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1. Verslag van de
hoogtepunten en
activiteiten voor de
eerste helft van 2018
JANUARI
Op 23 januari 2018 kondigde Euronav aan dat zij als enige Belgische beursgenoteerde
vennootschap binnen tien sectoren werd geselecteerd om deel uit te maken van de gloednieuwe
2018 Bloomberg Gender-Equality Index (“GEI”). Deze referentie-index werd gelanceerd in de
Verenigde Staten en meet gendergelijkheid op basis van interne bedrijfsstatistieken,
werknemersbeleid, externe ondersteuning en betrokkenheid en een genderbewust productaanbod.

MEI
Op 8 mei 2018 heeft Euronav de Suezmax Cap Jean (1998 – 146.643 dwt) verkocht voor 10,6 miljoen
USD. De verkoop van de Cap Jean kadert binnen het beleid van Euronav om haar vloot te verjongen.
Parallel aan de verkoop neemt Euronav vier nieuwe Suezmax-schepen in gebruik: twee tankers
werden al opgeleverd, de twee overige verlaten in de zomer van 2018 de Hyundai scheepswerf in
Zuid-Korea.
Euronav maakte op 9 mei 2018 bekend dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de
uitkering van een brutodividend van 0,06 USD per aandeel heeft goedgekeurd.

JUNI
Op 11 juni 2018 kondigden Euronav en Gener8 Maritime aan dat de aandeelhouders van Gener8 de
fusie tussen beide bedrijven hebben goedgekeurd. Na het voltooien van de fusie werd Gener8 een
dochteronderneming in volle eigendom van Euronav. 81% van Gener8’s aandeelhouders brachten
hun stem uit, 98% daarvan keurde de fusie goed. Door de merger en de daaraan gekoppelde
transacties heeft Euronav een vloot in beheer van 72 ruwe olie tankers en 2 FSO schepen en 2
schepen in aanbouw. De vloot bestaat uit twee V-Plus schepen, twee LR1 schepen, twee FSO schepen
(beide in 50%-50% joint venture), 43 VLCC’s, waarvan vier onder naaktrompbevrachtingscontracten
en 25 Suezmax-schepen, die een geagregeerd draagvermogen hebben van 18,5 miljoen dwt.
Op 12 juni 2018 werd de fusie met Gener8 Maritime succesvol afgerond. De 60,9 miljoen aandelen die
aan de Gener8 aandeelhouders werden uitgegeven als vergoeding voor de transactie, werden vanaf
13 juni 2018 verhandeld op de NYSE.
Op 15 juni 2018 liet Euronav weten dat het 6 VLCC’s verkocht heeft aan International Seaways. Aan
de verkoop hing een prijskaartje van 434 miljoen USD. 123 miljoen USD daarvan werd cash betaald,
de overige 311 miljoen USD betreft een overname van de openstaande schulden op de schepen.
De verkoop vormde een belangrijk onderdeel van de Gener8 Maritime transactie. Ze biedt Euronav
de mogelijkheid om de financiële hefboom van de Vennootschap rond het streefniveau van 50%
te houden en om haar toekomstige financiële liquiditeit te behouden. De zes schepen die werden
verkocht zijn de Gener8 Miltiades (2016 – 301.038 dwt), Gener8 Chiotis (2016 – 300.973 dwt), Gener8
Success (2016 – 300.932 dwt), Gener8 Andriotis (2016 – 301.014 dwt), Gener8 Strength (2015 – 300.960
dwt) en Gener8 Supreme (2016 – 300.933 dwt).
Euronav Tankers NV kondigde op 29 juni 2018 aan dat het de ULCC Seaways Laura Lynn heeft
gekocht van Oceania Tanker Corporation, een dochtervennootschap van International Seaways.
Euronav gaf de ULCC de nieuwe naam Oceania en registreerde de Ultra Large Crude Carrier (ULCC)
onder Belgische vlag. De Seaways Laura Lynn (2003 – 441.561 dwt) werd aangekocht voor de prijs
van 32,5 miljoen USD. De Laura Lynn is, naast de TI Europe (2002 – 442.470 dwt), de enige ULCC in de
globale tankervloot. De TI Europe maakt reeds deel uit van de vloot van Euronav.

"

Door de merger heeft
Euronav een vloot in
beheer van 72 ruwe olie
tankers en 2 FSO schepen
en 2 schepen in aanbouw.

