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Verklaring door de personen
verantwoordelijk voor het financieel
verslag en het jaarverslag

De heer Carl Steen, Voorzitter van de Raad van Bestuur, de
heer Hugo De Stoop, CEO, en mevrouw Lieve Logghe, CFO,
verklaren hierbij dat voor zover hen bekend,
(a) de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar
afgesloten op 31 december 2019, die werd opgesteld in
overeenstemming met de International Financial Reporting
Standards (IFRS) zoals goedgekeurd door de Europese Unie,
een getrouw beeld geeft van het vermogen, de verplichtingen,
de financiële toestand en de resultaten van Euronav NV en de
in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en
(b) het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de
ontwikkeling en de resultaten van Euronav NV en van de
positie van Euronav NV en de in de consolidatie opgenomen
ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste
risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd werden.

Sleutelcijfers
Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2011 - 2019
(In duizenden USD)

2019 H

2018 G

2017

2016

2015

2014

2013
2012
Herwerkt A

2011

Omzet
EBITDA B
EBIT
Netto winst

932.377
540.668
202.966
112.230

600.024
231.513
(39.179)
(110.070)

513.368
273.451
43.579
1.383

684.265
475.005
247.241
204.049

846.507
612.659
402.453
350.301

473.985
202.767
41.814
(45.797)

304.622
100.096
(36.862)
(89.683)

410.701
120.719
(56.794)
(118.596)

394.457
128.368
(40.155)
(95.986)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

23.005
30.481
15.784

27.773
22.131
18.002

41.863
26.269
27.498

55.055
35.790
41.686

27.625
25.930
23.382

18.300
22.000
16.600

19.200
24.100
16.300

18.100
27.100
15.400

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

216.029.171
2,50
0,94
0,52

191.994.398
1,21
(0,20)
(0,57)

158.166.534
1,73
0,28
0,01

158.262.268
3,00
1,56
1,29

155.872.171
3,93
2,58
2,25

116.539.017
1,74
0,36
(0,39)

50.230.437
1,99
(0,73)
(1,79)

50.000.000
2,41
(1,14)
(2,37)

50.000.000
2,57
(0,80)
(1,92)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1,1234
2,23
0,84
0,46

1,1450
1,05
(0,18)
(0,50)

1,1993
1,44
0,23
0,01

1,0541
2,85
1,48
1,22

1,0887
3,61
2,37
2,06

1,2141
1,43
0,30
(0,32)

1,3791
1,44
(0,53)
(1,29)

1,3194
1,83
(0,86)
(1,80)

1,2939
1,98
(0,62)
(1,48)

GESCHIEDENIS VAN HET
2019
DIVIDEND PER AANDEEL

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Dividend (USD per aandeel) 0,35 E
Waarvan interim dividend 0,06

0,12
0,06

0,12
0,06

0,77
0,55

1,69
0,62

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TCE C JAARGEMIDDELDE 2019
VLCC
Suezmax
Spot Suezmax

35.874
37.747
24.119

IN USD PER AANDEEL 2019
Aantal aandelen D
EBITDA
EBIT
Netto winst
IN EUR PER AANDEEL
Wisselkoers
EBITDA
EBIT
Netto winst

A De vergelijkende cijfers voor 2013 werden herwerkt voor de toepassing van IFRS 10 & 11.
B EBITDA (een niet-gedefinieerde IFRS maatstaf) vormt het operationeel resultaat voor netto financieringskosten, winstbelastingen en afschrijvingen toewijsbaar aan ons. EBITDA voorziet
investeerders van betekenisvolle additionele informatie dat management gebruikt om lopende operationele activiteiten te controleren en trends te beoordelen van vergelijkende periodes.
Wij geloven dat EBITDA nuttig is voor investeerders omdat de scheepvaart een kapitaalsintensieve industrie is die vaak significante financieringskosten met zich meebrengt. EBITDA
moet niet beschouwd worden als vervanging van winst/verlies toewijsbaar aan ons of nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten opgesteld in overeenstemming met IFRS zoals aangenomen door de Europese Unie of als een maatstaf van winstgevendheid of liquiditeit. De hier gebruikte definitie van EBITDA mag niet vergeleken worden met die van andere bedrijven.
C Gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven.
D 4.946.216 eigen aandelen in bezit van de Vennootschap niet inbegrepen (2018: 1.237.901 en 2017: 1.042.415 eigen aandelen).
E Het totale brutodividend met betrekking tot 2019 van 0,35 USD is de som van het interimdividend dat uitgekeerd werd in oktober 2019 bovenop het voorgestelde bedrag van 0,29 USD per
aandeel dat zal voorgesteld worden aan de Algemene Vergadering van 20 mei 2020.
F De uitbatelingsratio is berekend op basis van de Euro/Dollar wisselkoers van de dag van de aankondiging van het dividend indien van toepassing.
G De Groep heeft voor het eerst IFRS 15 en IFRS 9 toegepast per 1 januari 2018. Onder de gekozen transitiemethodes, werd de vergelijkbare informatie niet aangepast.
H De Groep heeft voor het eerst IFRS 16 toegepast per 1 januari 2019, gebruik makend van de gewijzigde retrospectieve benadering. Onder deze benadering, werd de vergelijkbare informatie niet aangepast.

Geconsolideerde balans 2011 - 2019
(in duizenden USD)

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
Herwerkt A

ACTIVA
3.362.594
802.249

3.606.210
521.141

2.530.337
280.636

2.673.523
373.388

2.665.694
375.052

2.558.505
537.855

1.728.993
191.768

2.065.448
297.431

2.159.442
291.874

4.164.843

4.127.351

2.810.973

3.046.911

3.040.746

3.096.360

1.920.761

2.362.879

2.451.316

2.311.855
Eigen vermogen
Langlopende schulden 1.536.938
Kortlopende schulden 316.050

2.260.523
1.579.706
287.122

1.846.361
805.872
158.740

1.887.956
969.860
189.095

1.905.749
955.490
179.507

1.472.708
1.328.257
295.395

800.990
874.979
244.792

866.970
1.186.139
309.770

980.988
1.221.349
248.979

4.127.351

2.810.973

3.046.911

3.040.746

3.096.360

1.920.761

2.362.879

2.451.316

Vaste activa
Vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA

TOTAAL PASSIVA

4.164.843

Aandeelhoudersstructuur Euronav

Op 23 oktober 2017 kondigde de Vennootschap de plaatsing
aan van een niet-gewaarborgde obligatielening van 150 miljoen
USD op de Oslo Stock Exchange door Euronav Luxembourg S.A.,
gegarandeerd door Euronav NV met ingang van diezelfde dag.
Op 14 juni 2019 kondigde de Vennootschap aan dat het een
doorlopende uitgave van 50 miljoen USD plaatste onder haar
bestaande niet-gewaarborgde obligatielening. Het uitstaande
bedrag komt daarmee op 200 miljoen USD. De obligatieleningen
hebben het ISIN-nummer NO0010793888.

Op basis van de informatie waarover de Vennootschap beschikte
bij het opstellen van dit jaarverslag op 24 maart 2020 en rekening
houdend met de meest recente transparantiekennisgevingen
en andere officiële toezichthoudende authoriteiten, ziet de
aandelenstructuur er als volgt uit:

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
24 MAART 2020:

Het
Euronavaandeel

Aandeelhouder

Aandelen

Percentage

Châteauban SA

12.920.266

5,87%

Saverco NV*
Marshall Wace
Euronav (eigen aandelen)
Other

11.497.088
11.199.893
4.946.216
179.461.250

5,23%
5,09%
2,25%
81,56%

Totaal

220.024.713 100,00%

* Met inbegrip van aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks aangehouden door
of ten gunste van de uiteindelijke begunstigde.
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REDACTIONELE OPMERKING:
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Aandelenkoers Euronext Brussels in USD

Beste aandeelhouder,
2019 is voor Euronav weer een druk jaar geweest dat grotendeels in het
teken stond van de voorbereiding op IMO 2020. De stap van het gebruik
van brandstof met 3,5% naar de variant met 0,5% zwavelgehalte werd
wereldwijd op 1 januari 2020 gezet. Aan deze wijziging in de regelgeving,
ook bekend als IMO 2020, ging een uitgebreide voorbereiding vooraf
en Euronav is dan ook blij om te melden dat de daling van 85% van
de zwaveluitstoot op een soepele manier doorgevoerd werd. Deze
nieuwe regels zullen de ecologische voetafdruk van de scheepvaart in
het algemeen aanzienlijk verbeteren.
Het was voor Euronav ook een jaar van bestuurlijke verandering.
De raad benoemde Hugo De Stoop, na een grondig internationaal
selectieproces, tot CEO van de Vennootschap en in december werd
Lieve Logghe verwelkomd als nieuwe CFO van Euronav. Lieve heeft
ruime ervaring opgedaan binnen niet-scheepvaartgerelateerde
functies en zal verder bijdragen in ons ervaren directieteam.
Een robuust begin van het jaar op het gebied van vrachttarieven zorgde
voor een winstgevend eerste kwartaal als gevolg van een markt met een
dun evenwicht tussen vraag naar ruwe olie en aanbod aan schepen. De
middelste twee kwartalen verliepen moeilijker doordat de grondige en
langdurige onderhoudsprogramma’s van raffinaderijen langer, grondiger
en meer gedetailleerd waren dan verwacht. Daarom verminderde de vraag
naar tankers tijdens een klassiek zwakker tweede en derde kwartaal.

“

Euronav staat klaar om elke kans te
grijpen die een fluctuerende markt
met zich meebrengt

In het vierde kwartaal zagen we dan weer uitzonderlijk hoge vrachttarieven
doordat de sterke verhouding tussen vraag naar en aanbod van schepen
verder positief beïnvloed werd door een aantal factoren op korte termijn:
sancties, geopolitieke spanningen en een verminderde operationele vloot
(vanwege Amerikaanse sancties). Dat alles zorgt ervoor dat de VLCC- en
Suezmax-tarieven hun hoogste niveau hebben bereikt sinds 2008.
Vooruitkijkend naar 2020 zullen er voor onze markt uitdagingen zijn
door de invloed van COVID-19 op de wereldeconomie en op de vraag
naar ruwe olie in het bijzonder, alsook door de marktaandeelstrategieën
van olieproducerende landen en de invloed ervan op de prijs van ruwe
olie. De sterke balans van Euronav zal bescherming bieden voor
de bedrijfsactiviteiten tijdens deze periode van onzekerheid. Deze
uitdagingen bieden echter ook kansen zoals weerspiegeld in onze recente
aanschaf van vier VLCC’s tegen naar onze mening aantrekkelijke prijzen.

In juni werd onze beursgenoteerde obligatie in Oslo met een derde
verhoogd tot 200 miljoen Amerikaanse dollar, met een kleine
premium ten opzichte van de nominale waarde. Het is van cruciaal
belang dat Euronav consistente toegang heeft tot een gevarieerde
financieringsbasis. Banken zijn immers, onder invloed van toenemende
regulering en commerciële druk, steeds minder happig om met
rederijen in zee te gaan.
Euronav heeft vanaf 2020 het nieuwe Belgische Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen geïmplementeerd waardoor
het mogelijk wordt om voor het eerst dividenden per kwartaal uit
te keren. Dat is een belangrijke ontwikkeling voor aandeelhouders
en zal het management in staat stellen om het rendement van
aandeelhouders beter af te stemmen op de operationele prestaties
van de Vennootschap. In het kader van haar dividendbeleid beoogt
Euronav 80% van haar netto inkomsten uit te keren via inkoop eigen
aandelen en dividenden aan haar aandeelhouders, inclusief een vast
cash dividend per aandeel van 0,12 Amerikaanse dollar per jaar bij
toepassing van dat beleid op het slotdividend van 2019.
Euronav wil de hoogste standaarden voor corporate governance
en sociale verantwoordelijkheid hanteren. In 2019 hebben we op
directieniveau een ESG- & Klimaatcomité opgericht, we moedigen
de Poseidon-principes aan (zie speciaal rapport voor meer details)
en we zullen later dit jaar toetreden tot het Carbon Disclosure
Programme (CDP). De Raad van Toezicht, met een gelijke
gendervertegenwoordiging, verwelkomt de volgens ons seculaire
trend van toenemende aandacht voor ESG en kijkt uit naar verdere
verbetering met concrete doelen inzake vermindering van emissies die
in 2020 aangekondigd zullen worden.
De Raad van Toezicht en de Directie Raad zijn onze medewerkers
erkentelijk en dankbaar voor hun harde werk en toewijding de afgelopen
twaalf maanden en het is dankzij hen dat de Vennootschap zoveel
heeft gerealiseerd tijdens 2019. Euronav heeft zich gepositioneerd
voor de volgende fase van de tankercyclus met een sterk operationeel
managementteam, een robuuste financiële structuur ondersteund
door een liquide verhandeld aandeel en uitstekende toegang tot de
kapitaalmarkten.

Hoogachtend,
Carl Steen
Voorzitter

Het aantal bestellingen van nieuwe schepen blijft beperkt ondanks hoge
vrachttarieven met een orderboek waarvan de verhouding ten opzichte
van de vloot rond 8% ligt: het laagste aantal bestellingen sinds 23 jaar!
Bovendien heeft de bestaande vloot een gemiddelde leeftijd die op het
hoogste niveau ligt sinds 2011, wat een hogere druk voor de recyclage
betekent. De aanhoudende groei van Atlantische vaten geproduceerd
in gebieden in de VS samen met de Noorse en Braziliaanse export van
ruwe olie zal meerdere positieve gevolgen hebben voor de tankermarkt
aangezien deze ruwe olie over lange afstanden getransporteerd moet
worden en een hoog aantal tonnage vertegenwoordigt.
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3.110

WERKNEMERS

2.900

ZEELIEDEN
van
verschillende nationaliteiten

2 Jaarverslag 2019

2.900 zeelieden van verschillende nationaliteiten werken
aan boord van de Euronav-schepen. Hun nationaliteiten zijn
weergegeven met een stip op onderstaande wereldkaart.
Euronav heeft daarnaast 210 werknemers (inclusief contractors
en tijdelijke opdrachten) aan wal: in Antwerpen, Athene, Londen,
Nantes, Singapore, Geneve en Hongkong. Deze geografische
spreiding geeft Euronav een unieke en diepgewortelde
zeevaartcultuur, die generaties lang is opgebouwd.

565.298
Proportionele EBITDA

voor het jaar 2019

73

SCHEPEN

EURN EURN
LISTED

EURONEXT

URN EURN

STED

ONEXT

*

LISTED

NYSE
* Proportionele EBITDA in
duizendtallen
** Waarvan er twee
worden beheerd onder
joint venture
*** Beide beheerd onder
joint venture

LISTED

NYSE

De grootste onafhankelijke
genoteerde tankkerrederij
ter wereld
27** SUEZMAX

1 miljoen vaten
gemiddelde leeftijd: 11 jaar

42 VLCC

2 miljoen vaten
gemiddelde leeftijd: 7,3 jaar

2 VPLUS

3 miljoen vaten
gemiddelde leeftijd: 17 jaar

2 FSO***

2,8 miljoen vaten
gemiddelde leeftijd: 17 jaar
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2 JANUARI 2019
Als onderdeel van de strategie inzake aanwending van kapitaal
kocht Euronav verschillende keren tussen januari en juli 2019
eigen aandelen in op NYSE en Euronext Brussels.

9 JANUARI 2019
Euronav verkocht de Suezmax Felicity (2009 – 157.667 dwt)
aan een globale speler in de offshoresector. Het schip werd
omgebouwd tot een FPSO en heeft de wereldwijde vloot verlaten.

17 JANUARI 2019
Euronav werd voor het tweede jaar op rij geselecteerd om deel uit
te maken van de Bloomberg International Gender-Equality index.

4 FEBRUARI 2019
Paddy Rodgers maakte zijn beslissing bekend om na bijna
twee decennia dienst af te treden als CEO van Euronav in de
loop van 2019.

11 FEBRUARI 2019
Euronav sloot een verkoopsovereenkomst met betrekking tot de
LR1 Genmar Compatriot (2004 – 72.768 dwt) voor een bedrag
van 6,75 miljoen USD. Dat resulteerde in een meerwaarde van
ongeveer 0,4 miljoen USD.

12 APRIL 2019
Euronav registreerde een kantoor in Genève, Zwitserland, met
als doel het leiden van vloot-ondersteunende activiteiten.

9 MEI 2019
Voormalig Euronav CFO Hugo De Stoop werd officieel
aangesteld als CEO van de Vennootschap. Daarnaast keurde de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders ook de benoeming
goed van Anita Odedra en Carl Trowell als leden van de Raad
van Bestuur van Euronav. De Vergadering keurde daarnaast het
bruto dividend van 0,12 USD goed, zoals voorgesteld door de
Raad van Bestuur.

