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Als onderdeel van haar strategie inzake 
aanwending van kapitaal, behoudt Euronav 
de mogelijkheid om eigen aandelen in te 
kopen op de beurzen van NYSE en Euronext 
Brussels. Verscheidene inkopen van eigen 
aandelen hebben plaatsgevonden in de 
periode van januari tot en met juni 2019.

02/01/2019

Euronav leverde de Suezmax 
Felicity (2009 – 157.667 dwt) 
aan een globale speler in de 
offshoresector (drijfplatformen). 
Het schip zal worden omgebouwd 
tot een FPSO en aldus de wereld
wijde vloot verlaten.

Euronav maakte voor de tweede 
keer op rij deel uit van de 
Bloomberg International Gender 
Equality Index.

Ontdek onze hoogtepunten

Euronav sloot een verkoopsovereen
komst met betrekking tot de LR1 
Genmar Compatriot (2004 – 72.768 dwt) 
ten bedrage van 6,75 miljoen USD. Een 
meerwaarde van ongeveer 0,4 miljoen 
USD werd gerealiseerd.

11/02/2019



09/05/2019

12/04/2019

Euronav NV registreerde een nevenvestiging 
in Genève, Zwitserland. Deze vestiging 
heeft als doel activiteiten te leiden inzake 
vlootondersteuning.

Euronav plaatste met succes een 
doorlopende uitgave van 50 miljoen 
USD onder haar bestaande niet
gewaarborgde obligatielening met 
ISIN NO0010793888. De doorlopende 
uitgave werd geplaatst aan 101% van 
de nominale waarde. Het uitstaande 
bedrag na de doorlopende uitgave is 
200 miljoen USD. De uitgave loopt 
ten einde in mei 2022.

Euronav kondigde bijkomende inkopen van 
eigen aandeel aan in het eerste semester 
van 2019. In totaal kocht de Vennootschap 
3,28 miljoen eigen aandelen in, of 1,5% van 
het totaal aantal aandelen.

Ontdek onze hoogtepunten

Hugo De Stoop, CFO van 
Euronav, volgde Paddy Rodgers 
op als CEO van de Vennootschap. 
 
De Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders keurde het 
bruto dividend van 0,12 USD per 
aandeel goed, zoals voorgesteld 
door de Raad van Bestuur.
 
Anita Odedra en Carl Trowell 
vervoegden de Raad van Bestuur 
van Euronav na goedkeuring 
van de Aandeelhouders.

14/06/2019

01/07/2019
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JANUARI 
Als onderdeel van haar strategie inzake aanwending van kapitaal, behoudt Euronav de mogelijkheid 
om eigen aandelen in te kopen ingeval de Raad van Bestuur en het Management van oordeel zijn dat 
er een belangrijk waardeverschil is tussen de prijs van het aandeel en de werkelijke vermogenswaarde 
van de Vennootschap. Dit rendement komt dan bovenop het vaste jaarlijkse dividend van 0,12 USD 
per aandeel. De Vennootschap startte met het inkopen van eigen aandelen op 19 december 2018. De 
mogelijkheid blijft bestaan dat Euronav eigen aandelen opportunistisch zou inkopen. De mate 
waarin Euronav in voorkomend geval eigen aandelen zou inkopen, en de timing daarvan, zal 
afhangen van verschillende factoren waaronder marktomstandigheden, wettelijke bepalingen en 
andere overwegingen in het belang van de Vennootschap. 

Op 2 januari 2019 kondigde Euronav aan dat de Vennootschap 545.486 eigen aandelen had 
ingekocht op Euronext Brussels voor een totaalbedrag van 3.471.506 EUR. Ingevolge deze 
transacties hield de Vennootschap op dat moment 1.237.901 eigen aandelen aan (0,56% van het 
totale aantal uitstaande aandelen). 

Op 9 januari 2019 leverde Euronav de Suezmax Felicity (2009 – 157.667 dwt) aan een globale speler 
in de offshoresector (drijfplatformen), volgens de verkoopsovereenkomst van 31 oktober 2018. 
Op  de verkoop werd een minderwaarde gerealiseerd van ongeveer 3,0 miljoen USD, die in het 
vierde kwartaal werd geboekt. De liquide middelen uit de transactie na schuldaflossing bedroegen 
34,7 miljoen USD. Het schip zal in 2019 worden omgebouwd tot een FPSO en aldus de wereldwijde 
vloot verlaten. 

1. Hoogtepunten en 
activiteitenverslag voor  
de eerste helft van 2019



Op 10 januari 2019 kondigde Euronav aan dat de Vennootschap, tussen 2 januari 2019 en 
9  januari 2019, 430.000 eigen aandelen had ingekocht op Euronext Brussels voor een 
totaalbedrag van 2.842.804 EUR. Deze transacties volgen op de inkopen eigen aandelen van 
2  januari 2019. Ingevolge deze transacties hield de Vennootschap op dat moment 1.667.901 
eigen aandelen aan (0,76% van het totale aantal uitstaande aandelen). 