2. Wereldeconomie,
vraag naar ruwe olie en
bunkerkosten
Het globale BBP-groeicijfer zal voor 2018 naar verwachting 3,9% bedragen. Het ligt daarmee in
lijn van het robuuste groeicijfer van 3,8% van vorig jaar. Een sterke wereldeconomie ondersteunt
een sterke vraag naar olie, en de verwachting is dan ook dat de wereldwijde vraag naar olie in
2018 met 1,36 miljoen vaten per dag zal groeien. Dat is ongeveer gelijk aan de 1,4% groei van de
olievraag in 2017.

"

Na een aantal zwakke
jaren is de wereldhandel
hersteld.
Een sterke economie
ondersteunt een sterke
vraag naar olie.

De wereldwijde economische groei dit jaar wordt ondersteund door een sterk momentum dat zich
ontwikkelde in 2017, toen geavanceerde economieën een herstel van hun investeringen meemaakten,
terwijl er volop werd geïnvesteerd in Azië. Na een aantal jaren van zwakte is de wereldhandel, die
sterk correleert met wereldwijde investeringen, dus ook hersteld. Tussen de opkomende markten
en de opkomende economieën waar de opleving sterker was, hebben landen in Azië in het bijzonder
een opleving van de handelsgroei gezien. In termen van individuele economische groeicijfers wordt
verwacht dat India met 7,4% zal groeien in 2018, terwijl de andere grootste bijdrager China is met
een groeiprognose van 6,6%. Binnen de groep Advanced Economies zal de VS met 2,9% groeien,
terwijl de Eurozone momenteel een groei van 2,4% voor het jaar noteert. In de VS worden de relatief
sterke groeicijfers gedreven door een sterker dan verwachte activiteit in 2018 en de verwachte
macro-economische effecten van de belastinghervorming van eind 2017 in het land.

De economieën waarvan wordt verwacht dat ze in 2018 een sterke economische groei zullen laten
zien, bevinden zich in de landen die momenteel de motor zijn van de wereldwijde groeiende vraag
naar olie. De Chinese vraag naar olie zal met 0,41 miljoen vaten per dag toenemen, India zal naar
verwachting groeien met 0,28 miljoen vaten per dag, terwijl de Amerikaanse vraag met 0,35 miljoen
vaten per dag zal toenemen in 2018. De Chinese kopers zijn druk bezig geweest met het opnieuw
bevoorraden, na het afbouwen van voorraden eind vorig jaar. Daarnaast zagen we ook een extra
vraag van de theepotraffinaderijen die niet in staatshanden zijn en die nieuwe ruwe destillatieeenheden starten en daardoor meer ruwe olie nodig hebben. China heeft de VS overtroffen als
‘s werelds grootste ruwe olie importeur. In India hebben stijgende inkomensniveaus de vraag naar
olie gestimuleerd, omdat de verkoop van auto’s, vrachtwagens en scooters toeneemt.
In Europa is de vraag naar olie ook sterk afhankelijk van de economie, en door de economische
verbeteringen in de hele regio is de vraag toegenomen. In het bijzonder werd in de transportsector
een toenemend gebruik van auto’s en vliegtuigreizen vastgesteld. Het eerste kwartaal van 2018
werd gekenmerkt door kouder weer in grote delen van Europa, wat de vraag naar olie positief
heeft beïnvloed.
De prijs van ruwe olie steeg gedurende het jaar en de Brent-benchmark raakte kort 80 USD
per vat, een prijsniveau dat sinds 2014 niet meer werd waargenomen. Brent heeft een jaarlijks
gemiddelde van 71 USD per vat, terwijl West Texas Intermediate (WTI) gemiddeld 66 USD per vat
noteert en de OPEC-mand een gemiddelde van 69 USD per vat. Een interessant punt om op te
merken is dat de prijsstijging tussen Brent en WTI, die lange tijd aanzienlijk is geweest en piekte
tot 11 USD per vat, recent is teruggelopen tot ongeveer 2-3 USD per vat. Dit gebeurde op basis
van productieonderbrekingen in Canada en de aankondiging van de OPEC om de output met bijna
1 miljoen vaten per dag te verhogen. Ook de prijs van bunkers is het hele jaar door gestegen.
De gemiddelde prijs in Fujairah is tot nu toe 406 USD per MT, terwijl de gemiddelde prijs in
Singapore 407 USD per MT was en in Rotterdam 384 USD per MT, vergeleken met de gemiddelde
prijzen in 2017 van respectievelijk 325 USD, 332 USD and 306 USD per MT.
Het invoeren van handelstarieven tussen de VS en de rest van de wereld, China en Turkije in het
bijzonder, drukt op het sentiment. In dit vroege stadium zijn de economische gevolgen nog zeer
moeilijk te voorspellen, maar de kans op een positief effect is klein. Een verdere verslechtering
van de handelsrelatie tussen de VS en China zou de wereldhandel en de vraag naar olie kunnen
beïnvloeden. De Chinese regering heeft echter besloten om olie niet toe te voegen aan de lijst van
Amerikaanse energiegrondstoffen waarop tarieven zullen geheven worden.

