
standigheden met inbegrip van schommelingen in vrachttarieven en in de 
waarde van schepen, wijzigingen in de vraag naar tonnage, wijzigingen in onze 
beheerskosten met inbegrip van bunker prijzen, droogdokkosten en 
verzekeringskosten, de markt voor onze schepen, de beschikbaarheid van 
financiering en herfinanciering, de prestatie van de tegenpartij onder bevrach-
tingsovereenkomsten, de mogelijkheid om financiering te verkrijgen en te vol-
doen aan de convenanten in dergelijke financieringsovereenkomsten, 
veranderingen in gouvernementele regel geving of reglementering of acties on-
dernomen door regelgevende instanties, algemene nationale en internationale 
politieke omstandigheden, potentiële aansprakelijkheid bij lopende of toe-
komstige geschillen, mogelijke verstoringen van de scheepvaartroutes als ge-
volg van ongevallen of politieke gebeurtenissen, defecten bij schepen en situa-
ties van off-hire en andere factoren. Wij nemen geen verplichting op ons om enig 
vooruitzicht vervat in dit verslag publiek te actualiseren of te herzien, zij het als 
gevolg van nieuwe informatie, gebeurtenissen in de toekomst of anderszins, be-
houdens indien wettelijk vereist. In het licht van de risico’s, onzekerheden en 
veronderstellingen, zouden vooruitzichten besproken in dit verslag zich mogelijk 
niet kunnen voordoen en zouden onze werkelijke resultaten substantieel kun-
nen verschillen van de resultaten zoals verwacht in de vooruitzichten. Raad-
pleeg onze documenten ingediend bij de U.S. Securities and Exchange 
Commission voor een meer volledige bespreking van deze en andere risico’s en 
onzekerheden.