Op 17 januari 2019 werd Euronav opnieuw geselecteerd om deel uit te maken van de Bloomberg 
International GenderEquality Index. De referentieindex meet gendergelijkheid op basis van 
interne bedrijfsstatistieken, werknemersbeleid, ondersteuning en betrokkenheid bij de externe 
gemeenschap en een genderbewust productaanbod.

Op 21 januari 2019 kondigde Euronav aan dat de Vennootschap, tussen 10 januari 2019 en 
18  januari 2019, 444.143 eigen aandelen had ingekocht op Euronext Brussels voor een 
totaalbedrag van 2.990.483,32 EUR. Deze transacties volgen op de inkopen eigen aandelen die 
eerder werden aangekondigd. Ingevolge deze transacties hield Euronav op dat moment 
2.112.044 eigen aandelen aan (0,96% van het totale aantal uitstaande aandelen).

FEBRUARI
Op 4 februari 2019 maakte CEO Paddy Rodgers zijn beslissing bekend om in de loop van 2019 af 
te treden als CEO van Euronav. Euronav startte een aanwervingsproces op voor een nieuwe CEO. 
Paddy bleef in zijn functie als CEO tot aan de benoeming van zijn opvolger zodat een vlotte en 
efficiënte overdracht verzekerd was.

Op 11 februari 2019 sloot Euronav een verkoopsovereenkomst met betrekking tot de LR1 Genmar 
Compatriot (2004 – 72.768 dwt) ten bedrage van 6,75 miljoen USD. Een meerwaarde van ongeveer 
0,4 miljoen USD werd gerealiseerd en geboekt in het tweede kwartaal van 2019. De LR1 Genmar 
Compatriot vervoegde de Euronavvloot in juni 2018 als onderdeel van de fusie met Gener8. Het 
schip werd steeds als een nietkernactiva beschouwd.

Op 13 februari 2019 kondigde Euronav aan dat de Vennootschap, tussen 4 februari 2019 en 
12  februari 2019, 532.829 eigen aandelen had ingekocht op Euronext Brussels voor een 
totaalbedrag van 3.648.561 EUR. Deze transacties volgen op de inkopen eigen aandelen die 
eerder werden aangekondigd. Ingevolge deze transacties hield Euronav op dat moment 
2.644.873 eigen aandelen aan (1,20% van het totale aantal uitstaande aandelen). 

Op 22 februari 2019 kondigde Euronav aan dat de Vennootschap, tussen 13 februari 2019 en 
21  februari 2019, 139.299 eigen aandelen had ingekocht op Euronext Brussels voor een 
totaalbedrag van 973.631 EUR. Deze transacties volgen op de inkopen eigen aandelen die 
eerder werden aangekondigd. Ingevolge deze transacties hield Euronav op dat moment 
2.784.172 eigen aandelen aan (1,27% van het totale aantal uitstaande aandelen).



MAART
Op 6 maart 2019 kondigde Euronav aan dat de Vennootschap, tussen 25 februari 2019 en 
28  februari 2019, 360.000 eigen aandelen had ingekocht op Euronext Brussels voor een 
totaalbedrag van 2.500.641 EUR. Deze transacties volgen op de inkopen eigen aandelen die 
eerder werden aangekondigd. Ingevolge deze transacties hield Euronav op dat moment 
3.144.172 eigen aandelen aan (1,43% van het totale aantal uitstaande aandelen). 

Op 18 maart 2019 kondigde Euronav aan dat de Vennootschap, tussen 7 maart 2019 en 11 maart 
2019, 226.372 eigen aandelen had ingekocht op Euronext Brussels voor een totaalbedrag van 
1.569.993 EUR. Deze transacties volgen op de inkopen eigen aandelen van 2 januari 2019, 
10 januari 2019, 21 januari 2019, 13 februari 2019, 22 februari 2019 en 6 maart 2019. Ingevolge 
deze transacties hield Euronav op dat moment in totaal 3.370.544 eigen aandelen aan (1,53% 
van het totale aantal uitstaande aandelen).

APRIL
Op 12 april 2019 heeft Euronav een nevenvestiging geregistreerd in Genève, Zwitserland. Deze 
vestiging heeft als doel de activiteiten te leiden inzake de aankoop van brandstof, met inbegrip van 
de aankoop van conforme brandstof op de groothandelsmarkt. Op die manier verzekert de 
Vennootschap zich van een gedegen opvolging van de markt en kan ze op gepaste tijden conforme 
brandstof aankopen. Een schip uit de Euronavvloot wordt momenteel aangewend als drijvend 
opslagplatform.

MEI
Op 9 mei 2019 keurde de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het bruto dividend van 
0,12 USD per aandeel goed, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. 

Op 9 mei 2019 werd Euronav CFO Hugo De Stoop officieel aangesteld als CEO van de Vennootschap. 
Hugo De Stoop (Belg, 1973) werkt sinds september 2004 bij Euronav en werd benoemd tot Deputy 
CFO en Head of Investor Relations. Hij werd in januari 2008 benoemd tot CFO. 