3. Tankermarkt
Op de tankermarkten werd er in de eerste helft van 2018 op een historisch laag niveau en met
zeer weinig volatiliteit verhandeld. De vrachttarieven op de TD3 route van de Arabische Golf naar
Japan, de voornaamste route op de VLCC-markt, haalden een gemiddelde van 16.000 USD per
dag in vergelijking met 23.600 USD per dag in dezelfde periode vorig jaar. Tijdens de eerste helft
van 2018 bedroegen de vrachttarieven op de Suezmax-markt, op basis van de route van WestAfrika naar Europa, gemiddeld 5.300 USD per dag vergeleken met 14.400 USD per dag in de
eerste helft van vorig jaar. Dit zijn tarieven waarbij operationele ruwe tankers een verlieslatende
onderneming worden, maar met een triangulatie van reizen, focus op langere reizen en beter
betalende routes, is Euronav’s vloot erin geslaagd boven de benchmarkcijfers te verdienen.
2018 werd gekenmerkt door een voortdurende instroom van nieuwe tonnage op de markt, in
bijzonder aan het begin van het jaar. Het feit dat er meer schepen uit de vloot zijn genomen, heeft
voor een minimale groei van de vloot gezorgd en heeft er tevens toe geleid dat de markt niet
volledig is ingestort. De markt kampt echter nog steeds met de hoge aanbodgroei die de afgelopen
jaren is waargenomen en die er nog altijd voor zorgt dat de markt fundamenteel uit balans is.
Na de productiestop van OPEC-leden en zijn bondgenoten kende de markt een daling van
ladingen die van het Midden-Oosten afkomstig zijn, inclusief die naar grote importerende
landen zoals China, India, Korea, Japan en de VS. De ladingen naar de VS namen in het
bijzonder af. Een ondersteunende factor voor de vraag naar schepen in het algemeen zijn de
langeafstandstransporten vanuit de VS naar India en China. Het is echter onbekend welke invloed,
indien aanwezig, de nakende handelstarieven tussen de VS en China op de handel in olie tussen
beide landen zullen hebben. Sancties tegen Iran is een andere politieke zet die waarschijnlijk
van invloed zal zijn op de tankermarkt in de toekomst, maar op dit moment is het echte resultaat
onbekend. De politieke onrust in Venezuela heeft ertoe geleid dat de ruwe olieproductie van het
land aanzienlijk is gedaald en dat de laatste productiecijfers van het land meer dan 500 kbpd
lager zijn dan de productiedoelstellingen die eind 2016 door de OPEC zijn vastgesteld.
Dit jaar zijn tankermarkten sterk beïnvloed door een groeiende ongelijkheid tussen moderne
en oudere tonnage, en het punt waarop een schip niet langer als modern wordt beschouwd, is
gedaald tot ongeveer 15 jaar oud. De oudere schepen hebben de neiging om tegen gereduceerde
tarieven te varen. De meeste van deze schepen worden in het oosten verhandeld, omdat ze in
veel terminals op het westelijk halfrond niet worden geaccepteerd. Dit betekent dat ze veelal
worden geladen in de Arabische Golf, wat ook voor de nodige druk op moderne tonnage in deze
regio heeft gezorgd.