14 JUNI 2019
Euronav Luxembourg S.A. plaatste een doorlopende uitgave
ter waarde van 50 miljoen USD onder haar bestaande nietgewaarborgde obligatielening met ISIN NO0010793888. De
doorlopende uitgave werd geplaatst aan 101% van de nominale
waarde en bedraagt 200 miljoen USD. De obligatielening loopt
tot einde mei 2022.

4 Jaarverslag 2019

IMO 2020

Artikel

Om aan de nieuwe zwavelregelgeving van de IMO te
voldoen heeft Euronav in 2019 aanzienlijke investeringen
gedaan op het gebied van infrastructuur en human capital.
De Vennootschap heeft een specialist aangeworven die
zal toezien op de aankoop, kwaliteitscontrole en opslag
van conforme brandstof voor eigen gebruik. In totaal
werd al 420.000 metrische ton aan conforme brandstof
(0,5 & 0,1% zwavelgehalte) aangekocht en opgeslagen in
de ULCC Oceania (2003 – 441.585 dwt). Deze ULCC ligt
strategisch gepositioneerd nabij Singapore.
In lijn met de strategie van Euronav om de balans steeds
sterk te houden om de nieuwe tankercyclus aan te vatten,
heeft de Vennootschap ook een doorlopend krediet
afgesloten van 100 miljoen USD voor de financiering
van conforme brandstof. Euronav evalueert de
aankoopstrategie kritisch en zal verdere stappen zetten
om de aanvoer van kwaliteitsvolle conforme brandstof te
verzekeren. Daarnaast blijft de Raad van Bestuur ook de
retrofitting van scrubbers onderzoeken op een deel van
de vloot, in het bijzonder wanneer een volledige LSFOmarkt een feit is.

Artikel

1 JULI 2019
Euronav kondigde aan in het eerste semester van 2019 in
verschillende keren 3,28 miljoen eigen aandelen ingekocht
te hebben. Het betreft 1,5% van het totale aantal uitstaande
aandelen.

Inkoop eigen
aandelen

6 AUGUSTUS 2019

Als onderdeel van de strategie inzake
aanwerving van kapitaal heeft Euronav de
keuze om eigen aandelen in te kopen. Dat
gebeurt wanneer de Raad van Toezicht en
het management vinden dat er een te groot
verschil optreedt tussen de nettowaarde van
de activa en de beurskoers. Deze inbreng
van kapitaal komt bovenop het jaarlijks
bruto dividend van 0,12 USD. Euronav begon
op 19 december 2018 eigen aandelen in
te kopen op Euronext Brussels en NYSE.
Tussen 2 januari 2019 en 9 juli 2019 vonden
verschillende transacties plaats. Daardoor
bezit Euronav 4.946.216 eigen aandelen,
wat 2,25% is van het totale aantal uitstaande
aandelen.

De VLCC VK Eddie (2005 – 305.261 dwt) werd door Euronav
verkocht en geleverd aan een globale speler in de offshoresector. Het schip zal worden omgebouwd tot een FPSO en de
wereldwijde vloot dus verlaten.

5 SEPTEMBER 2019
Euronav kondigde haar gedetailleerde planning
voorbereiding aan naar aanleiding van IMO 2020.

en

19 NOVEMBER 2019
Euronav heeft de oprichting van een joint venture aangekondigd
met ondernemingen verbonden aan Ridgebury Tankers en
klanten van Tufton Oceanic. De 50/50 joint ventures kochten
elk één Suezmax-schip aan, de Bari en de Bastia. Euronav
verschafte de financiering voor de aankoop aan commercieel
aantrekkelijke voorwaarden.

Euronav koopt eigen aandelen in
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Speciaal
verslag

Speciaal verslag

Kapitaal ophalen in de
tankermarkt: nieuwe
spelregels in opkomst
Introductie
Zowel in de tankermarkt (VLCC en Suezmax), als in de
scheepvaart algemeen, zijn het interessante en uitdagende
tijden in een zoektocht naar duurzame financieringsopties.
Traditionele spelers (banken) verlaten steeds vaker het speelveld
terwijl investeringsfondsen in toenemende mate belang hechten
aan ESG, wat zich vertaalt in bijkomende financieringscriteria. In
de investeringswereld wordt vaak gesproken over ‘ESG’ in plaats
van ‘duurzaamheid’. Deze afkorting staat voor Environmental,
Social & Governance. Dit maakt dat het ophalen en verzekeren
van kapitaal in de scheepvaartsector geen sinecure is.
De tankermarkt (VLCC en Suezmax) is daarenboven erg
kapitaalintensief, met een gestagneerde vraag en ook volop in
de overgang om de CO2-emissie te verlagen met toenemende
regelgeving als gevolg. Dit bijzonder verslag is het nieuwste
in een reeks door Euronav gestart in 2013. Het zoomt in op
de dynamiek in de ruwe olietankermarkt, hoe deze kapitaalintensieve industrie traditioneel kapitaal bemachtigde, waarom
de banken het afgelopen decennia in toenemende mate het
schip verlaten en de zeven voornaamste criteria die vervuld
moeten zijn om kapitaal te bemachtigen in een toekomst
gefocust op een lagere CO2-emissie.

Figuur 1: Dynamiek in de ruwe olietankermarkt

1. Kapitaalintenstief

2. Gefragmenteerd

Niet enkel de aankoop van een ruwe olietanker is
kapitaalintensief (een nieuwe VLCC, met een lengte van 0,33
km en capaciteit van 2 miljoen vaten, heeft een prijskaartje van
meer dan 90 miljoen USD) maar zowel voor de operationele
activiteiten als het onderhoud is een hoog bedrijfskapitaal
vereist. Daarnaast is de levensduur van een ruwe olietanker
korter dan die van andere schepen. De laatste decennia is deze
immers onder druk van nieuwe regelgeving geëvolueerd naar
ongeveer 19 jaar, zoals figuur 2 aantoont. Ruwe olietankers
moeten om de vijf jaar uit het water gehaald worden voor een
grondig onderzoek. De frequentie van deze inspectie verhoogt
naarmate een schip veroudert. Na de derde inspectie worden
schepen om de 2,5 jaar uit het water gehaald. Ruwe olietankers
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3. Cyclisch en erg volatiel
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zijn derhalve ‘activaverslindend’ (denk maar aan 330.000 dwt
staal in zout water).

Figuur 2: Gemiddelde leeftijd van een VLCC
voor recyclage

Figuur 3: Typisch betalingsmechanisme van een
ruwe olietanker, van contract tot levering
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Wat betreft toegang tot kapitaal, verschilt de ruwe
olietankermarkt historisch gezien van andere kapitaalintensieve
markten zoals vastgoed of luchtvaart. Het bezitten en uitbaten
van schepen in het internationale handelsverkeer doet eigenaren
kiezen voor minder klassieke bedrijfsstructuren, wat leidt tot een
hogere volatiliteit en een toenemend risico dat in rekening wordt
gebracht tijdens onderhandelingen voor financiering.

2. Gefragmenteerd
De opbouw van de ruwe olietankermarkt is eenvoudig met
vele kleine eigenaars en enkele grote klanten (zie figuur 1).
De markt van grote tankers is zeer gefragmenteerd inzake
eigendomsstructuur. Er zijn wereldwijd meer dan 100
eigenaren voor de 750 operationele VLCC’s en ongeveer
evenveel eigenaren voor de 500 Suezmax-tankers. Met een
erg geconcentreerd klantenbestand van slechts 20 tot 30
klanten, is het compleet verschillend van de gefragmenteerde
eigendomsstructuur. De klanten zijn een diverse groep
van oliemaatschappijen, nationale olieleveranciers, grote
raffinaderijen en oliehandelaars. (zie het Speciaal verslag van
Euronav van 2017 - ‘De tankermarkt: de basis’)

3. Cyclisch
De ruwe olietankermarkt is erg cyclisch met vrachttarieven
die beïnvloed worden door verschillende factoren. Op
middellange tot lange termijn zijn vraag en aanbod de
voornaamste parameters. Het aanbod wordt bepaald door
de scheepvaartindustrie en is daarmee erg afhankelijk
van
kapitaalstromen
en
de
beschikbaarheid
van
financieringsbronnen. Een tankermarktcyclus start doorgaans
met een overvolle markt waarin het teveel aan schepen
de prijs verlaagt en daardoor kapitaal uit de sector doet
stromen. Sommige reders beslissen daarom om hun schip te
verschroten vermits het uitbaten van het schip economisch
gezien niet meer voordelig is. Het verdwijnen van schepen uit
de vloot brengt de markt opnieuw in balans. Reders maken
opnieuw winst en de sector ziet kapitaal binnenstromen.
Daardoor worden reders aangemoedigd bestellingen voor
nieuwbouwschepen te plaatsen. Eens deze nieuwe schepen

18-24 maanden

Bron: Euronav

geleverd zijn, herhaalt de cyclus zich geleidelijk en kent de
markt opnieuw een overaanbod met lagere winsten tot gevolg.
Het typische betalingsmechanisme van een ruwe olietanker
stimuleert de tankercyclus en volatiliteit. Met een voorschot
van slechts 5 tot 10% is de toetredingsdrempel erg laag, wat
aanlokkelijk is voor speculatieve investeerders. Met deze
bijkomende riskante investeringen, stijgt het aanbod, wat het
‘boom and bust’-karakter van de tankermarkt doet toenemen.
Door de lage toetredingsdrempel en de oplevertermijn van een
VLCC tussen 18 tot 24 maanden, speculeren eigenaars en
investeerders. Ze hopen de schepen te kunnen verkopen voor
de oplevering om zo te profiteren indien de marktwaarde is
toegenomen, wat snelle en speculatieve winsten oplevert.

Hoe werd deze kapitaalintensieve
markt historisch gefinancierd?
Historisch gezien komt het kapitaal in de scheepvaart
van twee bronnen: enerzijds de banken en anderzijds
familiekapitaal. Door de combinatie van het familiekapitaal
met de beschikbaarheid van goedkope bankleningen was
er weinig tot geen reden voor scheepseigenaren om andere
kapitaalbronnen te zoeken.
Deze situatie is stapsgewijs veranderd, met een duidelijke
acceleratie gedurende het laatste decennium. De reden
dat banken steeds minder in de ruwe olietankermarkt gaan
investeren, is voornamelijk veroorzaakt door de toenemende
regelgeving, commerciële overwegingen en kapitaalallocatie.
De financiering van schepen onderging sinds de vroege
jaren 90 een radicale transformatie. Een belangrijke
oorzaak is de evolutie van de traditionele familiebedrijven
naar organisaties met een striktere bedrijfsstructuur
gebaseerd op het toenemende vertrouwen in de wereldwijde
kapitaalsmarkten. Hierdoor evolueerden de eenvoudige
bankleningen tot meer ingewikkelde financieringen gekoppeld
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Vooral Europese banken hebben hun exposure in de
scheepvaart verminderd, tot wel 160 miljard dollar (zie figuur
4). Na 2018 zette deze trend zich versneld verder. Amerikaanse
banken bleven zoals voorheen weinig geinteresseerd in
scheepsfinanciering. Enkel banken uit het Verre Oosten,
Australië en Azië tonen groeicijfers sinds het begin van 2010.
Hoewel de stijging in percentages indrukwekkend is, dekt de
groei slechts een klein stuk van het gat dat is geslagen door
het vertrek van de Europese banken.

Figuur 4: Het dalende aandeel van banken in
scheepsfinanciering sinds 2010
Europa

Financiering van de scheepvaart door banken in miljard USD

aan de nieuwe regelgeving die zich richt op het verbeteren van de
stabiliteit en robuustheid van het Europese bankensysteem. Deze
hervormingen zullen gefaseerd worden doorgevoerd tot het jaar
2027 wat de banken tijd geeft om hun vermogensverhouding aan
te passen. Omdat de Europese banken buitengewoon belangrijk
zijn voor de financiering van schepen (zie figuur 4) zal de impact
op de scheepvaartsector aanzienlijk zijn.

2. De vraag naar olie en de levensduur van een
ruwe olietanker

Verre Oosten & Australië

USA

De vraag naar olie is een onmiskenbare drijvende factor voor de
tankermarkt. De wereldwijde olievraag stijgt jaar na jaar en in
het verleden werd de piek van de olievraag gezien als iets voor
de verre toekomst. Echter, de toenemende regelgeving met
betrekking tot emissiebeperkingen zoals het Klimaatakkoord
van Parijs (2015) en de teruggedrongen afhankelijkheid
van fossiele brandstoffen worden mogelijk gemaakt door
de politieke ambities van verscheidene landen. Daarnaast
spelen ook de toenemende technologische mogelijkheden op
het gebied van zonne-energie, elektrische voertuigen, e.a. Er
lijkt dus consensus te ontstaan dat de piek van de olievraag
vroeger bereikt zal worden dan eerst gedacht.
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Waarom kiezen de banken nu om
hun exposure in de scheepvaart
te verminderen?

Rystad Energy Research voorspelt dat de piek van de olievraag
zal plaatsvinden in 2028, gebaseerd op een studie van de
grootste energiebedrijven.

Figuur 5: De piek van de olievraag
Gemiddelde wereldwijde vraag
Analisten met hogere verwachtingen dan gemiddeld (2028)

IEA (‘current policies’), Equinor (‘rivalry’), OPEC, IEA (‘stated policies’), Equinor (‘reform’), Shell

1. Recessie en regelgeving
De negatieve impact van de wereldwijde kredietcrisis in 2008 en
de economische recessie op de beschikbaarheid van financiering
was aanzienlijk. Twee van de voornaamste financieringsbronnen,
het VK en Duitsland, trokken zich langzamerhand terug
uit de scheepsfinanciering. Vandaag is er quasi geen
scheepsfinanciering meer beschikbaar uit het VK en de Duitse
leningen worden uitgefaseerd.
Om dergelijke toestanden in de toekomst te vermijden, werd
nieuwe Europese regelgeving geïntroduceerd, Basel III en IV, met
als doel de financiële gezondheid van banken te waarborgen door
onder andere de introductie van minimale kapitaalsvereisten.
Met succes, want de solvabiliteit van de Europese banken is
meer dan verdubbeld in vergelijking met de situatie voor de crisis
(bron: Citigroup, 19 september 2019). Deze stijging is te wijten
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Analisten met lagere verwachtingen dan gemiddeld (2028)
EIA, BP (‘evolving transition’), BP (‘rapid transition’), Equinor (‘renewal’),
IEA (‘sustainable development’), DNV-GL, RethinkX (‘clean disruption’)
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aan bevrachtingscontracten of een ander onderpand.
Ook de creatie van corporate finance en gesubsidieerde
scheepsbouw-kredieten was een feit. De evolutie naar meer
diversificatie werd verder aangewakkerd door de krappe
kredietmarkt in de nasleep van de financiële crisis van 2008.
Ingevolge deze crisis en de daaruit voortvloeiende crash van
de vrachtmarkt, verminderde de betrokkenheid van de banken
in de scheepvaart radicaal.
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Bron: Rystad

Dit is belangrijke informatie voor financierders en investeerders
omdat de operationele levensduur van een ruwe olietanker
rond de 20 jaar ligt. De combinatie van de piek van de olievraag
en de operationele levensduur van een ruwe olietanker maakt

Figuur 6: De stappen naar ESG

Transparantie
Goed bestuur
dat het financieren niet zonder risico is. Dit heeft als gevolg dat
de waardeverhouding van het schip is gedaald van 70-80% een
decennium geleden, tot 50-60% vandaag.

3. Volatiliteit van vrachttarieven en
scheepswaarden - wedijverend met veiligere
commerciële voorstellen
Het regelgevend kader, zoals reeds aangehaald hierboven met
Basel III en IV, in combinatie met de cyclische vrachttarieven
en de bijhorende activawaarden, impliceert de nood aan een
aanhoudend kapitaalniveau voor toekomstige financieringen.
Dit zorgt ervoor dat de scheepvaartsector toenemend
moeilijkheden zal ondervinden in de strijd om kapitaal in
vergelijking met andere sectoren. De kapitaalverstrekkers
trekken zich langzaam maar zeker terug uit de fossiele
brandstoffen en olietankers, wat een risico vormt voor de
transitie naar een groene economie. Immers, wanneer de prijs
van het kapitaal stijgt, stijgt ook de prijs van de transitie.
Het aanwenden van publiek kapitaal via de kapitaalmarkt in de
scheepvaart kent een beperkte en gemengde geschiedenis en
is vaak niet mogelijk wegens de doorgaans beperkte omvang
van tankerrederijen, de volatiliteit in de vrachttarieven en de
activawaarden.

De zeven voornaamste criteria
die vervuld moeten zijn om
kapitaal te bemachtigen in een
toekomst gefocused op een
lagere CO2-emissie.
Welke kant gaat het nu op met de scheepvaart? De
kapitaalmarkt, zowel eigen als vreemd vermogen, zal een
hoofdrol blijven spelen in de toekomst. Euronav gelooft in
7 criteria die de ruwe olietankermarkt zal moeten adopteren
wil het op een duurzame manier toegang blijven hebben tot
kapitaal (zie figuur 6).