Op 9 mei 2019 kwamen na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de mandaten van de 
heer Daniel R. Bradshaw en de heer Paddy Rodgers als lid van de Raad van Bestuur tot een einde. 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurde de benoeming goed, met ingang op 9 mei 
2019, van mevrouw Anita Odedra en de heer Carl Trowell als leden van de Raad van Bestuur van 
Euronav, in de hoedanigheid van Onafhankelijke Bestuurders.



JUNI
Op 14 juni 2019 plaatste Euronav Luxembourg S.A., een dochtervennootschap van Euronav NV, 
met succes een doorlopende uitgave ter waarde van 50 miljoen USD onder haar bestaande niet
gewaarborgde obligatielening met ISIN NO0010793888. De obligatielening wordt gegarandeerd 
door Euronav NV, loopt ten einde in mei 2022 en heeft een coupon van 7,50%. De doorlopende 
uitgave werd geplaatst aan 101% van de nominale waarde. Het uitstaande bedrag inclusief de 
doorlopende uitgave is 200 miljoen USD. Arctic Securities AS, DNB Markets en Nordea traden op 
als gezamenlijke lead managers voor de plaatsing van de doorlopende uitgave. Deze doorlopende 
uitgave laat Euronav toe om de schaal en de verhandelbaarheid van haar bestaande obligatielening 
te verruimen en haar kapitaalstructuur verder te versterken. 

Op 18 juni 2019, op initiatief van het Global Maritime Forum, werd Euronav een van de stichtende onder
schrijvers van de ‘Poseidon Principles’, een wereldwijd kader voor de evaluatie en de openbaring van de 
klimaatgerichtheid van scheepvaartportefeuilles van financiële instellingen. De ‘Poseidon Principles’ 
maken een gemeenschappelijk vertrekpunt voor een kwantitatieve evaluatie mogelijk, waarbij wordt 
gekeken of de leningenportefeuilles van financiële instellingen zijn afgestemd op aangenomen 
klimaatdoelen, en de openbaring daarvan. De ‘Poseidon Principles’ zijn in lijn met het beleid en de 
ambities van de ‘Initial GHG Strategy’ (Initiële Broeikasgassen Strategie) die werd aangenomen in april 
2018 door de lidstaten van de International Maritime Organization (IMO). De strategie stelt dat de 
uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de internationale scheepvaart zo spoedig mogelijk moet 
worden beperkt en de sector haar totale jaarlijkse uitstoot moet terugdringen naar minstens 50% van 
de uitstoot gemeten in 2008, tegen het jaar 2050. Daarbij wordt sterk de nadruk gelegd op zeroemissie. 

JULI
Op 1 juli 2019 maakte Euronav bekend dat het 1.155.024 van haar eigen aandelen heeft ingekocht op 
Euronext Brussels en NYSE in de periode van 20 juni 2019 tot en met 28 juni 2019, voor een gezamenlijk 
bedrag van 9.158.143 EUR. Deze transacties volgen op de inkopen van eigen aandelen in de eerste 
maanden van het jaar, met startdatum januari 2019. Ingevolge deze transacties hield de Vennootschap 
in totaal 4.525.568 eigen aandelen aan (2,06% van het totale aantal uitstaande aandelen). 

Euronav is een van de stichtende 
onderschrijvers van de ‘Poseidon Principles’, 
een wereldwijd kader voor de evaluatie en 
de openbaring van de klimaatgerichtheid 
van scheepvaartportefeuilles van 
financiële instellingen.



2. Wereldeconomie, 
vraag naar ruwe olie en 
bunkerkosten
Volgend op de sterke economische groei in 2017 (3,8%) en 2018 (3,6%) wordt er in 2019 wereldwijd 
een duidelijke vertraging van de economische activiteiten waargenomen. De schatting omtrent 
de groei van het BBP in 2019 ligt momenteel op 3,3% (Bron: IMF, juli 2019). Dit zou het zwakste 
jaarlijkse groeipercentage zijn sinds de wereldwijde economische crisis van tien jaar geleden, 
toen de wereldwijde productie kromp.

De huidige vertraging vatte aan in de tweede helft van 2018, waarbij de economische activiteit 
nog verder vertraagde bij de start van dit jaar op basis van zwakte in de internationale handel 
en productie. Toegenomen politieke onzekerheid, waaronder een heropflakkering van de 
handelsspanningen tussen China en de VS en het vooruitzicht van een Brexit zonder akkoord, 
gaat hand in hand met een terugval van wereldwijde investeringen. De forse stijging van de prijs 
van de olie – van ongeveer 50 USD per vat bij de start van het jaar tot 75 USD in april – zorgde voor 
extra druk op de gezondheid van de wereldeconomie.