Het gemiddelde tijdsbevrachtingstarief (TCE) dat door de eigen VLCC-vloot van Euronav in de
Tankers International (TI) Pool wordt verkregen, bedroeg ongeveer 17.467 USD/dag voor de
eerste helft van 2018 vergeleken met 34.843 USD/dag vorig jaar.
De gemiddelde tijdswinst van het charter van de VLCC-vloot van Euronav op lange termijn
bedroeg ongeveer 34.410 USD/dag voor de eerste helft van 2018 vergeleken met 41.300 USD/
dag vorig jaar.
Het TCE van de Suezmax-vloot van Euronav op de spotmarkt bedroeg ongeveer 13.334 USD/dag
voor de eerste helft van 2018 vergeleken met 20.508 USD/dag vorig jaar.
Het TCE van de Suezmax-vloot van Euronav die op lange termijn werd gecharterd, bedroeg
ongeveer 23.218 USD/dag voor de eerste helft van 2018 vergeleken met 22.830 USD/dag vorig jaar.

"

In 2018 werd continu
nieuwe tonnage
toegevoegd aan de
markt. Dankzij een
verhoogde recyclageactiviteit is de markt
niet volledig ingestort.

"

Er ontstaan nieuwe
entiteiten. Het gaat om
investeringsgroepen
die samenwerken met
gevestigde namen in
de scheepvaart.

4. Groei van de vloot
In 2018 werden er meer tankers gerecycleerd. Hoewel de instroom van schepen nog steeds sterk
is, met de oplevering van 20 VLCC’s en 21 Suezmax-schepen in de eerste zes maanden van het
jaar, verdwenen er ook 21 VLCC’s en 7 Suezmax-schepen uit de handelsvloot. Nog eens 10-15
schepen zijn gepland voor recyclage. Dit betekent een nulvlootgroei voor de VLCC’s en 3% groei
van de vloot in het Suezmax-segment in de eerste helft van het jaar. Voor de rest van het jaar
verwacht de markt dat er nog eens 35 VLCC’s en 21 Suezmax-schepen uit dienst zullen gaan.
Wat de contracting betreft, bleef er veel belangstelling voor het VLCC-segment. Sinds het
begin van het jaar zijn in totaal 32 nieuwe orders geplaatst. Wat interessant is, is dat er nieuwe
entiteiten ontstaan. Dit zijn niet noodzakelijkerwijs spelers die nieuw zijn voor de scheepvaart,
maar investeringsgroepen die samenwerken met gevestigde namen in de scheepvaart en ook
handelshuizen die hun eigen interne vloot lijken op te bouwen. Veel van deze nieuwe orders zijn
helaas geen bestellingen voor vervangende tonnage, zoals het geval was bij de meerderheid
van de bestellingen vorig jaar, maar nieuwe tonnage die capaciteit toevoegt aan een reeds
verzadigde vloot.

"

De volgende 5 jaar zullen
20 tot 40 platformen
contracten krijgen
aangezien de tarieven
voor boorplatformen
zullen blijven dalen.

5. FSO markt
Er waren in juli 2018 wereldwijd 295 drijvende productieplatformen en 101 drijvende
opslagplatformen in dienst. Er werden in totaal zeven FSO’s, waarvan vier FSO’s voor de opslag
van olie en drie voor de opslag van LNG, en 51 drijvende productieplatformen besteld. De
meeste bestellingen kwamen nog steeds uit Brazilië en Zuidoost-Azië.
De meeste drijvende productieplatformen worden gebouwd of geconverteerd in Azië.
Het aantal orders nam drastisch af van 62 eenheden in het tweede kwartaal van 2016 en
bereikte een dieptepunt van 46 eenheden in het tweede kwartaal van 2017. Sindsdien kende de
markt een langzame verbetering doordat bestellingen werden hervat en sommige leveringen
vertraagd waren.
Vier FSO’s voor opslag van olie werd in het afgelopen jaar een contract toegekend, wat iets lager
ligt dan het historisch gemiddelde.
Volgens EMA* zullen er de volgende vijf jaar aan 20 tot 40 platformen contracten toegekend
worden aangezien de tarieven voor boorplatformen naar verwachting zullen blijven dalen en
goedkopere operatoren de verdere ontwikkelingen van marginale olievelden zullen overnemen.