1. Transparantie
De bestaande structuren en controles van de kapitaalmarkten
voorzien de investeerders van een robuust en duurzaam kader,
dat hen het nodige vertrouwen geeft dat zowel de leden van
de directieraad als de leden van de raad van toezicht, zich naar
behoren gedragen en de strategie terdege op een meetbare

Energietransitie de fundamentele rol van olie

Grotere bedrijven
moeten investeren
in de tankermarkt

Diversiteit van kapitaal

Volume tankercyclus
verlagen

Begrip en
acceptatie van ESG

manier uitvoeren. Wanneer een bedrijf beursgenoteerd is, zijn er
daarenboven diverse andere partijen betrokken. Het handelen
in aandelen vereist immers administratieve discipline en een
strikte naleving van de regelgeving. Investeerders verwachten
ook de toepassing van beste praktijken met betrekking tot
de presentatie en een gedetailleerde uiteenzetting van de
financiële aspecten. Tot slot, en steeds belangrijker, zijn er de
externe specialisten die zaken zoals corporate governance,
ethische standaarden en andere niet-financiële thema’s zoals
CDP (the carbon disclosure programme) onderzoeken.
Een cruciale ontwikkeling in de scheepvaartsector in 2019
is de invoering van de Poseidon Principles. Deze brengen
voor het eerst de spelers in de scheepvaartsector samen
met de financierders met als doel om afspraken te maken
die de vergroening van de scheepvaart ondersteunen. Het
zelfregulerende mechanisme achter dit collectief zal volledige
transparantie bieden.

2. Deugdelijk bestuur
De meeste scheepvaartbedrijven zijn private bedrijven wegens
een gebrek aan aandelenkapitaal in de ruwe olietankermarkt
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Meer dan eender welke andere transportsector heeft de
scheepvaartsector internationale afspraken gemaakt en zich
uitdagende en meetbare doelstellingen opgelegd via haar
wereldwijde regelgever, de IMO. De afspraken zijn in lijn met
het akkoord van Parijs om de uitstoot van CO2 terug te dringen.
Het is afgesproken dat de CO2-uitstoot door de scheepvaart
verminderd zal worden. De gemiddelde CO2-uitstoot moet
in 2030 tot wel 40% lager zijn dan in 2008. In 2050 moet de
gemiddelde CO2-uitstoot verder verminderd zijn met 70%.

Figuur 7: Onderzoek naar deugdelijk bestuur
in de scheepvaart
Kwart 1 (Beste)

Kwart 2

Kwart 3

Kwart 4 (Slechtste)
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en scheepvaart in het algemeen. Dit verzekert niet altijd
de hoogste standaarden van deugdelijk bestuur waar
investeerders naar op zoek zijn. Het is echter bemoedigend dat
binnen de scheepvaartsector, bedrijven die hoge standaarden
aanhouden betreffende deugdelijk bestuur, hiervoor beloond
worden in de kapitaalmarkten.

Sinds 2015 is de CO2-uitstoot van de internationale scheepvaart
al met 30% gedaald in vergelijking met 2008. Bovendien daalde
het brandstofverbruik van 330 mt in 2008 tot 268 mt in 2018,
ondanks een stijging van 62% in wereldwijde capaciteit. (Bron:
Clarksons)
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Sinds 2016 heeft Wells Fargo/Webber Research regelmatig
de beursgenoteerde scheepvaartbedrijven bevraagd. Figuur 7
toont aan dat de bedrijven die steeds de hoogste standaarden
van deugdelijk bestuur kunnen aantonen, beloond worden
versus hun sectorgenoten.
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Hoewel dit bemoedigend klinkt, heeft de scheepvaart in het
algemeen nog stappen te zetten om andere industrietakken en
de transportsector bij te benen.
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Figuur 8 toont aan hoe belangrijk ruwe olie is in het
energiespectrum. Ruwe olie blijft de voornaamste bron voor het
primaire brandstofverbruik, met een aandeel van rond de 35%
van het totaal. We zien een dalende trend in kapitaalinvesteringen
in fossiele brandstoffen en scheepvaart. Deze trend vormt een
gevaar voor de transitie naar een groene economie. Wanneer
de kapitaalkost stijgt, stijgt ook de kost van de transitie.
Scheepvaart in het algemeen, en de ruwe olietankers in het
bijzonder, wegens de lading, spelen een cruciale rol willen we de
transitie gecoördineerd en betekenisvol laten verlopen.
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Figuur 8: Het aandeel van olie in de wereldwijde
energievoorziening
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Figuur 9 geeft een beeld van de scheepvaartsector met de
laagste en bijgevolg slechts beperkte CO2-voetafdruk per
getransporteerde ton product. De kapitaalmarkten en de
banken die in scheepvaartfinanciering aanwezig blijven,
zullen de link blijven leggen met duurzaamheid. ESG en de
bijbehorende maatregelen om de CO2-emissie terug te dringen,
werden terecht onderdeel van de standaard voorwaarden tot
financiering voor kapitaalintensieve sectoren zoals de ruwe
olietankermarkt.
De groeiende samenwerking naar duurzaamheid tussen de
kapitaalverstrekkers en de verscheidene spelers in de ruwe
olietankermarkt wordt ondersteund en overkoepeld door
entiteiten als de Poseidon Principles. Verdere potentiële EU
regelgeving (Green Deal) en opkomende technologische
evoluties (zoals bijvoorbeeld alternatieve brandstoffen als
LNG, ammonia of waterstof) maken van de scheepvaartsector
een toonaangevende leider en kosteneffectieve partner voor
de energietransitie.

4. Grotere bedrijven doen investeren in de
tankermarkt
Het aanwenden van publiek kapitaal via de kapitaalmarkt
in de scheepvaart kent slechts een beperkte en gemengde
geschiedenis. Een belangrijke reden hiervoor, naast de volatiliteit

in de vrachttarieven en de activawaarden, is de beperkte
omvang van tankerrederijen in een erg gefragmenteerde markt.
Deze situatie zorgt ervoor dat het aantrekken van publieke
aandeelhouders vaak spaak loopt.
Het gedeelte van de ruwe olietankermarkt dat vandaag
beursgenoteerd is, heeft een beurswaarde van ongeveer
5 miljard dollar. Dat cijfer is de laatste jaren gestegen, zoals
figuur 10 verduidelijkt. Deze stijging creëert toenemende
mogelijkheden voor aandeelhouders bij de grote
beursgenoteerde bedrijven in de sector.

Figuur 10: Tankerrederijen omvang en budgetten groeien

Dagelijks verhandeld bedrag bij grootste beursgenoteerde
olierederijen in miljoen USD
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De ruwe olietankermarkt blijft zeer gefragmenteerd (zie figuur
1). Consolidatie tot kapitaalkrachtige, transparante, veelal
beursgenoteerde investeringsinstrumenten is dan ook een
voorwaarde om investeringen via de kapitaalmarkt mogelijk te
maken met het oog op duurzame financiering.

5. Diversiteit van kapitaal
Het combineren van verschillende kapitaalmarkten is meestal
voorbehouden voor aandelenbeleggers. De kapitaalmarkten
staan echter ook open voor andere vormen van financiering
zoals lang- en kortlopende obligaties of preferente aandelen.
Hoewel obligaties moeilijk verzoenbaar zijn met het cyclisch
karakter van de scheepvaartsector en meer bijzonder de
tankermarktcyclus, gelooft Euronav dat een grote diversiteit
aan kapitaal cruciaal is om een sterke toekomst te verzekeren.
Zie figuur 12 voor de resultaten van de Euronav-obligatie 2019

120

6. Volume tankercyclus verlagen
De ruwe olietankermarkt kent vaste kosten die gepaard
gaan met het bezit van een schip. Elke organisatie berekent
zijn eigen individuele break-even punt opdat het uitbaten
van een schip winst kan genereren. Eens deze vaste kosten
gedekt zijn, resulteren de resterende inkomsten in winst. De
kostenstructuur heeft tot gevolg dat de meeste tankerbedrijven
over een hoge operationele hefboom beschikken. Elke extra
dollar die bovenop het inkomen en na de aftrek van de vaste
kosten verdiend wordt, is winst. Deze sterke hefboomwerking
benadrukt het cyclisch karakter van de scheepvaartsector en
de ruwe olietankermarkt in het bijzonder.
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Figuur 11: De markt van grote olietankers cycliciteit als standaard
Gemiddelde langtermijnopbrengst VLCC (USD/dag)
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Kortom, de scheepvaart, en de markt van de ruwe olietankers
in het bijzonder, zal op zoek moeten gaan naar manieren
om deze schommelingen te verminderen wil de sector
aantrekkelijk zijn voor investeerders. Vanuit operationeel
oogpunt is het mogelijk om de schommelingen tegen te gaan
door een groter percentage van de vloot uit te chartereren via
een tijdsbevrachting of een samenwerking aan te gaan met
de grote oliehandelaars, oliemaatschappijen of grootschalige
olie leveranciers, zoals China. Zulke langetermijncontracten
geven minder controle aan de scheepseigenaar, waardoor
ook de financiële hefboom afgebouwd zal worden, wat
ultiem een verzachtend effect heeft op het cyclisch karakter.
Door deze maatregelen maakt de sector meer kans op
langetermijninvesteringen vanuit de kapitaalmarkt.
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Ook financieel kan men spreken over een hefboomwerking. Als
een bedrijf beduidend meer schulden heeft dan kapitaal, heeft
het een hoge leverage. Een hefboom kan de winsten/verliezen
van een bedrijf versterken wat op zijn beurt weer een effect
heeft op het cyclisch karakter (zie figuur 11).

7. Begrip en acceptatie ESG
ESG is een brede term die veel meer omvat dan we in dit rapport
kunnen/willen beschrijven. Het is een belangrijke en blijvende
evolutie naar duurzaamheid die niet snel terug uit beeld zal
verdwijnen. Euronav is overtuigd dat ESG een vast en structureel
onderdeel is en zal blijven in de sector. Het geeft investeerders
een robuust kader om bedrijven te analyseren aan de hand van
de hoogste standaarden. ESG is constant in verandering en
groeit steeds verder uit tot een alom geaccepteerd thema. Om
toegang te krijgen tot iedere vorm van kapitaal zal het cruciaal
zijn om ESG-criteria na te leven. Wie hier niet in slaagt riskeert
zijn investeerders en financierders te verliezen.

Figuur 12: Euronav en ESG – onze aanpak
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Samenvatting
De scheepvaartsector en meer bijzonder de ruwe
olietankermarkt onderging de laatste jaren reeds heel wat
ingrijpende veranderingen, vooral op vlak van financiering. Het
komende decennium heeft nog meer uitdagingen en kansen
in petto die de volledige transport-sector substantieel zowel
economisch als ecologisch en ecologisch zullen beïnvloeden
op management, financieel en operationeel vlak.
Scheepvaart is een van de meest efficiënte transportmiddelen en de
ruwe olietankermarkt zal een cruciale rol spelen in de energietransitie
naar een groenere wereld met minder CO2-uitstoot.
De hoeveelheid kapitaal dat de tankersector aantrekt mag dan
wel verminderd zijn, tegelijk is er een enorme sprong voorwaarts
gemaakt op kwaliteitsvlak. De ruwe olietankermarkt zal zich
moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit om niet achter te
blijven zonder toegang tot kapitaal. Om een hogere kapitaalkost
te vermijden, zal de scheepvaart zich wendbaar moeten opstellen
en de 7 hierboven vermelde criteria moeten vervullen. Doet ze dat
niet, dan zal de toegang tot kapitaal steeds moeilijker worden.

van banken robuuster te maken en zo het vertrouwen te verhogen.
Het komt erop neer dat er op een ingrijpende nieuwe manier tegen
risicomodellen aangekeken wordt en de toezichthouders extra
beperkingen opleggen aan banken om die risico’s te modelleren.

Een les geschiedenis: Toen een Duits financieringsmodel
een enorme kapitaalstroom naar de scheepvaart bracht
Duitsland had ooit de grootste vloot in de wereld, grotendeels
gebaseerd op een financieringsmodel dat populair werd in
2004. Individuele scheepvaartondernemingen met slechts één
schip in eigendom (Kommanditgesellschaften, ofte 1 schip
KG’s) onderhevig aan de tonnagetaks kozen voor evaluatie
op basis van een vast tarief gebaseerd op de capaciteit van
het schip, eerder dan op de gerealiseerde omzet. Dit zorgde
ervoor dat investeringen in schepen erg aantrekkelijk werden,
wat voor een stroom aan kapitaal zorgde voor nieuwe schepen
tussen 2004 en 2007. Op het hoogtepunt kwam 26% van het
wereldwijde orderboek aan nieuwe tonnage van deze structuur.
Dit financieringsmodel kwam echter in de moeilijkheden tijdens
de crisis van 2007-2008, waardoor de KG’s en de Duitse banken
achterbleven met grote verliezen.

Wat zijn de Poseidon Principles?
De Poseidon Principles geven een wereldwijd kader voor
de evaluatie en het openbaar maken van het aligneren van
scheepvaartportefeuilles van financiële instellingen met
klimaatdoelstellingen. De Poseidon Principles maken een
gemeenschappelijke basis voor een kwantitatieve evaluatie
mogelijk, waarbij wordt nagegaan of de leningenportefeuille
van financiële instellingen is afgestemd op aangenomen
klimaatdoelen en het openbaar maken van die bevindingen.
Ze gelden dus ook als een belangrijke maatstaf in het maken
van verantwoordelijke beslissingen. De Principles zijn van
toepassing voor kredietverstrekkers, leasinggevers en financiële
borgstellers inclusief Export Credit Agencies (ECA). De Principles
moeten worden nageleefd door iedere ondertekenaar voor alle
bedrijfsactiviteiten waarvoor een krediet is afgesloten, dat gedekt is
door een hypotheek of andere titel of onder toezicht staat van IMO.
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 zero-emissie. Momenteel hebben
reeds 17 partijen de Poseidon Principles getekend. Samen
vertegenwoordigen zij een kredietportefeuille van ongeveer 140
miljard USD, of 30% van de globale scheepvaart kredietportefeuille.

Euronav-obligatie aan 7,5% met looptijd tot mei 2022
Euronav heeft haar obligatielening verhoogd met een derde
in juni ondanks verhoogde spanningen in de markt. Tijdens de
kapitaalronde werden immers twee schepen aangevallen in
de Straat van Hormuz. De verhoging is succesvol geprijsd aan
101, wat een kleine premium is ten opzichte van de nominale
waarde en overtekend. Euronav is de enige ruwe olietankerrederij
met een obligatielening. In 2017 maakte Euronav bekend dat ze
met succes een niet-gewaarborgde obligatielening ter waarde
van 150 miljoen USD had uitgegeven. Dat was Euronav’s eerste
intrede in schuldkapitaalmarkten. Het management is ervan
overtuigd dat deze diversificatie van kapitaalsbronnen cruciaal is
nu de banken hun steun aan de scheepvaart steeds meer lijken
terug te schroeven. De prestatie van de obligatie tusen januari
2019 en april 2020 wordt weergegeven in figuur 13.

Figuur 13: Prestatie van de Euronav-bedrijfsobligatie
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Visie en
Missie
Visie
 e wereldwijde ruwe olietankermarkt op een verantwoorde
D
manier leiden.
Elke kans grijpen om in de sector verandering teweeg te
brengen in dit tijdperk van ongeëvenaarde hervormingen.
Duurzaamheidsinitiatieven ondersteunen en stimuleren en
zo de impact van de sector op het milieu tot een minimum
beperken.

Missie
Voor onze maatschappij
Een essentiële energiebron op een economische, sociale en
milieubewuste manier leveren, vandaag en in de toekomst.

Voor onze klanten
Werken op een manier die bijdraagt aan het succes van hun
bedrijfsdoelstellingen met een dienstverlening die flexibel,
hoogkwalitatief en betrouwbaar is.

Voor onze aandeelhouders en
kapitaalverstrekkers
Aanzienlijke, duurzame waarde creëren door op strategische
wijze financiële beslissingen en investeringsbeslissingen te
plannen en tegelijkertijd onze rol als kapitaalbeheerder op een
efficiënte, consistente en transparante manier te vervullen.

Voor onze werknemers
Getalenteerde, hardwerkende mensen aantrekken, inspireren
en helpen zichzelf te ontwikkelen en zo bij te dragen tot
de doelstellingen van het bedrijf en de bedrijfsvisie in een
uitdagende en belonende omgeving.
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Bedrijfsprofiel
Euronav is een marktleider in het transport van ruwe olie.
Euronav is wereldwijd de grootste onafhankelijke genoteerde
tankerrederij en bezit en beheert op 24 maart 2020 een vloot
van 72 schepen. De Vennootschap werd in België opgericht
met maatschappelijke zetel in Antwerpen. Wereldwijd telt
Euronav 210 werknemers aan wal, met kantoren verspreid
over Europa en Azië. Op de schepen werken om en bij 2.900
mensen. Euronav is uitgegroeid van een familiebedrijf met 17
schepen tot een internationale groep die noteert op Euronext
Brussels en op de NYSE onder het symbool EURN.
De veilige en betrouwbare uitbating van onze vloot is nog nooit
zo belangrijk geweest als vandaag en is prioriteit nummer één
voor de Vennootschap. Euronav streeft ernaar een efficiënte
organisatie te zijn die haar klanten de hoogste kwaliteit en best
mogelijke service aanbiedt.