De wereldeconomie is met name kwetsbaar door handelsspanningen en de bijhorende 
onzekerheid die een bedreiging vormt voor export en kapitaaluitgaven. Tijdens de G20 bijeenkomst 
in Japan in juni verzachtte de dialoog tussen China en de VS tijdelijk de spanning tussen beide 
naties tot op zekere hoogte en zagen we een stabilisering van de markt. De onzekerheid omtrent 
de Brexit en vooral de nakende deadline in oktober van dit jaar, zal mogelijk ook binnenkort een 
positieve invloed met zich meebrengen. De angst voor een wereldwijde recessie is nog steeds 
aanwezig en de economische groei vertraagt nog steeds, maar er is wel nog steeds sprake van 
groei. De bezorgdheid om de economische expansie blijft hoog, maar ondanks de afname van de 
groei van het BBP blijft de expansie positief. Beleidsmakers bieden hun medewerking en houden 
de vinger aan de pols, zoals blijkt uit recente overheidsacties.

Op basis van schattingen van de International Energy Association, zal de wereldwijde vraag naar 
olie in 2019 toenemen met 1,1 mvpd. Hiermee komen ze licht terug op hun eerdere schatting aan 
het begin van het jaar (1,4 mvpd) en geven ze uiting aan een tragere groeiverwachting in OESO
landen in het eerste kwartaal. De belangrijkste toename van de vraag zal wellicht uit Aziatische 
hoek komen, met 450 dvpd extra uit China en 210 dvpd extra uit India.



Deze veronderstelling met betrekking tot China is gebaseerd op transportbrandstoffen en de 
industriële sector die de expansie aanvoert, terwijl in India vooral het residentieel verbruik van 
LPG (Liquified Petroleum Gas) in stijgende lijn gaat terwijl ook daar sterke resultaten worden 
opgetekend voor transportbrandstoffen. De VS en Europa verwachten eveneens een gematigde 
groei van de vraag, met respectievelijk 180 dvpd en 100 dvpd.

De olieprijs kende een herstel: van ongeveer 50 USD per vat aan het einde van 2018 (Brent 
benchmark) tot 75 USD per vat in de tweede helft van april 2019. Een belangrijke factor in dit 
herstel was een aantrekking van de oliemarkten toen de OPEC+ alliantie met succes, zoals 
gepland, productieverminderingen invoerde vanaf 1 januari van dit jaar. Daarna speelde de 
politieke situatie in Venezuela, waarbij we een verstoring zien van het olieaanbod uit dit land, 
een rol van betekenis. De markt trok verder aan toen bekend werd gemaakt dat de vrijstellingen 
op het sanctioneringsbeleid bij de aankoop van olie uit Iran niet zouden worden vernieuwd. Een 
onverwachte, bijkomende factor bleek ten slotte een verontreiniging van de Druzhba pijpleiding, 
die instaat voor de toelevering van ruwe olie uit de Russische Oeral aan Oost en Centraal Europa. 

De evolutie van de prijs kende een ommekeer naarmate de vrees omtrent het aanbod afnam. De 
markt kende in de eerste jaarhelft een overaanbod van olie, waarbij opgeslagen reserves toenamen 
door een kentering in de vraag van raffinaderijen en tegelijk een robuuste en sterke productiegroei 
in de VS. Deze factoren hebben er mede toe geleid dat OESO haar productiebeperkingen heeft 
verlengd met nog eens negen maanden, tot maart 2020. Tot hiertoe hebben de lidstaten zich 
gehouden aan de opgelegde doelen; de vraag is echter of alle lidstaten deze verlenging zullen 
volgen en hetzelfde niveau van bijna 100% naleving zullen aanhouden. Tot op vandaag behaalde 
de prijs voor Brent gemiddeld 65 USD per vat, terwijl de WTIbenchmark een gemiddelde haalde 
van 57 USD per vat en de OPECprijzenmand afklopte op 65 USD per vat.

De brandstofprijs blijft in nauwe correlatie met de onderliggende olieprijs. In Fujairah is 
de gemiddelde prijs voor High Sulphur Fuel Oil (HSFO) op heden vastgesteld op 410 USD per 
metrische ton. In Singapore zien we een gemiddelde van 421 USD per metrische ton en in 
Rotterdam tekenen we 391 USD per metrische ton op. 

We staan aan de vooravond van een nieuwe fase voor de markt voor marine brandstoffen met de 
introductie van de nieuwe limiet van 0,5 procent op zwavel die ingaat bij de start van het nieuwe 
jaar. Schepen zullen conforme brandstoffen moeten gebruiken, en daarvoor zijn verschillende 
oplossingen voorhanden. 

Een aantal types van conforme brandstofproducten zijn momenteel in ontwikkeling. Deze 
mixes zijn doorgaans gunstiger geprijsd dan de gasolie (MGO) die wordt toegepast binnen 
emissiecontrolegebieden (‘Emission Control Areas’  ECA’s), maar zijn nog steeds duurder 
dan brandstof met een hoog zwavelgehalte (HSFO). Voor deze mixen is er nog geen officiële 
maatstaf voorhanden, maar huidige indicaties suggereren een premium van 180190 USD per 
metrische ton in vergelijking met HSFO.