*Bron: Energy Maritime Associates (“EMA”)

Zeven FSO’s werden al gerecycleerd of worden in de loop van 2018 gerecycleerd: vijf
opslageenheden voor anker (CS Pioneer, African Leader, Star Bright, Amity Star, Norther Star)
en twee eenheden die werden geconverteerd in de jaren ’90: Benchamas Explorer voor de kust
van Thailand en Ta’Kuntah voor de kust van Mexico.

"

De gewogen
gemiddelde leeftijd
van de Euronav
vloot bedraagt
ongeveer 7,66 jaar.

6. De vloot
Op 31 juli 2018 bezat en beheerde Euronav 74 dubbelwandige schepen: twee V-Plus schepen,
twee LR1 schepen, twee FSO schepen (beide in 50%-50% joint venture), 43 VLCC’s, waarvan vier
onder naaktrompbevrachtingscontracten en 25 Suezmax-schepen.
De Euronav-vloot heeft een totaal draagvermogen van ongeveer 18,5 miljoen dwt. Op 31 juli 2018
bedroeg de gewogen gemiddelde leeftijd van de vloot ongeveer 7,66 jaar.
De VLCC-vloot van Euronav wordt grotendeels uitgebaat op de spotmarkt binnen de Tankers
International (TI) Pool. Met een vloot van 35 schepen (op 31 juli 2018) beheert de TI Pool één van
de grootste moderne VLCC-vloten ter wereld.
De Suezmax-vloot van Euronav wordt gedeeltelijk onder langetermijnbevrachtingsovereen
komsten verhuurd. De overige Suezmax-schepen worden door Suezmax Chartering op de
spotmarkt verhandeld.
Op 31 juli 2018 was het tonnageprofiel van Euronav, met inbegrip van de schepen onder
bevrachtingsovereenkomsten, verdeeld als volgt:
LR1-schepen in eigendom
VLCC’s en V-Plus-schepen in eigendom
VLCC’s onder naaktrompbevrachtingsovereenkomsten
FSO’s in eigendom
Suezmax-schepen in eigendom
Totaal tonnage in eigendom en onder beheer

145.536 dwt
12.783.270 dwt
1.229.136 dwt
432.023 dwt
3.911.324 dwt
18.501.289 dwt

7. Het Euronav aandeel
Op 31 juli 2018 bedroeg het aandelenkapitaal van Euronav 239.147.505,82 USD en werd
het vertegenwoordigd door 220.024.713 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 uitstaande aandelen bezitten:

Aandeelhouder

Aantal aandelen

Percentage

Châteauban

18.462.007

8,4%

Saverco

16.100.000

7,3%

1.042.415

0,5%

Andere

184.420.291

83,8%

Totaal

220.024.713

100,00%

Euronav (eigen aandelen)

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 informatie in bovenstaande tabel wordt er verwezen naar de Euronavwebsite, de website van de FSMA en/of de website van de SEC.
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PASSIVA

8. Verkorte tussentijdse
niet-geauditeerde
geconsolideerde
rekeningen voor de
periode van zes maanden
eindigend op 30 juni 2018

Eigen vermogen

2.336.580

1.846.361

Kapitaal en reserves

2.336.580

1.846.361

Langlopende schulden

1.428.312

805.872

Leningen op meer dan één jaar

1.423.602

801.349

413

539

4.297

3.984

422.217

158.740

4.187.109

2.810.973

30 juni 2018

30 juni 2017

Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten

202.748
2.133

290.591
2.775

Reiskosten en commissies
Operationele kosten schepen
Kosten vrachthuur
Algemene en administratieve kosten
Netto boekwinst (verlies) op verkoop van materiële
vaste activa
Afschrijvingen

(46.277)
(78.870)
(15.432)
(31.150)

(32.283)
(78.488)
(15.485)
(22.351)

Overige langlopende schulden
Personeelsbeloningen

Schulden op korte termijn
Totaal passiva
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
(in duizenden USD)

GECONSOLIDEERDE BALANS
(in duizenden USD)

30 juni 2018

31 december 2017

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Financiële vaste activa
Investeringen verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode
Uitgestelde belastingvorderingen

Vlottende activa
Totaal activa

3.739.491
3.646.871
173
54.022

2.530.337
2.336.831
72
160.352

35.824

30.595

2.601

2.487

447.618

280.636

4.187.109

2.810.973

10.175

(21.007)

(112.977)

(115.573)