De langetermijnstrategie van Euronav is gebaseerd op
cyclusgebonden rendement door het aanpassen van haar
schuldgraad en liquiditeitspositie in overeenstemming met de
inkomstenbronnen die vast (langetermijn-FSO-inkomsten en/
of tijdsbevrachtingsportfolio) of variabel (poolinkomsten en
inkomsten van de spotmarkt) kunnen zijn.
Duurzaamheid is een van de kernwaarden van Euronav. Op
lange termijn draagt het bij tot de gezondheid en het succes
van onze mensen, onze activiteiten en onze werkomgeving.
Het betekent een engagement op het vlak van veiligheid en
milieu, evenals een innovatieve benadering van het gebruik van
technologie en informatie.
Met officieren die opgeleid zijn aan de meest gereputeerde
zeevaartscholen ter wereld, aan boord van moderne
schepen, mikt Euronav op het topsegment van de markt. De
vaardigheden van haar rechtstreeks tewerkgestelde officieren
op zee en kapiteins en ingenieurs aan wal creëren een
concurrentievoordeel op gebied van onderhoud, operationele
activiteiten en de realisatie van offshoreprojecten.
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Overzicht 2019
Marktoverzicht

2019 was het jaar waarin de tankermarkt herstelde, en wel met
verve. Grote olietankers werden gecontracteerd aan de hoogste
tijdbevrachtingstarieven ooit gezien en de tankeropbrengsten
bleven het vierde kwartaal permanent boven de historische
niveaus voor de drukste routes. Echter, alvorens er na het vierde
kwartaal genoten kon worden van fantastische opbrengsten,
moest de tankermarkt zich eerst door drie kwartalen van
productiebeperkingen, langdurige aanpassingswerken aan
raffinaderijen, toenemende groei van de vloot en een zwakke
vraag naar olie worstelen.
Het jaar startte nochtans met een sterke basis dankzij de
toenemende OPEC-olieproductie tegen het einde van 2018,
aangevuld met een redelijk gebalanceerde vloot door forse
recyclage-activiteiten in 2018. Dit kwam echter abrupt tot een
einde toen de OPEC en haar bondgenoten hun overeengekomen
productie-aantallen begonnen door te voeren. Maar liefst 1,4
mvpd minder productie in het eerste kwartaal van het jaar. De
OPEC-productie bleef dalen doorheen 2019 tot een gemiddelde
van 29,9 mvpd op jaarbasis. Dat betekende 2 mvpd minder dan
de gemiddelde productie in 2018.
Terwijl de officiële zelfopgelegde aanbodbeperking de
voornaamste reden was van de vermindering in OPECproductie, golden ook de sancties tegen landen zoals
Venezuela en Iran als voorname reden. Het conflict tussen de
VS en Venezuela zorgde voor een productievermindering van
500 kvpd. Deze olie werd voornamelijk verhandeld naar de VS
in Suezmax- en Aframaxschepen. Deze markten leden dan
ook onder de situatie. De Iraanse olie en scheepvaart zijn al
langer het onderwerp van sancties. De situatie kende echter
een nieuw dieptepunt in de maand mei toen de vrijstellingen
om Iraanse ruwe olie te kopen werden afgeschaft door de VS.
Hierdoor had Iran geen officiële afnemers meer voor ruwe
olie en de productie in het land daalde verder tot er bijna geen
export overbleef.
De vermindering van OPEC-vaten werd gecompenseerd door
meer productie in andere delen van de wereld. De VS behield
het grootste aandeel in de groei van niet-OPEC-productie en
voegde 1,25 mvpd aanbod toe in 2019. Gedurende 2019,
werd de infrastructuur in de Golf van Mexico gemoderniseerd,
waardoor de Amerikaanse vaten beter bereikbaar werden voor
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export via grote olietankers. De Amerikaanse olie vond kopers
in Europa, wat de Suezmax-markt ten goede kwam, en het
Verre Oosten, wat een positief effect had op de VLCC-markt.
Tegen het einde van het jaar kreeg de niet-OPEC-productie een
bijkomende boost door ontginning in nieuwe velden in Brazilië
en Noorwegen.
De olieprijs was redelijk stabiel gedurende 2019. Brent
schommelde tussen 52 en 75 USD, met een gemiddelde van 64
USD. De prijs van WTI lag lager dan die van Brent doorheen het
jaar met een gemiddelde van 57 USD. De prijs van OPEC-olie lag
in lijn met die van Brent, met name 64 USD. Waar de olieprijzen
gaandeweg stegen in het eerste kwartaal, gevoed door het
verminderde aanbod uit de OPEC, trad er een daling op in het
tweede kwartaal. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door
zorgen omtrent een dalende vraag naar olie en de systematische
verlaging van de verwachtingen voor 2019 door toonaangevende
agentschappen. In juli viel de olieprijs plots met 8% naar beneden
in één dag door een tweet van de President van Amerika over
nieuwe tarieven voor Chinese import, maar de prijs herstelde snel.
In september ging er weer een schok door de oliemarkt nadat
installaties in Saudi-Arabië werden aangevallen. Dit zorgde voor
de grootste prijsstijging in 30 jaar. Brent steeg immers van 60
naar 69 USD in een dag. De paniek was echter van korte duur, en
prijzen zakten kort erna terug.

Wereldwijde vraag naar olie (mbpd)
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De groeiende vraag naar olie verzwakte in 2019. Afhankelijk van
het agentschap ging het over een groei van 0,7 en 1 mvpd. Dit is
minder dan de gemiddelde jaarlijkse langetermijnverwachting
van 1,1 mvpd (sinds 1990). De eerste jaarhelft werd
overwegend gekenmerkt door een zwakke vraag naar olie,
vooral veroorzaakt door een verzwakking van de wereldwijde
economie en onrust over de handelsoorlog tussen de VS en
China. De situatie herstelde zich in de tweede jaarhelft nadat
raffinaderijen weer op volle toeren begonnen draaien om klaar
te zijn voor de IMO 2020 deadline en bijgevolg alle schepen
te voorzien van conforme brandstof met een maximum
zwavelgehalte van 0.50%.
De stijgende activiteit van de raffinaderijen bleek eens te meer
een van de vele factoren te zijn die de tankermarkt positief
beïnvloedt. Wanneer raffinaderijen meer olie nodig hebben
verhoogt de vraag naar schepenom deze olie te vervoeren, en
zeker wanneer de kortere reizen van het Midden-Oosten naar
Azië vervangen worden door langere reizen vanuit de VS en
andere producenten in het Atlantische gebied, heeft het een
positief effect voor de tankersector.
In de tweede jaarhelft kwam ook het vlootaanbod onder
spanning. Nieuwbouwschepen, die zorgden voor een groei
van de tankervloot, werden voornamelijk geleverd in de eerste
jaarhelft en de rest van het jaar vlakte de capaciteit van de vloot
af, deze capaciteitsvermindering was voornamelijk tijdelijk
en de oorzaak hiervan was drieledig. Ten eerste hielden de
sancties Iraanse tonnage uit de markt, zoals al een langere tijd
aan de gang is. Ten tweede zorgde de naderende IMO 2020
regelgeving ervoor dat een aanzienlijk aantal grote tankers
werden ingezet als opslag voor conforme olie. Een derde,
tijdelijke, reden schuilde in het aantal schepen dat in droogdok
voorzien werd van scrubbers. Deze werken namen in vele
gevallen meer tijd in beslag dan voorzien. De gemiddelde tijd
dat een VLCC buiten dienst was, lag tussen de 45 en 50 dagen.
Vlak voor de heropleving van de markt in oktober 2019 werden
27 VLCC’s en 20 Suezmax-schepen uit de markt gehaald.
De katalysator die de vrachttarieven uiteindelijk omhoogstuwde
zijn de sancties die de VS eind september oplegde aan twee
dochterondernemingen van Cosco Shipping. Aanvankelijk was
er onduidelijkheid welke onderdelen van het bedrijf precies
werden geraakt, waardoor de markt alle schepen van de groep
schuwde. Op dat moment ging het over 6% van de VLCCschepen die plots uit de markt verdwenen. De meerderheid
van deze schepen bleek aan het einde van het jaar nog steeds
werkloos en onverhandelbaar.
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2019 sloot af met een sterke vrachtmarkt die werd gevoed
door een perfecte samenloop van omstandigheden: sterke
fundamenten, geopolitieke invloeden en IMO-reguleringen
met een grote impact op de tankermarkt. Door het verwachte
herstel van de tankermarkt werd het jaar op hoog niveau
afgesloten en kon er weer genoten worden van de voordelen
van de volatiele en hoge opbrengsten die een gebalanceerde
markt te bieden heeft.
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Tankermarkt
Het gemiddelde tijdbevrachtingstarief (of TCE) behaald door de
VLCC-vloot van de Vennootschap uitgebaat binnen de Tankers
International (TI) pool, bedroeg 35.900 USD per dag voor 2019,
vergeleken met 23.035 USD per dag voor 2018.
Het gemiddelde tijdbevrachtingstarief van de VLCC-vloot van
Euronav onder langetermijnbevrachtingscontracten bedroeg
32.400 USD per dag voor 2019, vergeleken met 33.338 USD
per dag in 2018.
Het gemiddelde tijdsbevrachtingstarief behaald door de
Suezmax-vloot, rechtstreeks verhandeld door Euronav op de
spotmarkt, bedroeg om en bij 26.000 USD per dag voor 2019,
vergeleken met 15.783 USD per dag in 2018.
Het gemiddelde tijdsbevrachtingstarief van de Suezmax-vloot
van Euronav onder langetermijnbevrachtingscontracten was
29.400 USD per dag voor 2019, vergeleken met 30.481 USD
per dag in 2018.

Inkomsten van de VLCC-wereldvloot (TCE)

Evolutie van de tarieven volgens de Baltic Dirty
Tanker Index (BDTI)

Reële inkomsten TI Pool in USD
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Baltic Exchange Dirty Tanker Index (BDTI) uitgedrukt in TCE
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Groei van de vloot
Aan het begin van 2019 bestond de wereldwijde VLCC-vloot uit
722 schepen en de Suezmax-vloot uit 525 schepen. De vloot
groeide het sterkst in de eerste jaarhelft en totaliteit groeide de
vloot met 67 VLCC en 26 Suezmax-schepen.
Op het gebied van vlootonttrekking was het vooruitzicht van een
positieve evolutie van de vrachttarieven een ontmoedigende
factor voor eigenaars en was er bijgevolg weinig recyclage
activiteit.
In 2019 verlieten slechts 13 VLCC- en 6 Suezmax-schepen de
wereldwijde vloot. Dit aantal ligt lager dan in 2018.
Dit resulteerde in een totale groei van 7,5% van de VLCC-vloot
en 3,8% van de Suezmax-vloot.

Evolutie van de globale VLCC-vloot
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Met de geplande bestellingen in 2019 van 33 VLCC en 23
Suezmax-schepen lijkt de groei van de vloot dan ook te
vertragen. De voornaamste redenen hiervoor zijn de onzekere
toekomst van de aandrijfsystemen en een vermindering van de
speculatieve investeringen in de grote tankermarkt.
De leeftijd van de schepen en de inzet van schepen ouder dan
20 jaar blijven aandachtspunten. De schepen ouder dan 20
jaar vinden geen werk in de tankermarkt maar krijgen soms
een tweede leven krijgen als opslagfaciliteit, of bij oliebedrijven
intern, vaak in het Verre Oosten. Door toenemende regelgeving
en steeds oplopende kosten voor het onderhoud echter, zijn
deze oudere schepen minder economisch interessant om in de
vloot te houden. Dit zorgt voor een stimulans voor de rederijen
om deze schepen definitief af te stoten.

2022

Bron: Clarksons
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Evolutie van de Suezmax-vloot (Vessels)
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FSO- en FPSO-markt

Meer dan 50% van de bedrijven die drijvende platformen
produceren en bestaande eenheden converteren tot drijvende
platformen bevinden zich in Azië. Keppel, Samsung en
Sembcorp zijn de meest actieve scheepswerven met elk
minstens zes projecten in ontwikkeling.

Projecten betreffende drijvende productieplatformen
of opslagsystemen in de planningsfase of studiefase
Planningsfase

Aanbesteding/Ontwerpfase
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De meest actieve regio voor toekomstige projecten is Afrika,
met 44 potentiële projecten voor drijfplatformen. Op nummer
twee staat Zuidoost-Azië met 37 projecten. Brazilië sluit de
top drie af met 30 mogelijke projecten. Daarnaast werden
in Noord-Europa 24 potentiële kansen gezien, in de Golf van
Mexico 16, in Australië 15, in Zuidwest-Azië/Midden-Oosten

50

Zuidoost-Azië

Momenteel bevinden 211 projecten, die mogelijk een
drijvend productie- of opslagplatform vereisen, zich in de
aanbestedings-, ontwerp- of planningsfase. 65 ervan bevinden
zich in aanbestedings- of ontwerpfase, en 107 in planningsfase.
Voor de projecten in de planningsfase worden de voornaamste
contracten wellicht gepland tussen 2021 en 2022. Momenteel
wordt evenwel nog bekeken of de projecten wel rendabel zijn,
vooral dan wanneer ze zich in diepe wateren of in extreme
omgevingsomstandigheden bevinden. 39 projecten zitten in
beoordelingsfase.

Beoordelingsfase

Canada

Momenteel zijn er 52 productieplatformen, 9 FSO’s en 5 MOPU’s
besteld. Dat zijn er drie meer dan in 2018. De bestellingen
zullen met grote waarschijnlijkheid het aantal leveringen (14)
gedurende 2020 overstijgen. Dit zorgt ervoor dat tegen het
einde van het jaar de achterstand zal oplopen tot midden 50.

14, in de Middellandse Zee 9, in Zuid-Amerika 8, in Canada 5, in
de Caraïben en China telkens 4 en 1 in de Stille Oceaan.

Middelandse Zee

Tegen het einde van 2019 waren wereldwijd 406 drijvende
productieplatformen in dienst of beschikbaar, waaronder 175
FPSO’s en 102 FSO’s. De 25 FPSO’s die niet in gebruik zijn,
maar wel beschikbaar voor hergebruik, zijn hier niet bijgeteld.
Daarnaast is er één FPSO buiten gebruik wegens uitgebreide
herstellingswerken.

De Euronav-vloot
Op datum van 24 maart 2020 bestond de vloot uitgebaat
door Euronav uit 72 schepen: twee V-Plus-schepen, twee
FSO-schepen (beide in 50/50 joint venture), 42 VLCC’s en 26
Suezmax-schepen.
Bij het opstellen van dit verslag (24 maart 2020) was het
tonnageprofiel van Euronav als volgt verdeeld:
VLCC and V-Plus
Suezmax
FSO

13.707.145 dwt
4.087.564 dwt
864.046 dwt

Totaal tonnage in eigendom
en onder beheer

18.658.755 dwt

De schepen van Euronav hebben een totaal laadvermogen
van ongeveer 18,6 miljoen dwt. Op 24 maart 2020 bedroeg de
gewogen gemiddelde leeftijd van de actieve Euronav-tankervloot
ongeveer 8,6 jaar.
De VLCC-vloot van Euronav wordt grotendeels uitgebaat op de
spotmarkt binnen de Tankers International Pool (the ‘TI Pool’). De
TI Pool beheert een van de grootste en uitsluitend dubbelwandige
VLCC-vloten ter wereld en bestaat op 24 maart 2020 uit 62
schepen waarvan 39 eigendom van Euronav. Op 24 maart 2020
bedroeg de gemiddelde leeftijd van de VLCC-vloot van Euronav
7,4 jaar.
Een deel van de Suezmax-vloot van Euronav wordt onder
langetermijnbevrachtingsovereenkomsten verhuurd. Op 24
maart 2020 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de Suezmaxvloot ongeveer 11,3 jaar.
Euronav baat haar schepen voornamelijk zelf uit waardoor haar
vloot zich in het topsegment van de markt voor tankerproducten en
-diensten bevindt. De voordelen van intern scheepsmanagement
situeren zich op het vlak van onderhoud, verhoogde klantenservice
en risicobeheer. Meer dan ooit willen bevrachters immers alleen
handelen met rederijen die superieure kwaliteit leveren en dat
niet alleen voor langetermijnbevrachtingsovereenkomsten, maar
zeker ook voor individuele opdrachten op de spotmarkt.