Op basis van de 
toenemende 
export van ruwe 
olie uit de VS en de 
voorbereidingen 
voor IMO 2020, 
met de nodige 
vlootbeperking, 
blijven we hoopvol 
voor een herstel van 
de vrachttarieven in 
het vierde kwartaal.



3. Tankermarkt
De eerste helft van 2019 werd gedomineerd door geopolitieke gebeurtenissen. Enerzijds 
dreigde de handelsoorlog tussen China en de VS een wereldwijde economische vertraging te 
veroorzaken, die op haar beurt een impact zou hebben op de vraag naar olie. Anderzijds zouden 
de door de VS gedreven sancties tegen Iran en Venezuela bezorgdheden doen ontstaan over het 
wereldwijde aanbod van olie. Meer recent zorgden sabotageactiviteiten, gericht op internationale 
scheepvaartbedrijven met handelsactiviteiten in het MiddenOosten, alsook spanningen in deze 
regio, voor een zekere verstoring van de tankermarkt.

De productiebeperkingen van de OESO blijven de tankermarkten beïnvloeden, met name op het vlak 
van leveringen van ruwe olie uit het MiddenOosten. De overeenkomst inzake de beperking van het 
olieaanbod werd verlengd tot het eerste kwartaal van 2020. Daarnaast stellen we in de VS een sterke 
stijging van de olieproductie vast. Met daaraan gekoppeld een verbeterde infrastructuur voor olie 
export, neemt ook de export van olie uit de VS toe. Het gros van de incrementele vaten uit de VS vindt 
zijn weg via de exportmarkt naar Europa en naar het Verre Oosten, waar veel ontvangers op zoek 
zijn naar vervangingsvaten nu Venezuela en Iran buiten spel zijn gezet en de rest van de OESO haar 
aanbod beperkt. De vaten uit de VS dienen een langere weg naar hun bestemming te overbruggen en 
dragen hierdoor aanzienlijk bij aan de tonmijlen en bijgevolg aan de vraag naar tankers.

In de eerste helft van het jaar zagen we ook dat raffinaderijen wereldwijd hun onderhouds
programma’s vervroegden. De drijfveer is de vraag naar distillaten, waarvan wordt verwacht 
dat de vraag in de tweede helft van het jaar zal toenemen naar aanleiding van de IMO 2020 
startdatum, wanneer schepen marine brandstof zullen moeten gebruiken die voldoet aan de 
nieuwe 0,5%limiet op het zwavelgehalte. De dalende vraag van raffinaderijen naar ruwe olie, 
tijdens de onderhoudsprogramma’s, had een evenredig effect op de vraag naar ruwe olietankers.

Aan de aanbodzijde van schepen werd dit jaar het record aan nieuwe opleveringen van tankers 
gebroken. In het VLCCsegment vervoegden 39 schepen de vloot, terwijl aan het Suezmax
segment 22 nieuwbouwschepen werden toegevoegd. Voor dezelfde periode werd een beperkt 
exitprogramma waargenomen. Rederijen anticiperen op een sterke markt en meer inkomsten 
later in het jaar, nu dat de wereld zich voorbereidt op IMO 2020. In totaal verlieten slechts 5 VLCC’s 
en 3 Suezmaxschepen de vloot in de eerste helft van 2019. Het relatieve evenwicht tussen vraag en 
aanbod dat werd bereikt aan het einde van vorig jaar, is daarmee opnieuw verstoord.

Onder invloed van een relatief lage OPECproductie in het MiddenOosten, de verminderde vraag 
van raffinaderijen en vlootgroei, startten de vrachtmarkten het jaar 2019 met dalende tarieven. Op 
de benchmarkroute die loopt van het MiddenOosten tot China (TD3C) behaalden de vrachttarieven 
gemiddeld 20.200 USD/dag vergeleken met 8.600 USD/dag over dezelfde periode vorig jaar 
(bron: Clarksons). De tarieven die in 2018 werden behaald, zijn de laagste van het laatste decennium.



De Suezmaxroute TD20, die loopt van WestAfrika tot Europa, leverde een gemiddelde op van 
13.700 USD/dag gedurende de eerste 6 maanden van dit jaar vergeleken met 5.400 USD/dag vorig 
jaar. De Euronavvloot is niet enkel op deze standaard routes actief; door triangulering bereikte 
onze vloot inkomsten die hoger liggen dan de benchmarkcijfers.

Het gemiddelde tijdsbevrachtingstarief (TCE) dat door de eigen VLCCvloot van Euronav in de 
Tankers International (TI) Pool wordt verkregen, bedroeg ongeveer 29.150 USD/dag voor de 
eerste helft van 2019 vergeleken met 17.467 USD/dag vorig jaar.

De gemiddelde tijdswinst van het charter van de VLCCvloot van Euronav op lange termijn bedroeg 
ongeveer 22.534 USD/dag voor de eerste helft van 2019 vergeleken met 34.410 USD/dag vorig jaar.