(69.650)
(26.793)
36.280

8.179
(19.641)
-

8.420

21.024

Resultaat vóór belastingen
Belastingen

(51.743)
141

9.562
526

Resultaat over de periode

(51.602)

10.088

(51.602)

10.088

Bedrijfsresultaat

Financieel resultaat
Winst op voordelige koop
Aandeel in resultaat van investeringen opgenomen
volgens vermogensmutatiemethode (na winstbelastingen)

Toerekenbaar aan:
Eigenaars van de moedermaatschappij

Gewogen gemiddelde aantal aandelen
Gewone winst per aandeel (in USD)
Verwaterde winst per aandeel (in USD)

164.550.509
(0,31)
(0,31)

158.166.534
0,06
0,06

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
30 juni 2018

30 juni 2017

Resultaat van de periode
Totaal niet-gerealiseerde resultaten

(51.602)
(405)

10.088
780

Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten van de periode

(52.007)

10.868

(52.007)

10.868

Stand bij de aanvang van de periode

1.846.360
(1.745)

1.887.956

Aanpassingen

Stand bij de aanvang van de periode, aangepast

1.844.615

(in duizenden USD)

Toerekenbaar aan:
Eigenaars van de moedermaatschappij

MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten
van de periode
Totaal transacties met eigenaars van de
Vennootschap

(52.007)

10.868

543.972

(34.636)

2.336.580

1.864.188

Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari

143.648

206.689

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Nettokasstroom uit (gebruikt bij)
investeringsactiviteiten
Nettokasstroom uit (gebruikt bij)
financieringsactiviteiten
Valutakoers- en omrekeningsverschillen op
geldmiddelen

(11.275)

133.236

227.489

(102.440)

(152.984)

(2.463)

(599)

677

206.279

235.699

Saldo bij het einde van de periode
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Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde
van de periode

"

De vrachttarieven
vielen, als gevolg van
het overaanbod op
de markt en beperkt
beschikbare vrachten,
lager uit dan in 2017.

9. Risico’s en
onzekerheden
De voornaamste risico’s en onzekerheden waaraan de Euronav Groep de rest van het jaar het
hoofd moet bieden zijn dezelfde als die zijn geïdentificeerd in de sectie “Interne controle en
risicobeheerssystemen” van het jaarverslag 2017.
De fusie tussen Euronav en Gener8, waarbij Gener8 een dochteronderneming in volle eigendom
van Euronav werd, leidde tot de identificatie van nieuwe of gewijzigde risico’s met betrekking tot
de integratie van beide ondernemingen, de organisatorische capaciteiten van de Vennootschap,
de toereikendheid van operationele en juridische due diligence en het behoud van strategische
duidelijkheid en focus. Het management van de Groep heeft deze risico’s beperkt door de
oprichting van speciale transitieteams, een voortdurend toezicht van het management op alle
aspecten van de fusiedeal en de daaruit voortvloeiende integratie. Een versterkte focus van
de ‘Internal Audit’-afdeling van de Groep was gericht op het ontwerpen en testen van interne
beheersingsmaatregelen met betrekking tot de fusietransactie en integratie. Aangezien de fusie
met Gener8 nog maar net werd afgerond, is de Groep nog bezig met de beoordeling van de interne
controle op de financiële rapportering van de Gener8 activiteiten.
Tijdens het eerste semester van 2018 waren de vrachttarieven in zowel de VLCC- als de Suezmaxsegmenten lager dan tijdens dezelfde periode in 2017. De aanbodzijde werd geconfronteerd met
een geconcentreerd leveringsschema van nieuwe schepen (24 VLCC’s & 26 Suezmax-schepen)
die worden toegevoegd aan een reeds verzadigde markt. Het aantal beschikbare ladingen werd