Overzicht van het jaar 2019*
Het eerste kwartaal
In het eerste kwartaal van 2019, realiseerde de Vennootschap
een nettowinst van 19,5 miljoen USD of 0,09 USD per aandeel.
(eerste kwartaal 2018: nettoverlies van 39,1 miljoen USD of
0,25 USD per aandeel). De proportionele EBITDA (een niet door
IFRS gedefinieerde maatstaf) over dezelfde periode bedroeg
130 miljoen USD (eerste kwartaal 2018: 30,7 miljoen USD).
De gemiddelde dagelijkse langetermijnbevrachtingstarieven
of TCE (Time Charter Equivalent) behaald door de vloot van
de Vennootschap uitgebaat binnen de TI Pool, bedroegen
ongeveer 35.195 USD per dag (eerste kwartaal 2018: 18.725
USD per dag). De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven van

* De financiële informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op geconsolideerde
cijfers volgens IFRS.
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de VLCC-vloot van Euronav onder langetermijnbevrachtingcontracten, inclusief winstdeelname indien van toepassing,
bedroegen 27.630 USD per dag (eerste kwartaal 2018: 34.000
USD per dag). De gemiddelde dagelijkse TCE van de Suezmaxvloot rechtstreeks verhandeld door Euronav op de spotmarkt
bedroeg ongeveer 27.380 USD per dag (eerste kwartaal 2018:
14.000 USD per dag). De TCE van de Suezmax-vloot van Euronav
onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten, inclusief
winstdeelname indien van toepassing, bedroeg 32.680 USD per
dag (eerste kwartaal 2018: 23.850 USD per dag).

beschouwd. Het schip werd in de loop van mei 2019 aan de
nieuwe eigenaars geleverd.
Op de markt
De Kassos I (VLCC, 2007) werd verhuurd aan Pertamina voor
een periode van 3 jaar voor 23.500 USD per dag.

MAART
Op de markt
De Eagle Verona (VLCC, 2013) werd verhuurd aan Koch voor een
periode van 12 maanden voor 29.000 USD per dag.

JANUARI
Euronav
Op 9 januari 2019 verkocht Euronav de Suezmax Felicity (2009
– 157.667 dwt) aan een globale speler in de offshoresector
(drijfplatformen), volgens de verkoopovereenkomst van
31 oktober 2018. Op de verkoop werd een minderwaarde
gerealiseerd van ongeveer 3,0 miljoen USD, die in het vierde
kwartaal van 2018 werd geboekt. De liquide middelen uit de
transactie na schuldaflossing bedroegen 34,7 miljoen USD. Het
schip zal worden omgebouwd tot een FPSO en heeft aldus de
wereldwijde vloot verlaten.
Op 17 januari 2019 werd Euronav voor de tweede keer op
rij geselecteerd om deel uit te maken van de Bloomberg
International GenderEquality Index (“GEI”). De referentieindex
meet gendergelijkheid op basis van interne bedrijfsstatistieken,
werknemersbeleid, ondersteuning en betrokkenheid bij de
externe gemeenschap en een genderbewust productaanbod.
De GEI is vrijwillig en er zijn geen kosten aan verbonden. De lijst
kent geen rangschikking.
Op de markt
De Front Defender (VLCC, 2019) werd verhuurd aan CSSA voor
een periode van 90 dagen voor 29.000 USD per dag.
De Dolviken (Suezmax, 2016) werd verhuurd aan Vitol voor een
periode van 12 maanden voor 25.250 USD per dag.
De Trinity (Suezmax, 2016) werd verhuurd aan Mercuria voor
een periode van 3 jaar voor 30.000 USD per dag.

De Gulf Sunrise (VLCC, 2017) werd verhuurd aan Tesoro voor
een periode van 5 jaar voor 35.750 USD per dag.
De Eco Bel Air (Suezmax, 2019) werd verhuurd aan BP voor een
periode van 3 jaar voor 25.000 USD per dag.

Het tweede kwartaal
In de eerste jaarhelft van 2019 noteerde de Vennootschap
een nettoverlies van 19 miljoen USD, of 0,09 USD per aandeel
(eerste helft van 2018: nettoverlies van 51,6 miljoen USD of
0,31 USD per aandeel). De proportionele EBITDA (een niet
door IFRS gedefinieerde maatstaf) over dezelfde periode
bedroeg 201 miljoen USD (eerste helft van 2018: 98,2 miljoen
USD). Voor het tweede kwartaal van 2019 bedroegen de
gemiddelde dagelijkse langetermijnbevrachtingstarieven of
TCE (Time Charter Equivalent) behaald door de vloot van de
Vennootschap uitgebaat binnen de TI Pool, ongeveer 23.218
USD per dag (tweede kwartaal 2018: 16.751 USD per dag).
Het gemiddelde tijdsbevrachtingstarief van de VLCC-vloot van
Euronav onder langetermijnbevrachtingscontracten, inclusief
winstdeelname indien van toepassing, bedroeg 27.165 USD
per dag (tweede kwartaal van 2018: 34.976 USD per dag). De
gemiddelde dagelijkse TCE van de Suezmax-vloot rechtstreeks
verhandeld door Euronav op de spotmarkt bedroeg ongeveer
17.217 USD per dag (tweede kwartaal 2018: 12.883 USD
per dag). De TCE van de Suezmax-vloot van Euronav
onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten, inclusief
winstdeelname indien van toepassing, bedroeg 30.375 USD per
dag (tweede kwartaal 2018: 20.882 USD per dag).

FEBRUARI

APRIL

Euronav
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 in de zoektocht naar
een nieuwe CEO. Paddy bleef actief in zijn functie als CEO tot
aan de benoeming van zijn opvolger om een vlotte en efficiënte
overdracht te verzekeren.

Euronav
Op 12 april 2019 heeft Euronav een nevenvestiging opgericht
in Genève, Zwitserland. Deze vestiging heeft als doel de nieuwe
activiteiten met betrekking tot conforme brandstof te leiden,
met inbegrip van de aankoop van conforme brandstof op de
groothandelsmarkt. Op die manier verzekert de Vennootschap

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 niet-kernactiva
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“

In april 2019 opende Euronav een
kantoor in Genève, Zwitserland dat de
markt in de gaten houdt en de groep
zal voorzien van conforme brandstof
wanneer het nodig is.

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.
Op de markt
De Landbridge Glory (VLCC, 2019) werd verhuurd aan Trafigura
voor een periode van 3 jaar voor 36.500 USD per dag.
De Sillia T (Suezmax, 2002) werd verhuurd aan Rosneft voor
een periode van 8 maanden voor 23.000 USD per dag.

MEI
Euronav
Op 9 mei 2019 werd de toenmalige CFO binnen Euronav, Hugo
De Stoop aangesteld als CEO van de Vennootschap. Hugo De
Stoop (Belg, 1973) kwam in dienst bij Euronav in sepember
2004 en werd benoemd tot Deputy CFO en Head of Investor
Relations. In januari 2008 werd hij benoemd tot CFO.
Op 9 mei 2019 na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
kwamen 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 van mevrouw Anita Odedra en de heer Carl
Trowell als leden van de Raad van Bestuur van Euronav, in
de hoedanigheid van Onafhankelijke Bestuurders goed met
ingang op 9 mei 2019.
Op de markt
De Landbridge Horizon (VLCC, 2019) werd verhuurd aan BP
voor een periode van 3 jaar voor 36.000 USD per dag.
De Miracle Hope (VLCC, 2019) werd verhuurd aan Trafigura
voor een periode van 3 jaar voor 36.500 USD per dag.

De Suez Hans (Suezmax, 2011) werd verhuurd aan Trafigura
voor een periode van 12 maanden voor 22.500 USD per dag.
De Maria Grace (Suezmax, 2002) werd verhuurd aan BPCL
voor een periode van 8 maanden voor 16.000 USD per dag.

JUNI
Euronav
Op 14 juni 2019 plaatste Euronav Luxembourg S.A., een
dochtervennootschap van Euronav NV, met succes een
doorlopende uitgifte 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 uitgifte werd geplaatst
aan 101% van de nominale waarde. Het uitstaande bedrag
inclusief de doorlopende uitgifte bedraagt 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 uitgifte
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
onderschrijvers van de ‘Poseidon Principles’, een
wereldwijd kader voor de evaluatie en de openbaarmaking
van de klimaatgerichtheid van scheepvaartportefeuilles
van financiële instellingen. de ‘Poseidon Principles’
maken een geijkte kwantitatieve evaluatie mogelijk,
waarbij wordt gekeken of de leningenportefeuilles van
financiële instellingen zijn afgestemd op de aangenomen
klimaatdoelen. De resultaten zijn vervolgens openbaar. De
‘Poseidon Principles’ volgen 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. De sector moet haar totale jaarlijkse
uitstoot terugdringen naar minstens 50% van de uitstoot
gemeten in 2008, tegen het jaar 2050. Daarenboven wordt
sterk de nadruk gelegd op zero-emissie.
Op de markt
De Maria P. Lemos (VLCC, 2018) werd verhuurd aan Mercuria
voor een periode van 3 jaar voor 31.000 USD per dag.
De Bright Pioneer (VLCC, 2010) werd verhuurd aan IOC voor
een periode van 5 jaar voor 32.000 USD per dag.
De Stena Surprise (Suezmax, 2012) werd verhuurd aan
Occidental voor een periode van 12 maanden aan 22.000
USD per dag.
De Nordic Zenith (Suezmax, 2011) werd verhuurd aan Equinor
voor een periode van 12 maanden aan 23.500 USD per dag.
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Het derde kwartaal
Tijdens het derde kwartaal van 2019 behaalde de
Vennootschap een nettoverlies van 22,9 miljoen USD hetzij
0,11 USD per aandeel (derde kwartaal 2018: een nettoverlies
van 58,7 miljoen USD hetzij 0,27 USD per aandeel). De
proportionele EBITDA (een niet door IFRS gedefinieerde
maatstaf) over dezelfde periode bedroeg 96,8 miljoen USD
(derde kwartaal 2018: 50,9 miljoen USD). Dit kwartaalresultaat
wordt beïnvloed door twee incidentele niet-cash elementen
ten belope van 6,9 miljoen USD: 5,5 miljoen USD op swaps
die versneld werden afgeschreven naar aanleiding van
de herfinanciering van de laatste geërfde kredietfaciliteit
van Gener8 waardoor niet langer wordt voldaan aan de
voorwaarden voor hedge accounting, en 1,4 miljoen USD aan
uitgestelde belastingsverplichtingen en -vorderingen vooral
in het kader van de verkoop van de VK Eddie.

De gemiddelde dagelijkse langetermijnbevrachtingstarieven
of TCE (Time Charter Equivalent) behaald door de vloot van de
Vennootschap uitgebaat binnen de TI Pool, bedroeg ongeveer
25.036 USD per dag (derde kwartaal 2018: 17.773 USD per
dag). Het gemiddelde tijdsbevrachtingstarief van de VLCCvloot van Euronav onder langetermijnbevrachtingscontracten,
inclusief winstdeelname indien van toepassing, bedroeg
32.790 USD per dag (derde kwartaal van 2018: 31.374 USD
per dag). De gemiddelde dagelijkse TCE van de Suezmaxvloot rechtstreeks verhandeld door Euronav op de spotmarkt
bedroeg ongeveer 17.121 USD per dag (tweede kwartaal
2018: 14.919 USD per dag). De TCE van de Suezmax-vloot van
Euronav onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten,
inclusief winstdeelname indien van toepassing, bedroeg
29.884 USD per dag (derde kwartaal 2018: 29.624 USD per
dag).

JULI
Op de markt
De Sea Emerald (VLCC, 2019) werd verhuurd aan Exxon Mobile
voor een periode van 3 jaar voor 35.000 USD per dag.
De New Vision (Suezmax, 2018) werd verhuurd aan Trafigura
voor een periode van 8 maanden voor 27.500 USD per dag.

AUGUSTUS
Euronav
Op 5 augustus 2019 heeft Euronav haar oudste VLCC, de
VK Eddie (2005, 305.261 dwt) overgedragen aan de nieuwe
eigenaars. Het schip werd verkocht om omgebouwd te worden
tot een FPSO en zal de wereldwijde vloot dus verlaten. De
meerwaarde die voortkwam uit de verkoop van ongeveer 14,4
miljoen USD werd in het derde kwartaal geboekt.
Op de markt
De DHT Taiga (VLCC, 2012) werd verhuurd aan Philips 66 voor
een periode van 12 maanden voor 42.500 USD per dag.
De Pacific Voyager (VLCC, 2009) werd verhuurd aan Chevron
voor een periode van 2 jaar voor 34.000 USD per dag.
De Suez Rajan (Suezmax, 2011) werd verhuurd aan Trafigura
voor een periode van 7 maanden voor 24.000 USD per dag.

SEPTEMBER
Euronav
Op 5 september 2019 kondigde Euronav haar aanpak aan
om klaar te zijn voor de nieuwe regelgeving op het vlak van
brandstof met maximum 0.5% zwavelgehalte als onderdeel
van IMO 2020. De Vennootschap stelde een gespecialiseerd
aankoopteam aan dat al 420.000 metrische ton aan
conforme brandstof (0,5 & 0,1) aankocht. De ULCC Oceania
(2003 – 441.585 dwt) wordt gebruikt als opslagunit voor
de brandstoffen omwille van haar unieke capaciteit en de
daaraan gekoppelde schaalvoordelen. In lijn met de strategie
van Euronav om een sterke balans aan te houden, gelet op
het cyclische karakter van de tankermarkt, werd een nieuw
doorlopend krediet van 100 miljoen USD afgesloten met een
syndicaat van banken voor de financiering van de conforme
brandstoffen, opgeslagen in de Oceania.
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Meer informatie over de aanpak van de Vennootschap in
het kader van IMO 2020 is op volgende website te vinden:
www.euronav.com/en/investors/euronav-imo-2020-webinar/
Op de markt
De Nave Universe (VLCC, 2011) werd verhuurd aan Petrobras
voor een periode van 2 jaar voor 33.000 USD per dag.
De Dimitris P (Suezmax, 2011) werd verhuurd aan Koch voor
een periode van 2 jaar voor 26.500 USD per dag.

De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven
voor het volledige jaar:
In USD

2019

2018

VLCC spot

35.900
per dag

23.035
per dag

VLCC onder langetermijnbevrachtingsovereen
komsten

32.400
per dag

33.338
per dag

Suezmax spot

26.000
per dag

15.783
per dag

Suezmax onder
langetermijnvrachtingsovereenkomsten

29.400
per dag

30.481
per dag

Tijdens het vierde kwartaal van 2019 behaalde de
Vennootschap een nettowinst van 154,2 miljoen USD hetzij
0,72 USD per aandeel (vierde kwartaal 2018: een nettowinst
van 0,3 miljoen USD hetzij 0,00 USD per aandeel). De
proportionele EBITDA (een niet door IFRS gedefinieerde
maatstaf) over dezelfde periode bedroeg 267,5 miljoen USD
(vierde kwartaal 2018: 150,9 miljoen USD). De gemiddelde
dagelijkse langetermijnbevrachtingstarieven of TCE (Time
Charter Equivalent) behaald door de vloot van de Vennootschap
uitgebaat binnen de TI Pool, bedroeg ongeveer 61.700 USD
per dag (vierde kwartaal 2018: 34.959 USD per dag). Het
gemiddelde tijdbevrachtingstarief van de VLCC-vloot van
Euronav onder langetermijnbevrachtingscontracten, inclusief
winstdeelname indien van toepassing, bedroeg 35.700 USD
per dag (vierde kwartaal van 2018: 31.797 USD per dag). De
gemiddelde dagelijkse TCE van de Suezmax-vloot rechtstreeks
verhandeld door Euronav op de spotmarkt bedroeg ongeveer
41.800 USD per dag (vierde kwartaal 2018: 20.553 USD
per dag). De TCE van de Suezmax-vloot van Euronav
onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten, inclusief
winstdeelname indien van toepassing, bedroeg 29.300 USD
per dag (vierde kwartaal 2018: 40.256 USD per dag).

OKTOBER
Euronav
Euronav betaalde een interimdividend van 0,06 USD per
aandeel voor de eerste jaarhelft van 2019. Het dividend was
betaalbaar vanaf 8 oktober 2019.
Op de markt
De Diyala (VLCC, 2019) werd verhuurd aan Trafigura voor een
periode van 12 maanden voor 47.000 USD per dag.
De Atlanta Spirit (Suezmax, 2011) werd verhuurd aan Litasco
voor een periode van 12 maanden voor 40.000 USD per dag.
De Pentathlon (Suezmax, 2009) werd verhuurd aan Chevron
voor een periode van 2 jaar voor 29.000 USD per dag.
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NOVEMBER
Euronav
Op 19 november 2019 kondigde Euronav aan haar krachten te
bundelen in een joint venture met ondernemingen verbonden
aan Ridgebury Tankers en klanten van Tufton Oceanic. De
50/50 joint ventures kochten elk één Suezmax-schip aan.
Euronav zorgde voor de financiering voor de aankoop aan
commercieel aantrekkelijke voorwaarden. De twee Suezmaxtankers werden aangekocht voor een totaal bedrag van 40,6
miljoen USD. Beide schepen worden nog dit winterseizoen
2019/2020 op de spotmarkt uitgebaat. De commerciële
uitbating van beide schepen zal worden verzorgd door de
Chartering Desk van Euronav.
Op de markt
De C. Passion (VLCC, 2013) werd verhuurd aan GS Caltex voor
een periode van 3 jaar voor 42.500 USD per dag.
De Bacaliaros (Suezmax, 2003) werd verhuurd aan Navig8 voor
een periode van 12 maanden voor 40.000 USD per dag.