Het TCE van de Suezmaxvloot van Euronav op de spotmarkt bedroeg ongeveer 22.220 USD/dag 
voor de eerste helft van 2019 vergeleken met 13.334 USD/dag vorig jaar. 

Het TCE van de Suezmaxvloot van Euronav die op lange termijn werd gecharterd, bedroeg 
ongeveer 31.351 USD/dag voor de eerste helft van 2019 vergeleken met 23.218 USD/dag vorig jaar.
 

De Euronav-vloot 
haalde in de eerste 
helft van 2019 
inkomsten die hoger 
liggen dan de 
benchmark-cijfers.



4. Groei van de vloot
De tankermarkt zag een recordaantal nieuwbouwschepen instromen. In de eerste zes maanden 
van het jaar vervoegden in totaal 39 VLCC’s en 22 Suezmaxschepen de handelsvloot. Voor 
diezelfde periode verdwenen er slechts 5 VLCC’s en 3 Suezmaxschepen uit diezelfde vloot. De 
prijszetting voor recyclage bleef relatief standvastig, maar het vooruitzicht op betere inkomsten 
en een aantrekkende markt, in de aanloop naar IMO 2020, hebben rederijen ertoe aangezet hun 
tonnage te behouden. 

Naar schatting zullen dit jaar minstens 5 schepen in elk segment de vloot bijkomend verlaten, wat 
betekent dat het exitprogramma veel lichter zal zijn dan in voorgaande jaren. Ervan uitgaand dat 
alle geplande leveringen van nieuwe schepen in de vloot zullen doorgaan zoals voorzien, is een 
jaarlijkse vlootgroei van 8% in het VLCCsegment en 5% in the Suezmaxsegment voor 2019 niet 
ondenkbaar. Ter vergelijking: vorig jaar was diezelfde groei beperkt tot respectievelijk 1% en 2%.

Wat de nieuwe orders betreft, bleef het dit jaar opvallend stil met ongeveer 20 geplaatste orders 
voor VLCC’s en 10 voor Suezmaxschepen in de eerste helft van 2019. Dit is het laagste niveau 
van orders sinds 2012. Ondanks het hoge aantal nieuwbouwschepen dat de wereldwijde vloot dit 
jaar heeft vervoegd en nog zal vervoegen, is er reden tot optimisme voor de toekomst. De periode 
vanaf de plaatsing van een order tot aan de oplevering van een schip bedraagt immers twee jaar. 

Het orderboek voor VLCC’s blijft er eentje van belang voor het jaar 2019, maar na het jaareinde lijkt 
het leveringsschema behapbaar. Een voorbehoud bij het leveringsschema is de noemenswaardige 
tijdelijke overbezetting op de werven in de tweede helft van dit jaar wanneer een aanzienlijk 
aantal VLCC’s en Suezmaxschepen op vrijwillige basis de handelsmarkt zullen verlaten om 
“scrubbers” te retrofitten. Een analyse van de schepen die reeds werden geretrofit, geeft zicht 
op een downtime van gemiddeld 40 tot 50 dagen. Hoewel dit slechts een tijdelijke downtime 
betreft, betekent het toch een belangrijke reductie van het scheepsaanbod in enerzijds een 
normaliter druk winterseizoen op het noordelijk halfrond, en anderzijds in een periode waarin de 
raffinaderijen hun activiteiten zullen opvoeren in de aanloop naar IMO 2020. 

Procentueel vertegenwoordigt het VLCCorderboek slechts 11% van de vloot (in vergelijking met 
16% vorig jaar). Het Suezmaxsegment kent slechts een zeer beperkt orderboek en zal dit jaar 
uitbreiden met slechts enkele schepen. Procentueel betreft het slechts 7% van de handelsvloot. 

Het langetermijns-
gemiddelde van 
VLCC-orders is 
22% terwijl het 
 huidige ratio 11% 
en dalende is.



5. FSO-markt
Er waren in juni 2019 wereldwijd 300 drijvende productieplatformen en 103 drijvende 
opslagplatformen in dienst. Er werden in totaal zes FSO’s, waarvan drie voor de opslag van 
olie en drie voor de opslag van LNG, en 48 drijvende productieplatformen besteld. De meeste 
bestellingen kwamen uit ZuidoostAzië en Brazilië. 

De meeste productieplatformen worden gebouwd en geconverteerd in Azië. 

Op datum van juni 2019 nam het aantal op te leveren bestellingen van FPO’s (Floating Storage 
Production) licht toe tot 48 eenheden. Deze stijging met 2 eenheden sinds het eerste kwartaal van 
2019 is het gevolg van het wegwerken van sinds lang uitstaande bestellingen en een hervatting 
van de bestellingen. 

Er zijn momenteel in totaal 227 offshore projecten in de aanbestedings/ontwerpfase (43), 
planningsfase (120) of beoordelingsfase (64). 

Onder invloed van de nieuwe IMO 2020regelgeving werden in de eerste jaarhelft vijf grote 
tankers omgebouwd tot drijvende brandstofopslagplatformen. Er worden dit jaar nog bijkomende 
contracten verwacht, waardoor het aantal toekenningen aan FSO’s het historische gemiddelde 
wellicht zal overstijgen. 