ondanks de wereldwijde groei van het BBP, beperkt door het optreden van de OPEC die ongeveer
1,6 mbpd uit de wereldwijde toeleveringsketen hield. Deze combinatie van factoren zorgde voor
een neerwaartse druk op de vrachttarieven gedurende het hele semester.
Een belangrijke positieve evolutie tijdens dit semester was het feit dat er opnieuw meer tankers
werden aangeboden voor recyclage. Ongeveer 41 VLCC-equivalenten (1 VLCC of 2 Suezmaxschepen = 1 VLCC-equivalent) zijn tijdens het eerste semester uit de wereldwijde vloot verwijderd
als een gevolg van de stijgende regelgevingskosten en lage vrachttarieven - vooral voor oudere
tonnages. Een verdere aanpassing van de vloot is nodig opdat er een duurzame basis zou ontstaan
voor verbeterde vrachttarieven.
De tankerindustrie en andere scheepvaartsectoren worden geconfronteerd met belangrijke
nieuwe regelgevende veranderingen. Alle tankers moeten na september 2019 worden uitgerust
met ballastwaterbehandelingssystemen en wat nog belangrijker is: vanaf januari 2020 moeten alle
tankschepen lage zwavelbrandstof gebruiken als onderdeel van de IMO 2020-conventie. De impact
van deze nakende regelgeving zal leiden tot hogere kosten en kapitaaluitgaven.

10. Vooruitzichten
De aangelegenheden besproken in dit verslag kunnen vooruitzichten 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 omvatten verklaringen over plannen,
doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en onderliggende
veronderstellingen en andere verklaringen, verschillend van de verklaringen van historische feiten.
De Vennootschap wenst gebruik te maken van de bescherming onder de safe harbor bepalingen
van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze caveat op in verband
met deze safe harbor wetgeving. De woorden “geloven”, “anticiperen”, “trachten”, “inschatten”,
“voorspellen”, “projecteren”, “plannen”, “potentieel”, “zouden”, “kunnen”, “verwachten”, “in
afwachting van” en gelijkaardige uitdrukkingen wijzen op vooruitzichten.
De vooruitzichten in dit verslag zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellingen, 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 inherent 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 tegenpartij om een contract volledig
uit te voeren, de sterkte van de wereldeconomieën en -valuta’s, algemene marktomstandigheden
met inbegrip van schommelingen in vrachttarieven en in de waarde van schepen, wijzigingen
in de vraag naar en het aanbod van tonnage, wijzigingen in onze beheerskosten met inbegrip
van bunkerprijzen, droogdokkosten en verzekeringskosten, de markt voor onze schepen, de
beschikbaarheid van financiering en herfinanciering, de prestatie van de tegenpartij onder
bevrachtingsovereenkomsten, de mogelijkheid om financiering te verkrijgen en te voldoen aan de
convenanten in dergelijke financieringsovereenkomsten, het falen in de realisatie van de verwachte
voordelen van de fusie met Gener8 Maritime, Inc. (“Gener8”), de uitdagingen bij de integratie van
Gener8 in onze bedrijfsstructuur en -activiteiten, het mogelijke effect van de fusie op de relaties met
onze cliënten en leveranciers, veranderingen in gouvernementele regelgeving of reglementering
of acties ondernomen door regelgevende instanties, potentiële aansprakelijkheid bij lopende of
toekomstige geschillen, defecten bij schepen en situaties van off-hire en andere factoren.

Wij waarschuwen de lezers van dit verslag niet te zeer te vertrouwen op vooruitzichten, die enkel
gelden op datum van dit verslag. Vooruitzichten bieden geen garantie omtrent onze toekomstige
performantie, en actuele resultaten en toekomstige ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen
van deze vooropgesteld in de vooruitzichten.
Behoudens indien vereist bij wet of reglement, zullen wij de vooruitzichten niet actualiseren om
zaken en omstandigheden te weerspiegelen die zich voordoen na de datum van dit verslag of om
onverwachte gebeurtenissen te weerspiegelen. Indien één of meer vooruitzichten geactualiseerd
worden, mag er geen conclusie getrokken worden dat bijkomende actualisaties zullen gemaakt
worden van deze of andere vooruitzichten.
De in dit verslag beschreven factoren zijn niet noodzakelijk alle belangrijke factoren die ertoe
kunnen leiden dat de actuele resultaten of ontwikkelingen wezenlijk kunnen verschillen van deze
besproken in een van onze vooruitzichten. Bijkomende risico’s en onzekerheden die ons op dit
moment niet gekend zijn of die wij momenteel niet als materieel beschouwen kunnen eveneens
onze bedrijfsactiviteiten beïnvloeden. Dit verslag dient te worden samengelezen met het Belgische
jaarverslag alsook de documenten ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission
(“SEC”), waaronder maar niet beperkt tot het jaarverslag op Formulier 20-F, voor een meer
volledige bespreking van deze en andere risico’s en onzekerheden.