Gebeurtenissen na balansdatum
31 december 2019
Op 1 januari 2020 vervoegde mevrouw Lieve Logghe Euronav
als CFO. Ze volgt daarmee Hugo De Stoop op, die de rol van
CEO opnam.
Op 9 januari gaf Euronav uitleg bij haar beleid inzake
aandeelhoudersrendement. Het nieuwe beleid is reeds van
toepassing op de finale bedrijfsresultaten voor 2019 en op de
kwartaalresultaten vanaf 2020. Elk kwartaal beoogt Euronav 80%
van haar netto inkomsten uit te keren aan haar aandeelhouders
(inclusief het vaste element van 0,03 USD per kwartaal). De
uitkering aan aandeelhouders zal voornamelijk plaatsvinden in
de vorm van een cash dividend en de Vennootschap zal steeds
overwegen om als alternatief eigen aandelen in te kopen indien
zij van mening is op die manier meerwaarde te kunnen creëren
voor haar aandeelhouders. De Vennootschap behoudt zich het
recht om meer dan 80% van haar netto inkomsten uit te keren
indien de omstandigheden zich daar toe lenen.

DECEMBER
Euronav
Op 19 december 2019 nodigde Euronav NV haar
aandeelhouders uit op de Buitengewone Algemene
Vergadering die plaatsvond op donderdag 23 januari 2020.
Deze Buitengewone Algemene Vergadering heeft hoofdzakelijk
de statuten in overeenstemming gebracht met het nieuwe
Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(het “WVV”), de hernieuwing van het toegestaan kapitaal
goedgekeurd en de hernieuwing van de machtiging om eigen
aandelen in te kopen bekrachtigd.
In december 2019 vond bij Euronav de eerste vergadering
plaats van het nieuwe ESG & Climate Committee.
Euronav kondigde aan een sale & leaseback-overeenkomst
te hebben gesloten met Taiping & Sinopec Financial Leasing
Ltd Co, met betrekking tot drie VLCC’s. De drie VLCC’s zijn de
Nautica (2008 – 307.284 dwt), de Nectar (2008 – 307.284 dwt)
en de Noble (2008 – 307.284 dwt). Euronav heeft de schepen
‘en-bloc’ verkocht voor 126 miljoen USD. De schepen werden
op 30 december 2019 geleverd aan hun nieuwe eigenaars.
Euronav heeft de drie schepen na verkoop terug opgenomen
in haar vloot onder naaktrompbevrachtingscontract van 54
maanden aan een gemiddeld tarief van 20.681 USD per dag per
schip. Aan het einde van het naaktrompbevrachtingscontract
zullen de schepen aan hun eigenaars worden terug geleverd.
Euronav beschikt over aankoopopties die uitoefenbaar zijn na
afloop van het eerste contractjaar.
Op de markt
De Donat (Suezmax, 2007) werd verhuurd aan Chevron voor
een periode van 18 maanden voor 35.000 USD per dag.
De Los Angeles Spirit (Suezmax, 2007) werd verhuurd aan Petco
voor een periode van 12 maanden voor 37.500 USD per dag.
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Op 22 januari 2020 maakte Euronav bekend dat het
voor het derde opeenvolgende jaar is opgenomen in de
Bloomberg Gender-Equality Index (GEI). Deze index meet de
gendergelijkheid op basis van interne bedrijfsstatistieken,
werknemersbeleid, ondersteuning van en betrokkenheid bij de
externe gemeenschap en een genderbewust productaanbod.
Op 23 januari 2020 bevestigde Euronav NV dat het
aanwezigheidsquorum van de Buitengewone Algemene
Vergadering, met uitnodiging op 19 december 2019, niet is
gehaald. Een tweede Buitengewone Algemene Vergadering staat
gepland op donderdag 20 februari 2020, met dezelfde agenda.
Op 12 februari 2020 maakte Euronav bekend dat het drie VLCC’s
in aanbouw heeft aangekocht voor 280,5 miljoen USD. De
schepen behoren tot de nieuwste generatie ECO-type VLCC’s.
De aankoop werd volledig gefinancierd door beschikbare
liquiditeit en bestaande kredieten. Eens geleverd (voorzien voor
het vierde kwartaal van 2020, januari en februari 2021) zullen de
schepen de gemiddelde leeftijd van de Euronav-vloot verjongen.
Op 25 februari 2020 maakte Euronav bekend dat het de M/T
Finesse (2003 - 149.994 dwt) heeft verkocht voor 21,8 miljoen
USD. Een waardevermeerdering op de verkoop van 8,3 miljoen
USD werd hetzelfde kwartaal geboekt.
Op 6 maart 2020 maakte Euronav bekend dat het een VLCC in
aanbouw heeft aangekocht voor de prijs van 93 miljoen USD.
Dit moderne ECO-type schip is een zusterschip van de 3 VLCC’s
die een maand ervoor werden aangekocht en de levering is
voorzien in het eerste kwartaal van 2021.

Vooruitzichten voor 2020
De groei van de vraag naar olie is enorm onzeker op korte
termijn, voornamelijk door de economische ontregeling op
wereldschaal als gevolg van de verspreiding van COVID-19 en
de agressieve prijsvermindering van olie door Saudi-Arabië (op
8 maart 2020).
De ware impact is nog niet duidelijk bij het ter perse gaan van dit
rapport. Het Internationaal Energie-agentschap (IEA) voorspelt
een negatieve groei in de vraag naar olie van 90.000 vaten per
dag voor 2020 (terwijl de groei eerder nog geschat werd op 1
mbpd). Het is de eerste keer dat er sprake is van negatieve groei
sinds de financiële crisis van 2008. Het agentschap benadrukt
dat de inkrimping van de vraag zich vooral tot Q2 2020 zal
beperken. De agressieve prijsvermindering door Saudi-Arabië
zal wellicht een positieve invloed hebben op de vraag naar olie.
Een lagere prijs samen met een reeks fiscale maatregelen die
de meeste landen al hebben aangekondigd, zullen de vraag
vooral in de tweede jaarhelft aanwakkeren. De vraag naar ruwe
en maritieme olie kan echter verschillen en de prijsvermindering
van Saudi-Arabië in combinatie met hun aankondiging van
een verhoogde productie van 2 tot 3 miljoen vaten (mogelijk
gevolgd door andere OPEC-landen) zal de vraag naar tankers
ondersteunen in de zomermaanden van 2020.
Momenteel zal aan het eind van 2020 8% van de VLCC-vloot en
4% van de Suezmax-vloot 20 jaar zijn of ouder.
De vraag is mede daardoor moeilijk te voorspellen, maar het ziet
er naar uit dat vooral de tweede jaarhelft sterk zal zijn door het
verhoogde aanbod van olie. Het resultaat voor het ganse jaar
zal afhangen van hoe sterk de economie weer aanwakkert na
de COVID-19-ontregeling. De opslag van olie in grote tankers
zal wellicht belangrijk blijven voor onze markt zolang de situatie
aanhoudt. Hierdoor zal de tankercapaciteit afnemen en een
spanning creëren in de verhouding tussen vraag en aanbod van
tankers.
De uitbreiding van olieproductie in Noord Amerika is onzeker
door het gewijzigde speelveld nu Saudi-Arabië aankondigde
dat het meer ging produceren. Dit heeft implicaties op

middellange termijn voor de tankermarkt omdat de 3 tot 4
mbpd aan Amerikaanse olie een sterke stimulator was voor de
tankervraag en ton mijl sinds de opheffing in december 2015
van het embargo op Amerikaanse ruwe olie-export.
De aanbodzijde toont voor 2020 minder opleveringen van
nieuwbouwschepen in vergelijking met 2019. De 43 nieuwe
VLCC’s en de 23 Suezmaxen betekenen natuurlijk wel een
aanzienlijke capaciteit. Het aantal schepen dat de vloot verliet
in 2019 bleef beperkt omdat verschillende eenheden werden
ingezet in de opslag van olie in de aanloop naar IMO 2020. Het
is weinig waarschijnlijk dat deze schepen zullen terugkeren
naar de commerciële markt. De kans is groter dat ze als opslag
blijven dienen, of dat ze worden verkocht voor recyclage.
Het huidige kalenderjaar is gestart met sterke onderliggende
fundamenten die in de voorbije jaren gegroeid zijn en versterkt
werden sinds Q3 2019. Dit werd nog eens aangewakkerd op
korte termijn door enkele tankersector specifieke factoren
waardoor de vrachttarieven zullen stijgen in Q2 2020.
De huidige piek in de olievoorraad en het prijsniveau zullen de
bijkomende vraag naar tankerdiensten ondersteunen in de
tweede helft van het jaar. Daarentegen zullen de vooruitzichten
voor het jaar in zijn geheel afhangen van de duur en de
impact van de verwoestende effecten van COVID-19 op de
economische groei.
De vraag naar bevrachting zal verder ook moeilijkheden
ondervinden door de onvermijdelijke opbouw van olievoorraden
als gevolg van de huidige kloof tussen vraag en aanbod.
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Verklaring
inzake Corporate
Governance

Introductie

Referentiecode
In 2019 heeft Euronav de Belgische Corporate Governance
Code van 12 maart 2009 toegepast als referentiecode. In
de loop van het tweede kwartaal van 2020 zal Euronav haar
Corporate Governance Charter aanpassen aan de recentste
Belgische Corporate Governance Code.
De volledige tekst van het Corporate Governance Charter van
de Vennootschap kan worden geraadpleegd op de website van
Euronav: www.euronav.com.
Notering op de New York Stock Exchange
Naar aanleiding van de dubbele notering op 23 januari 2015
van de aandelen van de Vennootschap op de New York
Stock Exchange, is de New York Stock Exchange Corporate
Governance regelgeving voor Foreign Private Issuers van
toepassing op de Vennootschap. De Vennootschap is eveneens
geregistreerd onder de U.S. Securities Exchange Act van 1934,
zoals gewijzigd, en rapporteert overeenkomstig deze wetgeving.
Als gevolg van deze notering is de Vennootschap onderworpen
aan de U.S. Sarbanes-Oxley Act van 2002 en aan bepaalde
normen inzake corporate governance van de Amerikaanse
effectenwetgeving die van toepassing zijn op bedrijven die het
statuut van Foreign Private Issuer genieten en onderworpen zijn
aan rapporteringsverplichtingen aan de SEC.
Veranderingen in het Belgische vennootschapsrecht en
regels inzake Corporate Governance
Op 28 februari 2019 keurde het Belgische parlement het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goed. Het
WVV trad in werking vanaf 1 mei 2019. De dwingende bepalingen
van het WVV gelden voor Euronav vanaf 1 januari 2020. De
overige bepalingen gelden ook vanaf 1 januari 2020 in zoverre
dat ze niet tegenstrijdig zijn met de statuten van Euronav. In
overeenstemming met de nieuwe wetgeving paste Euronav haar
statuten aan op 20 februari 2020. Aangezien dit raport betrekking
heeft op het boekjaar 2019, kan de terminologie in deze verklaring
inzake Corporate Governance nog verwijzen naar vorige Belgische
vennootschapswetgeving. Samen met het nieuwe WVV, werd ook
een nieuwe Belgische Corporate Governance Code uitgevaardigd.
Euronav werkt thans aan de aanpassing van haar Corporate
Governance Charter overeenkomstig het WVV en de nieuwe
versie van de Belgische Corporate Governance Code van 2020.
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1. Kapitaal, aandelen en aandeelhouders
1.1 KAPITAAL EN AANDELEN
Op 31 december 2019 bedroeg het maatschappelijk kapitaal
van Euronav 239.147.505,82 USD, vertegenwoordigd door
220.024.713 aandelen zonder nominale waarde. De aandelen
zijn op naam of gedematerialiseerd en kunnen verhandeld
worden op de New York Stock Exchange en Euronext Brussels,
afhankelijk van het deel van het aandelenregister waarin de
aandelen geregistreerd zijn. Aandelen kunnen door middel van
een herpositioneringsprocedure van het ene naar het andere
component overgezet worden.

1.2 NIET-GEWAARBORGDE OBLIGATIES
Op 23 oktober 2017 kondigde de Vennootschap aan dat de nietgewaarborgde obligatie van 150 miljoen dollar uitgegeven door
Euronav Luxembourg S.A. en gewaarborgd door Euronav NV,
vanaf die dag genoteerd zijn op de beurs van Oslo. Op 14 juni 2019
kondigde de Vennootschap aan dat er een bijkomende uitgifte
volgde van 50 miljoen dollar in het kader van de bestaande niet
gewaarborgde obligatielening. Het totale uitstaande bedrag na
de bijkomende uitgifte bedraagt 200 miljoen dollar. De obligaties
dragen de ISIN code NO 0010793888.

“

In 2020 hanteerde Euronav de nieuwe
Belgische code voor Corporate Governance.
Dit laat de Vennootschap toe om elk
kwartaal 80% van de netto inkomsten uit te
keren aan de aandeelhouders.

Aandeelhoudersstructuur 24 maart 2020:

1.3 EIGEN AANDELEN
Op 31 december 2019 hield Euronav 4.946.216 eigen
aandelen aan.
Met uitzondering van de aandelenoptieplannen voor de leden
van het Directiecomité en eventueel leidinggevend personeel
(zie hoofdstuk 4.3. Beleid inzake bezoldiging voor de leden
van het Directiecomité en de werknemers verderop in deze
Verklaring inzake Corporate Governance) zijn er geen andere
aandelenplannen, aandelenopties of andere rechten om
Euronav-aandelen te verwerven.

Aandeelhouder

Aandelen

Percentage

Châteauban SA

12.920.266

5,87%

Saverco NV1

11.497.088

5,23%

Marshall Wace

11.199.893

5,09%

Euronav
(eigen aandelen)

4.946.216

2,25%

Andere

179.461.250

81,56%

Totaal

220.024.713

100,00%

Met inbegrip van aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks aangehouden
door of ten gunste van de uiteindelijke begunstigde

1

Redactionele opmerking:
1.4 AANDEELHOUDERS EN
AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Op 24 maart 2020, rekening houdend met de verklaringen
en informatie die op dat moment beschikbaar zijn voor de
Vennootschap, ziet de aandeelhoudersstructuur er als volgt uit:

Aandeelhoudersstructuur op 8 april 2020,
bij het afronden van dit jaarverslag:
Aandeelhouder

Aandelen

Percentage

Euronav
(eigen aandelen)

4.946.216

2,25%

Andere

215.078.497

97,75%

Totaal

220.024.713

100,00%
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2. Raad van bestuur en comités binnen de raad
Voorafgaande opmerking: met ingang van 20 februari 2020
werd de governance-structuur van Euronav aangepast
naar een duaal bestuursmodel. Vanaf deze datum werd
het orgaan dat voorheen gekend stond als de Raad van
Bestuur hervormd tot een Raad van Toezicht. Het voormalige
Directiecomité hield op te bestaan en werd vervangen door
een Directieraad, in overeenstemming met de toepasselijke
bepalingen van het WVV.