Volgens EMA* zullen er de volgende vijf jaar aan 20 tot 40 platformen contracten worden toegekend 
gezien goedkopere operatoren de ontwikkeling van marginale olievelden zullen overnemen.

Drie FSO’s werden in de voorbije 12 maanden in ZuidoostAzië gerecycleerd: Pelita Bangsa, 
Lalinda en Yetagun. 

* Bron: Energy Maritime Associates (“EMA”)

De volgende vijf 
jaar zullen aan 
20 tot 40 FSO’s 
contracten worden 
toegekend gezien 
de tarieven voor 
boorplatformen 
naar verwachting 
zullen blijven dalen.



6. De Euronav-vloot
Op datum van 30 juni 2019 Euronav bestond de vloot uitgebaat door Euronav NV uit 70 ruwe olietankers 
en twee FSOschepen. De vloot – die bestaat uit twee VPlus schepen, twee FSOschepen (beide 
in 50/50 joint venture), 43 VLCC’s (waarvan vier onder langetermijnbevrachtingsovereenkomst) 
en 25 Suezmaxschepen, heeft een tonnageprofiel van om en bij 18,5 miljoen dwt. Op 30 juni 2019 
was de gewogen gemiddelde leeftijd van de vloot ongeveer 8,5 jaar.

De VLCCvloot van Euronav wordt grotendeels uitgebaat op de spotmarkt binnen de Tankers 
International Pool (TI Pool). De TI Pool beheert een van de grootste en modernste VLCCvloten 
ter wereld en bestaat op 30 juni 2019 uit 64 schepen. Een deel van de Suezmaxvloot van Euronav 
wordt onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten verhuurd; andere Suezmaxschepen 
worden op de spotmarkt verhandeld. 

Op 30 juni 2019 was het tonnageprofiel van Euronav als volgt verdeeld:

De gewogen 
gemiddelde leeftijd 
van de Euronav-
vloot bedraagt 
ongeveer 8,5 jaar.

VLCC’s via bevrachtingsovereenkomsten 12.783.270 dwt

VLCC onder langetermijn bevrachtingsovereenkomsten 1.229.136 dwt

FSO’s in eigendom (voor het 50% aandeel van Euronav) 432.023 dwt

Suezmaxschepen in eigendom 3.920.217 dwt

Totaal tonnage in eigendom en/of onder beheer 18.364.646 dwt



7. Het Euronav-aandeel
Op 30 juni 2019 bedroeg het maatschappelijk kapitaal van Euronav 239.147.505,82 USD, 
vertegenwoordigd door 220.024.713 aandelen zonder nominale waarde, waarvan 4.525.568 
eigen aandelen. In onderstaande tabel staat een overzicht van de aandeelhouders van Euronav 
die 5% of meer van onze uitgegeven uitstaande aandelen bezitten: 

De informatie in bovenstaande tabel is gebaseerd op de informatie waarover Euronav beschikte 
op basis van de kennisgevingen en bekendmakingen op 30 juni 2019. 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.

Aandeelhouder Aantal aandelen Percentage 

Châteauban SA 18.462.007 8,4% 

Saverco NV 15.335.000 7,0% 

Euronav (eigen aandelen) 4.525.568 2,1% 

Andere 181.775.138 82,5% 

TOTAAL 220.024.713 100,00%
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8. Geconsolideerde 
tussentijdse rekeningen voor 
de periode van zes maanden 
eindigend op 30 juni 2019*

*VERKORTE RESULTATEN – NIET-GEAUDITEERD

GECONSOLIDEERDE BALANS

(in duizenden USD) 30 juni 2019 31 december 2018 

Activa  
 

Vaste activa 3.499.427 3.606.210
Materiële vaste activa 3.416.387 3.522.010
Immateriële activa 49 105
Financiële vaste activa 38.275 38.658
Investeringen verwerkt volgens de  
vermogensmutatiemethode

40.457 43.182

Uitgestelde belastingvorderingen 4.259 2.255
   

Vlottende activa 616.614 521.141
   

TOTAAL ACTIVA 4.116.041 4.127.351
   

Passiva  
 

Eigen vermogen 2.195.337 2.260.523
Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars  
van de Vennootschap 2.195.337 2.260.523

 
Langlopende schulden 1.517.655 1.579.706
Intrestdragende leningen en financieringen 1.447.768 1.569.631
Leaseverplichtingen 59.547  
Overige langlopende schulden 3.945 1.451
Personeelsbeloningen 4.804 4.336
Provisies 1.591 4.288

 
Schulden op korte termijn 403.049 287.122

TOTAAL PASSIVA 4.116.041 4.127.351

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

(in duizenden USD) 30 juni 2019 31 december 2018 

Omzet 401.936 202.748
Andere bedrijfsopbrengsten 3.160 2.133

Reiskosten en commissies (74.501) (46.277)
Operationele kosten schepen (107.375) (78.870)
Kosten vrachthuur  (15.432)
Algemene en administratieve kosten (36.376) (31.150)
Netto boekwinst (verlies) op verkoop van materiële 
vaste activa