2.1 RAAD VAN BESTUUR/RAAD VAN TOEZICHT
Eerste
Einde
Naam
Type mandaat mandaat als
mandaat
bestuurder
Carl
Steen

Voorzitter Onafhankelijk
Bestuurder

2015

AGM 2022

Paddy
Rodgers1

Bestuurder

2003

9 mei 2019

Daniel R.
Bradshaw2

Bestuurder

2004

9 mei 2019

Anne-Hélène Onafhankelijk
Monsellato Bestuurder

2015

AGM 2022

Ludovic
Saverys

Bestuurder

2015

AGM 2021

Grace
Reksten
Skaugen

Onafhankelijk
Bestuurder

2016

AGM 2020

Steven
Smith3

Onafhankelijk
Bestuurder

2018

6 december
2019

Anita
Odedra4

Onafhankelijk
Bestuurder

2019

AGM 2021

Carl
Trowell5

Onafhankelijk
Bestuurder

2019

AGM 2021

D
 e heer Rodgers trad af uit zijn functie als bestuurder vanaf de AV van 9
mei 2019.
H
 et mandaat van de heer Bradshaw verliep op de AV van 9 mei 2019.
3
D
 e heer Smith trad af uit zijn functie als onafhankelijk bestuurder vanaf 6
december 2019.
4
M
 evrouw Odedra werd benoemd tot onafhankelijk bestuurder op de AV van
9 mei 2019.
5
D
 e heer Trowell werd benoemd tot onafhankelijk bestuurder op de AV van
9 mei 2019.
1

2

Hieronder volgt een lijst van de biografieën van de leden
van de Raad van Bestuur volgens de samenstelling op
31 december 2019.
Carl Steen - Onafhankelijk Bestuurder - Voorzitter
Carl E. Steen werd gecoöpteerd als Bestuurder en benoemd
tot Voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang na de Raad
van Bestuur op 3 december 2015. De heer Steen is ook lid van
het Audit- en Risicocomité en het Corporate Governance en
Benoemingscomité. Hij behaalde in 1975 een masterdiploma
in Industriële en Management Ingenieurswetenschappen aan
de Eidgenössische Technische Hochschule (EHT) in Zürich,
Zwitserland. Na zijn ervaring als consultant in een logistiek
onderzoeks- en adviesbedrijf, trad hij in 1978 in dienst bij een
Noors scheepvaartbedrijf waar de focus op de ontwikkeling
van commerciële activiteiten lag. Vijf jaar later, in 1983, trad hij
in dienst bij Christiania Bank en verhuisde hij naar Luxemburg.
Daar was hij verantwoordelijk voor de Duitse markt en later
voor de Corporate afdeling. In 1987 werd de heer Steen
Senior Vice President van de Scheepvaartafdeling in Oslo en
in 1992 nam hij de Scheepvaart- en Offshoreafdeling en de
Transportafdeling op zich. Toen Christiania Bank fusioneerde
met Nordea in 2001 werd hij niet alleen Executive Vice
President van de nieuwe organisatie, maar werd hij eveneens
verantwoordelijk voor de Internationale Afdeling. De heer
Steen bleef tot 2011 aan het hoofd van de Scheepvaart-,
Offshore- en Oliediensten en de Internationale Afdeling.

Sinds hij Nordea verliet, werd hij niet-uitvoerend Bestuurder
bij volgende beursgenoteerde bedrijven in de financiële,
scheepvaart- en logistieke sector: Golar LNG en Golar MLP,
die beide deel uitmaken van dezelfde groep en waar hij ook
zetelt in het Auditcomité, Wilh Wilhelmsen en Belships. De
heer Steen is eveneens lid van de Raad van Bestuur van CMB.
Anne-Hélène Monsellato - Onafhankelijk Bestuurder
Anne-Hélène Monsellato is lid van de Raad van Bestuur sinds
haar benoeming door de Algemene Vergadering (AV) van mei
2015 en is tevens Voorzitter van het Audit- en Risicocomité.
Ze kan worden beschouwd als de financiële expert van
het Audit- en Risicocomité voor Corporate Governance
doeleinden en artikel 96 alinea 1, 9° van het Wetboek van
Vennootschappen. Sinds juni 2017 is Mevr. Monsellato lid
van de Raad van Bestuur van Genfit, een biofarmaceutische
vennootschap die noteert op Euronext, en is ze Voorzitter van
het Auditcomité. Mevr. Monsellato is sinds 2013 een actief
lid van de Franse afdeling van de National Association of
Directors. Ze is eveneens Ondervoorzitter en Penningmeester
van het American Center for Art and Culture, een Amerikaanse
openbare stichting met hoofdzetel in New York. Van 2005 tot
2013 was Mevr. Monsellato partner bij Ernst & Young (nu EY)
in Parijs. In 1990 startte ze haar carrière bij Ernst & Young
en groeide ze van Auditor en vervolgens Senior Auditor door
tot Manager en Senior Manager. Tijdens haar carrière bij EY
deed ze uitgebreide ervaring op inzake grensoverschrijdende

beursnoteringen, voornamelijk met de Verenigde Staten. Ze
behaalde in 2008 het ‘Certified Public Accountant’ certificaat
in Frankrijk en studeerde af van EM Lyon in 1990 met een
diploma in Business Management.
Ludovic Saverys - Bestuurder
Ludovic Saverys is lid van de Raad van Bestuur sinds 2015 en
is lid van het Remuneratiecomité en van het recent opgerichte
ESG en klimaatcomité. De heer Saverys is momenteel Chief
Financial Officer van CMB NV en General Manager van
Saverco NV. De heer Saverys heeft gewoond en gewerkt
in New York, waar hij Chief Financial Officer van MiNeeds
Inc. was van 2011 tot 2013 en Chief Executive Officer van
SURFACExchange LLC van 2009 tot 2013. Hij startte zijn
carrière als Managing Director van European Petroleum
Exchange (EPX) in 2008. Van 2001 tot 2007 volgde hij
verschillende opleidingen in Leuven, Barcelona en Londen.
Hij behaalde een M.Sc. in International Business and Finance.
Grace Reksten Skaugen - Onafhankelijk Bestuurder
Grace Reksten Skaugen is lid van de Raad van Bestuur als
Onafhankelijk Bestuurder sinds de AV van 12 mei 2016
en is Voorzitter van het Remuneratiecomité en lid van het
Corporate Governance en Benoemingscomité alsook van
het recent opgerichte ESG en klimaatcomité. Daarnaast is
Grace Reksten Skaugen curator / lid van de adviesraad van
het International Institute of Strategic Studies in Londen. In
2009 richtte ze het onafhankelijk adviesbureau Infovidi Board
Services Ltd op. Van 2002 tot 2015 was ze lid van de Raad
van Bestuur van Statoil ASA. Ze is momenteel tevens lid van
de Raad van Bestuur van Investor AB en Lundin Petroleum. In
2009 was ze een van de stichters van het Norwegian Institute
of Directors waar ze tot op heden lid van de Raad van Bestuur
is. Van 1994 tot 2002 was ze Directeur Corporate Finance bij
SEB Enskilda Securities in Oslo. Voordien was ze werkzaam in
het vakgebied van risicokapitaal en in de maritieme sector in
Oslo en Londen en deed ze onderzoek naar micro-elektronica
aan de Columbia University in New York. Ze behaalde een
doctoraat in Laserfysica aan het Imperial College of Science
and Technology, University of London en een MBA aan de BI
Norwegian School of Management (1993).
Anita Odedra - Onafhankelijk Bestuurder
Anita Odedra is lid van de Raad van Bestuur sinds haar
benoeming door de AV van mei 2019 en is tevens lid van
het Audit- en Risicocomité.Mevrouw Odedra heeft 25
jaar ervaring in de energiesector, en is momenteel Chief
Commercial Officer bij Tellurian Inc. Daarvoor bekleedde
mevrouw Odedra functies als Executive Vice President van
de Angelicoussis Shipping Group Ltd (ASGL), waar ze leiding
gaf aan de business units LNG en olievrachthandel, en Vice
President, Shipping & Commercial Operations voor Cheniere.
Anita was 19 jaar actief binnen de BG Group, met als laatste
functie die van VP, waarbij ze instond voor alle aspecten van
de activiteiten van BG, waaronder ontginning, productie,
trading, marketing, business development, commerciële
activiteiten en shipping; haar laatste functie bij BG betrof
die van VP, Global Shipping.Ze begon haar carrière in 1993
bij ExxonMobil als Geoscience Analyst.Mevrouw Odedra was
van 2013 tot 2016 lid van de Raad van Bestuur van de Society
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of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGGTO)
en was van 2010 tot 2015 Chair van de Commercial Study
Group van GIIGNL.Mevrouw Odedra behaalde haar doktoraat
in Gesteentefysica aan de University College London &
University of Tokyo en een Bachelor in Geologie aan het
Imperial College, University of London.
Carl Trowell - Onafhankelijk Bestuurder
Carl Trowell is lid van de Raad van Bestuur sinds zijn
benoeming door de AV van mei 2019 en is tevens lid van
het Remuneratiecomité en Voorzitter van het Corporate
Governance en Benoemingscomité.
De heer Trowell was sinds 2014 Chief Executive Officer van
Ensco plc, een beursgenoteerde offshore boorbedrijf in
Londen. Hij is daarnaast lid van de Raad van Bestuur van de
vennootschap, waarbij hij de functie van Executive Chairman
opnam in april 2019 na het afronden van de fusie met Rowan
PLC, nadien bekend als Valaris PLC. In deze hoedanigheden
heeft hij uitgebreide ervaring met strategische reorganisaties
en fusies & acquisities. Voor hij het team van Ensco
vervoegde, was de heer Trowell Voorzitter van de afdelingen
Integrated Project Management (IPM) en Schlumberger
Production Management (SPM) van olievelddienstenbedrijf
Schlumberger Ltd. Hij werd voor deze rol benoemd nadat
hij als Voorzitter van Schlumberger Western GECO, de
seismische afdeling van Schlumberger, verantwoordelijk
was voor 6.500 werknemers met activiteiten in 55 landen.
Hiervoor bekleedde hij verschillende internationale
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management functies bij Schlumberger op het gebied van
marketing, sales en business development, waaronder Global
VP Strategic Marketing & Sales, Management Director NorthSea/Europe Region, en Business Development Manager
Asia. De heer Trowell vatte zijn professionele carrière aan in
1995 als petroleum engineer bij Royal Dutch Shell alvorens
Schlumberger te vervoegen.
De heer Trowell was reeds lid van verscheidene sectorale
adviesraden. Hij is sinds 2007 lid van de adviesraad van
EVPE Private Equity, en in 2016 werd hij aangesteld als NietUitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Ophir Energy plc.
De heer Trowell behaalde een doktoraat in Aardwetenschappen
aan de University of Cambridge, een Master of Business
Administration aan The Open University, UK, en een Bachelor
in Geologie aan het Imperial College, University of London.
Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes leden, allen
niet-uitvoerende Bestuurders van wie vijf Onafhankelijke
Bestuurders zijn volgens de Belgische Corporate Governanceregels, evenals volgens de Rule 10A-3 uitgevaardigd door de
U.S. Securities Exchange Act van 1934 en volgens de regels
van de NYSE. De statuten voorzien dat leden van de Raad
van Toezicht kunnen worden benoemd voor een periode die
vier jaar per mandaat niet mag overschrijden. De leden van
de Raad van Toezicht zijn herkiesbaar. De statuten voorzien
geen leeftijdsgrens voor de leden van de Raad van Toezicht.

Functionering van de Raad van Toezicht
In 2019 kwamen de leden van de Raad van Bestuur (na
implementatie van het WVV gekend als Raad van Toezicht)
tien keer formeel samen voor een vergadering, waarvan
zes keer via teleconferentie. De aanwezigheidsgraad van de
Bestuursleden zag er als volgt uit:

Naam

Bijgewoonde
Type Mandaat
vergaderingen

Carl Steen

Voorzitter Onafhankelijk
Bestuurder

10 van de 10

Paddy Rodgers1

Bestuurder CEO

4 van de 4

Daniel R.
Bradshaw2

Bestuurder

1 van de 4

Anne-Hélène
Monsellato

Onafhankelijk
Bestuurder

10 van de 10

Ludovic Saverys

Bestuurder

10 van de 10

Grace Reksten
Skaugen

Onafhankelijk
Bestuurder

10 van de 10

Steven Smith³

Onafhankelijk
Bestuurder

10 van de 10

Anita Odedra4

Onafhankelijk
Bestuurder

5 van de 5

Carl Trowell5

Onafhankelijk
Bestuurder

5 van de 5

D
 e heer Rodgers trad af uit de Raad van Bestuur onmiddellijk na de jaarlijkse
algemene aandeelhoudersvergadering van 9 mei 2019.
H
 et mandaat van de heer Bradshaw als lid van de Raad van Bestuur liep af
onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 9 mei
2019.
3
D
 e heer Smith trad af uit de Raad van Bestuur onmiddellijk na afloop van de
Raad van Bestuur van 6 december 2019.
4
M
 evrouw Odedra werd benoemd als Onafhankelijk Bestuurder op de AV van
9 mei 2019.
5
D
 e heer Trowell werd benoemd als Onafhankelijk Bestuurder op de AV van 9
mei 2019.

Werking
In 2019, voor de implementatie van het WVV, was de Raad van
Bestuur het hoogste bestuursorgaan van de Vennootschap
bevoegd om alle handelingen te stellen met uitzondering van de
materies die volgens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan
de Algemene Vergadering. Naast haar wettelijk voorbehouden
bevoegdheden, werden de verantwoordelijkheden van de Raad
van Bestuur verder uiteengezet in artikel III.1 van het Corporate
Governance Charter. Alle beslissingen in de Raad van Bestuur
werden genomen in overeenstemming met artikel 22 van de
statuten dat onder meer voorzag dat, in geval van staking van
stemmen, de stem van de Voorzitter doorslaggevend was. In
2019 was dit niet nodig, en sinds 20 februari 2020 voorzien de
statuten niet meer in dergelijke doorslaggevende stem. Naast
de formele bijeenkomsten staan de leden van de Raad van
Bestuur zeer regelmatig in contact met elkaar, onder meer via
conference call of email. Aangezien het vaak moeilijk is formeel
te vergaderen wanneer bepaalde beslissingen hoogdringend zijn,
werd de schriftelijke besluitvorming in 2019 18 maal toegepast.
Op 20 februari 2020 implementeerde de buitengewone
aandeelhoudersvergadering het nieuwe WVV en werden nieuwe
statuten aangenomen, inclusief een duaal bestuursmodel. De
bevoegdheden van de Raad van Toezicht staan beschreven
in het artikel 7:109 van het WVV. De nieuwe versie van de
statuten kan worden teruggevonden op onze website:
www.euronav.com/nl/investeerders/deugdelijk-bestuur/statuten/

1

2

Activiteitenverslag 2019
In 2019 behandelde de Raad van Bestuur volgende zaken:
IMO 2020 en gerelateerde onderwerpen (zoals beleid
aangaande scrubbers en aankoopstrategie van brandstof)
risicobeheer
HR-processen zoals de zoektocht naar CEO, CFO en CPO
beleid inzake hedging
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ESG-thema’s en oprichting van ESG- en Klimaatcomité
gezondheid, Kwaliteit, Veiligheid en Samenleving (GKVS);
invoering van het nieuwe Belgische Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
het hervlaggen van de Gener8 Spartiate van de Marshall
Eilanden naar Griekse vlag in januari 2019
de overdracht van de Sara van Euronav Tankers NV naar
Euronav NV op 22 januari 2019
de oprichting van een nieuw bijkantoor in Genève,
Zwitserland op 12 februari 2019
de overdracht van de Sandra van Euronav Tankers NV naar
Euronav NV op 2 april 2019
het hervlaggen van de Gener8 George T van de Marshal
Eilanden naar Belgische vlag op 6 mei 2019
het hervlaggen van de Simone van Belgische naar Franse
vlag op 16 mei 2019
het hervlaggen van de Europe van Franse naar Belgische
vlag op 20 mei 2019
de garantie van de Nordic Bond op 13 juni 2019
de inkoop van eigen aandelen in januari en juni 2019
de kredietfaciliteit van 100 miljoen USD voor brandstof op
24 juni 2019
de verkoop van de VK Eddie van Euronav Luxembourg S.A.,
100% dochtervennootschap van Euronav NV aan BUZIOS5
MV32 B.V. op 9 juli 2019
de kredietfaciliteit van 700 miljoen USD op 27 augustus
2019
Procedure voor belangenconflicten
De procedure voor belangenconflicten binnen de raad van
bestuur is opgenomen in het Corporate Governance Charter
van de Vennootschap.
In de loop van 2019 heeft de Raad van Bestuur één keer een
belangenconflict behandeld waarvoor de bepalingen van artikel
523 van het vorige Belgische Wetboek van Vennootschappen
werden toegepast.
In januari 2019 moest de Raad van Bestuur beslissen
over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met
de CEO, de heer Paddy Rodgers, en vervolgens over de
beëindigingsovereenkomst die met de CEO moest worden
gesloten. In de notulen van de vergadering van de raad van
bestuur van 31 januari 2019 staat vermeld:
‘GELDIGHEID’
“Aangezien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op de vergadering, is geen verder bewijs van oproeping nodig.
De vergadering werd dan ook rechtsgeldig bijeengeroepen en
is gemachtigd om de agendapunten te bespreken en erover
te stemmen alsook met betrekking tot de punten die aan de
agenda kunnen worden toegevoegd.
(...)
2. Belangenconflict
Voorafgaand aan de vergadering informeerde de heer
Patrick Rodgers, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de
Vennootschap, en in overeenstemming met artikel 523 van
het Belgische Wetboek van Vennootschappen, de bestuurders
over het feit dat hij, als contracterende tegenpartij van de
Vennootschap in het kader van de Beëindigingsovereenkomst
een financieel belang heeft dat in strijd is met de
mogelijke beslissing van de Raad om het ontwerp van de
Beëindigingsovereenkomst goed te keuren, meer bepaald omdat
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de heer Patrick Rodgers, als tegenpartij van de Vennootschap
er belang bij heeft dat de Beëindigingsovereenkomst afgesloten
zal worden onder voorwaarden die zo gunstig mogelijk zijn
binnen het wettelijk toelaatbare, zoals een zo hoog mogelijke
beëindigingsvergoeding, respectievelijk remuneratie.
De Raad neemt kennis van de voorgaande verklaringen en
van het feit dat de heer Rodgers niet aan de vergadering zal
deelnemen.
Vervolgens gaat de Raad, overeenkomstig artikel 523 van het
Wetboek van Vennootschappen, over tot de beraadslaging
over deze verklaring alsook over de ondertekening van de
Beëindigingsovereenkomst met de heer Patrick Rodgers.
(...)
BESLISSINGEN
1. GOEDKEURING VAN DE BEËINDIGING VAN DE
ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DE CEO EN GOEDKEURING
VAN DE BEËINDIGINGSOVEREENKOMST
De Raad (met uitzondering van de heer Rodgers die
overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van
Vennootschappen niet heeft deelgenomen aan de
beraadslagingen of de stemming over dit onderwerp ) BESLOOT
unaniem (i) de arbeidsovereenkomst met de CEO te beëindigen
en (ii) de voorwaarden van de Opzeggingsovereenkomst goed
te keuren in opvolging van het gemotiveerde advies van het
Remuneratiecomité.”
Het gemotiveerde advies van het Remuneratiecomité luidt als
volgt:
“Aangezien de voorgestelde ontslagvergoeding van 4.000.000
euro niet meer bedraagt dan 18 maanden bezoldiging
die de CEO over 2018 heeft ontvangen (i.e. 4.077.000
euro), acht het Comité de voorgestelde ontslagvergoeding
in overeenstemming met het Belgische recht, en meer
bepaald met artikel 544 van het Belgische Wetboek van
Vennootschappen. De bezoldiging betaald aan de CEO over
2018 bedroeg 2.718.000 euro, i.e. de som van: (i) 675.000 euro
als jaarlijks basissalaris (overeenkomstig de salarisverhoging
waartoe de Raad op aanbeveling van het Comité heeft besloten
op 1 juli 2018); (ii) 1.975.000 euro als variabele verloning (zoals
besloten door de Raad op aanbeveling van het Comité op 28
januari 2019); en 68.000 euro in voordelen over het jaar 2018
(overeenkomstig de arbeidsovereenkomst van de CEO).
Het Comité acht de verhoging van de ontslagvergoeding
boven twaalf maanden, zoals oorspronkelijk ook in de