381 10.175

Afschrijvingen (168.541) (112.977)
 

BEDRIJFSRESULTAAT 18.684 (69.650)
 

Financieel resultaat (47.376) (26.793)
Winst op voordelige koop  36.280
Aandeel in resultaat van investeringen opgenomen 
volgens vermogensmutatiemethode (na winstbelastingen) 

7.660 8.420

 
Resultaat vóór belastingen (21.032) (51.743)

 
Belastingen 2.002 141

 
Resultaat over de periode (19.030) (51.602)

Toerekenbaar aan:
   Eigenaars van de Vennootschap 

(19.030) (51.602)

Gewogen gemiddelde aantal aandelen 216.994,426 164.550,509
Gewone winst per aandeel (in USD) (0,09) (0,31)
Verwaterde winst per aandeel (in USD) (0,09) (0,31)



GECONSOLIDEERDE STAAT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE 
RESULTATEN

(in duizenden USD) 30 juni 2019 30 juni 2018

Resultaat van de periode (19.030) (51.602)
Totaal nietgerealiseerde resultaten (6.162) (405)

Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten van de periode (25.192) (52.007)

Toerekenbaar aan:
   Eigenaars van de Vennootschap 

(25.192) (52.007)

MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

(in duizenden USD) 30 juni 2019 30 juni 2018

Saldo bij de aanvang van de periode 2.260.523 1.846.360

Aanpassingen  (1.745)

Saldo bij de aanvang van de periode, aangepast 2.260.523 1.844.615

Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten (25.192) (52.007)

Totaal transacties met eigenaars van de 
Vennootschap (39.994) 543.972

Saldo bij het einde van de periode 2.195.337 2.336.580

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

(in duizenden USD) 30 juni 2019 30 juni 2018

Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari 173.133 143.648

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 85.534 (11.275)
Nettokasstroom uit (gebruikt bij) investeringsactiviteiten 47.275 227.489
Nettokasstroom uit (gebruikt bij) financieringsactiviteiten (102.019) (152.984)
Valutakoers en omrekeningsverschillen op geldmiddelen (287) (599)

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde  
van de periode 203.636 206.279



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 2018. 

Het scheepsaanbod blijft onomstotelijk de meest bepalende factor binnen de tankersector. Een teveel 
aan orders leidt typisch tot een oververzadigde markt en is een drijfveer voor dalende vrachttarieven. 
De terughoudendheid met betrekking tot het bestellen van grote ruwe olietankers (VLCC en Suezmax) 
die wordt waargenomen sinds het begin van het jaar is welgekomen en veelbelovend. Wij zijn van 
mening dat de onzekerheid omtrent de verbrandingssystemen van de toekomst en hun brandstof, in 
lijn met de vermindering van de broeikasgassen zoals opgelegd door de IMO voor 2050, zal bijdragen 
tot een verdere terughoudendheid. 

Tegelijk worden marktverstoringen in de aanloop naar IMO 2020 zichtbaar. Onderhoudsplannen van 
raffinaderijen (langer en grondiger dan verwacht), vervroegde oplevering van schepen (70% van de VLCC
equivalenten die voorzien zijn voor 2019 zullen te water worden gelaten tegen juni) en aangehouden 
OPECproductieverminderingen hebben de voorbije drie maanden allen bijgedragen tot een verhoogde 
druk op de vrachttarieven. De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar blijven echter positief. Naar 
verwachtingen zullen de raffinaderijen hun activiteiten weer op volle kracht hernemen in de periode 
voorafgaand aan IMO 2020 in januari volgend jaar. Export uit de VS blijft groeien en de recente cijfers van 
3,9 mvpd in juni toont aan dat de grenzen aan de infrastructuur in de VS stilaan worden verlegd. 

Een van de meest impactvolle regelgevingen blijft de toepassing van de zwavelbeperking van 3,5% 
naar 0,5% in de brandstof die gebruikt wordt door het merendeel van de rederijen. Euronav staat reeds 
ver, met gedetailleerde plannen en voorzieningen, in haar voorbereiding op de nieuwe omgeving die 
van toepassing zal zijn vanaf 2020.

De recente aanvallen op ruwe tankers in juni en juli heeft uiteraard geleid tot een zekere 
instabiliteit en een verhoogd risico in de getroffen regio. Euronav heeft, net als vele sectorgenoten, 
voorzorgsmaatregelen getroffen met als doel haar personeel te behoeden. De veiligheid van onze 
mensen blijft onze voornaamste prioriteit.

De fusie tussen Euronav en Gener8, waarbij Gener8 een dochteronderneming in volle eigendom 
van Euronav werd, leidde tot de identificatie van risico’s met betrekking tot de integratie van beide 
ondernemingen. 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.



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 
offhire 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 20F, voor 
een meer volledige bespreking van deze en andere risico’s en onzekerheden.
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