arbeidsovereenkomst van de CEO was overeengekomen,
passend om de volgende redenen:
De heer Rodgers is 19 jaar werkzaam geweest als Chief
Executive Officer en 16 jaar als lid van de Raad van Bestuur,
en het Comité acht het passend om waardering te tonen voor
de jaren van uitmuntende inzet en dienst van de heer Rodgers;
onder leiding van de heer Rodgers heeft de Vennootschap
zich ontwikkeld van een middelgrote speler tot de grootste
onafhankelijke tankeroperator ter wereld, onder meer door de
Tanklog transactie, de overname van de Maersk-vloot en de
fusie met Gener8 Maritime, maar ook dankzij het feit dat de
heer Rodgers efficiënt wist in te spelen op de opportuniteiten
van de kapitaalmarkten (zowel schulden als aandelenkapitaal)
en door de internationalisering van de beleggersbasis van
de Vennootschap met de dubbele notering van de aandelen
van de Vennootschap op Euronext Brussel en de NYSE. De
heer Rodgers heeft de Vennootschap door moeilijke jaren in
de olietankersector geleid, maar zijn cruciale acties op het
gebied van vlootverjonging en -groei zorgen ervoor dat de
Vennootschap helemaal klaar is om de vruchten te plukken
van deze acties wanneer de markten opnieuw aantrekken. De

heer Rodgers heeft tijdens zijn leiding dus een uitzonderlijke
bijdrage geleverd aan de Vennootschap en haar waarden;
de evolutie van de Vennootschap, geleid door de heer Rodgers
en bekroond door de fusie met Gener8 Maritime in 2018, heeft
ervoor gezorgd dat de Vennootschap vandaag haar positie van
marktleider bekleedt. De Raad vindt echter dat een verandering
in leiderschap gunstig is voor de Vennootschap, om een
nieuwe strategische richting in te gaan rekening houdend met
de huidige grootte en positie van de vennootschap.
Als uiting van waardering van de vennootschap voor
de uitzonderlijke bijdrage van de heer Rodgers aan de
Vennootschap en haar waarden in de afgelopen (bijna)
twintig jaar, stelt het Comité daarom aan de Raad voor om
de voorgestelde ontslagvergoeding van 4.000.000 euro toe te
kennen.”

2 Comités van de Raad van Bestuur
2.2.1 AUDIT- EN RISICOCOMITÉ
Samenstelling
In overeenstemming met artikel 526bis §2 van het vroegere
Wetboek van Vennootschappen en met artikel 5.2./4 van
Bijlage C bij de vroegere Belgische Corporate Governance Code,
is het Audit- en Risicocomité uitsluitend samengesteld uit nietuitvoerende Bestuurders en zijn ten minste de meerderheid
van de leden Onafhankelijke Bestuurders. Het Audit- en
Risicocomité van Euronav telt drie leden, allen Onafhankelijk
Bestuurders.
Op 31 december 2019 was de samenstelling van het Audit- en
Risicocomité als volgt:

Naam

Einde
mandaat

Onafhankelijk
Bestuurder

Anne-Hélène Monsellato1
(Voorzitter)

2022

X

Carl Steen

2022

X

Anita Odedra

2021

X

1

O
 nafhankelijk Bestuurder en expert op het gebied van boekhouding en
audit (zie biografie), in overeenstemming met Artikel 96 alinea 1, 9° van het
Wetboek van Vennootschappen.
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Bevoegdheden
Het Audit- en Risicocomité behandelt een waaier van
aspecten in verband met financiële rapportering, controle en
risicobeheer en is verantwoordelijk voor de benoeming en de
vergoeding van en het toezicht op de onafhankelijke auditor.
De belangrijkste bevoegdheden alsook de werking van het
Audit- en Risicocomité zijn verder beschreven in het Corporate
Governance Charter. Het Audit- en Risicocomité herziet
haar referentiekader regelmatig en formuleert desgevallend
aanbevelingen voor de Raad van Toezicht indien veranderingen
nuttig of vereist zijn om te verzekeren dat de samenstelling,
de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van het Comité
voldoen aan de geldende wetten en regels.
Activiteitenverslag 2019
In 2019 kwamen de leden van het Audit- en Risicocomité acht
maal samen. De aanwezigheidsgraad zag er als volgt uit:

Naam

Type
mandaat

Bijgewoonde
vergaderingen

Anne-Hélène Monsellato
(Voorzitter)

Onafhankelijk
Bestuurder

8 van de 8

Carl Steen

Onafhankelijk
Bestuurder

8 van de 8

Daniel R. Bradshaw1

Bestuurder

3 van de 3

Steven Smith
Anita Odedra2

Onafhankelijk
Bestuurder
Onafhankelijk
Bestuurder

8 van de 8
4 van de 4

H
 et mandaat in de Raad van Bestuurd van de heer Bradshaw eindigde op 9
mei 2019. Hij was bijgevolg geen lid meer van het Audit- en Risicocomité
vanaf deze datum.
2
M
 evrouw Odedra werd benoemd als Onafhankelijk Bestuurder op de
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 9 mei 2019.

De belangrijkste onderwerpen die werden behandeld, hadden
betrekking op de financiële resultaten, aannames voor
waardeverminderingen en afschrijvingen, invoering van nieuwe
boekhoudregels (IFRS16), cash management, externe en interne
auditverslagen, de kwaliteit van het externe auditproces, aanpak en
onafhankelijkheid van de externe audit en hernieuwing van de externe
auditor, de interne auditfunctie, oude en nieuwe financieringen,
boekhoudkundige normen, zaken die betrekking hebben op sectie
302 en 404 van de U.S. Sarbanes-Oxley Act en de efficiëntie van
het interne controlesysteem bij de financiële rapportering en het
Belgische jaarverslag, het jaarverslag op Formulier 20-F, bepaalde
bedrijfspolicies, cybersecurity, risicobeheer en -processen en het
risicoregister, de klokkenluidersregeling en de covenanten onder
de kredietovereenkomsten.

2.2.2 REMUNERATIECOMITÉ
Samenstelling
In overeenstemming met artikel 526quater §2 van het vorige
Wetboek van Vennootschappen zijn alle leden niet-uitvoerende
Bestuurders waarvan de meerderheid Onafhankelijke
Bestuurders zijn. Het Remuneratiecomité bestaat uit minimum
drie Bestuurders waarvan twee Onafhankelijk Bestuurder zijn.
Op 31 december 2019 was de samenstelling van het
Remuneratiecomité als volgt:

Naam

Einde
mandaat

Onafhankelijk
Bestuurder

Grace Reksten Skaugen
(Voorzitter)

2020

X

Ludovic Saverys

2021

Carl Trowell

2021

1
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X

Bevoegdheden
Het Remuneratiecomité is belast met verscheidene adviserende
taken met betrekking tot het beleid inzake bezoldiging van
leden van de Raad van Bestuur (na implementatie van het WVV
gekend als de Raad van Toezicht), leden van het Directiecomité
(na implementatie van het WVV gekend als de Directieraad)
en werknemers in het algemeen. Het Corporate Governance
Charter bevat een gedetailleerde lijst van de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van het Remuneratiecomité.
Het Remuneratiecomité doet aanbevelingen aan de Raad van
Toezicht in verband met de bezoldiging van de niet-uitvoerende
en uitvoerende Bestuurders en van de leden van de Directieraad,
inclusief variabele verloning, incentives, bonussen, etc.,
overeenkomstig toepasselijke vergelijkingspunten binnen de
sector.
Het Remuneratiecomité herziet haar intern reglement
regelmatig en formuleert desgevallend aanbevelingen voor de
Raad van Toezicht indien veranderingen nuttig of vereist zijn om
te verzekeren dat de samenstelling, de verantwoordelijkheden
en de bevoegdheden van het Comité voldoen aan de geldende
wetten en regels.
Activiteitenverslag 2019
In 2019 kwamen de leden van het Remuneratiecomité zes keer
samen. De aanwezigheidsgraad zag er als volgt uit:

Naam

Type
mandaat

Bijgewoonde
vergaderingen

Grace Reksten Skaugen
(Voorzitter)

Onafhankelijk
Bestuurder

6 van de 6

Ludovic Saverys

Bestuurder

6 van de 6

Carl Steen1

Onafhankelijk
Bestuurder

4 van de 4

Steven Smith2

Onafhankelijk
Bestuurder

4 van de 4

Carl Trowell3

Onafhankelijk
Bestuurder

2 van de 2

2.2.3 CORPORATE GOVERNANCE EN
BENOEMINGSCOMITÉ
Samenstelling
Op 31 december 2019 telde het Corporate Governance en
Benoemingscomité drie leden die allemaal Onafhankelijk
Bestuurder zijn. In dit opzicht is Euronav in overeenstemming
met artikel 5.3./1 van Bijlage C bij de vorige Belgische Corporate
Governance Code van 2009, op grond waarvan de meerderheid
van een Benoemingscomité dient te bestaan uit Onafhankelijke
niet-uitvoerende Bestuurders. De samenstelling van het
Comité werd verder bepaald op basis van de deskundigheid
van de leden op dit gebied en hun beschikbaarheid, gezien hun
lidmaatschap van andere comités.
Op 31 december 2019 was de samenstelling van het Corporate
Governance en Benoemingscomité als volgt:

Naam

Einde
mandaat

Onafhankelijk
Bestuurder

Carl Trowell (Voorzitter)1

2021

X

Carl Steen

2022

X

Grace Reksten Skaugen

2020

X

1

M
 et ingang vanaf 12 december 2019 werd de heer Trowell aangesteld als
voorzitter van het Corporate Governance en Benoemingscomité

Bevoegdheden
De taak van het Corporate Governance en Benoemingscomité is
om de Raad van Toezicht bij te staan en te adviseren in alle zaken
met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Toezicht
en zijn Comités, de samenstelling van de Directieraad van de
Vennootschap, de methoden en de criteria voor de benoeming
en aanwerving van Bestuurders en leden van de Directieraad,
de evaluatie van de prestaties van de Raad van Toezicht, van
zijn Comités en van de Directieraad, evenals in alle andere
aangelegenheden met betrekking tot corporate governance. Het
Corporate Governance Charter bevat een gedetailleerde lijst van
de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Corporate
Governance en Benoemingscomité.

D
 e heer Steen trad af als lid van het Remuneratiecomité op 21 juni 2019.
D
 e heer Smith trad af als lid van het Remuneratiecomité op 21 juni 2019.
3
D
 e heer Trowell werd benoemd als Onafhankelijk Bestuurder op de Jaarlijkse
Algemene Vergadering van 9 mei 2019 en aangesteld als lid van het
Remuneratiecomité op 21 juni 2019.
1
2

De
belangrijkste
agendapunten
hadden
betrekking
op het remuneratierapport in het jaarverslag, de
beëindigingsovereenkomst met de voormalige CEO, de
organisatie van het HR-departement in de groep, de bezoldiging
van Bestuurders en leden van het Directiecomité, de
doelstellingen van de leden van het Directiecomité, de jaarlijkse
bonus van de leden van het Directiecomité en de werknemers
en de opmaak van een incentiveplan op lange termijn.
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Activiteitenverslag 2019
In 2019 kwamen de leden van het Corporate Governance en
Benoemingscomité vier keer samen. De aanwezigheidsgraad
zag er als volgt uit:

Naam

Type
mandaat

Bijgewoonde
vergaderingen

Daniel R. Bradshaw1

Bestuurder

1 van de 1

Anne-Hélène Monsellato2
Steven Smith3
Grace Reksten Skaugen
Carl Steen4

Onafhankelijk
Bestuurder
Onafhankelijk
Bestuurder
Onafhankelijk
Bestuurder
Onafhankelijk
Bestuurder

2 van de 2
2 van de 2
4 van de 4
2 van de 2

D
 e heer Bradshaw trad af als lid van de Raad van Bestuur en als lid van het
Corporate Governance en Benoemingscomité na de Jaarlijkse Algemene
Vergadering van 9 mei 2019.
2
M
 evrouw Monsellato trad af als lid van het Corporate Governance en
Benoemingscomité op 21 juni 2019.
3
D
 e heer Smith trad toe tot het Corporate Governance en Benoemingscomité
als Voorzitter op 21 juni 2019. Volgend op het einde van het mandaat van de
heer Smith in de Raad van Bestuur en de comités met ingang van 6 december
2019, werd de heer Trowell aangesteld als Voorzitter van het Corporate
Governance en Benoemingscomité met ingang van 12 december 2019.
4
D
 e heer Steen trad toe tot het Corporate Governance en Benoemingscomité
als lid op 21 juni 2019.
1

De belangrijkste agendapunten hadden betrekking op de
samenstelling van de Raad van Bestuur en haar Comités waarbij
onder meer rekening gehouden werd met genderoverwegingen,
de Amerikaanse en de Belgische wet en Corporate Governance
vereisten, de evaluatie van de Raad van Bestuur en zijn
Comités, zowel planning van opvolging, als de opleiding en de
ontwikkeling van leiderschap binnen de Raad van Bestuur, de
governancestructuur en het ESG- en Klimaatcomité.

2.3 ESG- EN KLIMAATCOMITÉ
Bevoegdheden
De Raad van Bestuur heeft sinds 6 december 2019 een ESG- en
Klimaatcomité ingericht. Het comité is een raadgevend orgaan
aan de Raad van Bestuur (na implementatie van het WVV,
gekend als de Raad van Toezicht). De voornaamste rol van het
comité bestaat erin om de Raad van Toezicht te assisteren en
te adviseren bij zowel het opvolgen van de prestaties van de
Vennootschap als het bepalen van de voornaamste risico’s
en kansen op het gebied van milieu- en klimaatgerelateerde
en sociale thema’s. Het Comité zal toezien op het beleid en
de prestaties van de Vennootschap dienaangaande en op de
rapportage hierover. Het Comité zal, wanneer het zulks gepast
acht, de Raad van Toezicht informeren en adviezen formuleren
waar acties of verbeteringen nodig zijn binnen de eigen
bevoegdheden.
Samenstelling
Op 31 december 2019 bestond het ESG- en Klimaatcomité uit 5
leden, waaronder een Onafhankelijk Bestuurder, een bestuurder
en drie leden van het Directiecomité. De samenstelling van het
Comité werd verder bepaald op basis van de deskundigheid
gezien hun lidmaatschap van andere comités.
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Op 31 december 2019 zag de samenstelling van het ESG- en
Klimaatcomité er als volgt uit:

Naam

Einde
mandaat

Ludovic Saverys

2021

Grace Reksten Skaugen

2020

Egied Verbeeck

n/a

Brian Gallagher

n/a

Stamatis Bourboulis

n/a

Onafhankelijk
Bestuurder

X

De CEO is altijd uitgenodigd voor het comité.
Activiteitenverslag 2019
In 2019 kwam het ESG- en Klimaatcomité één keer samen. De
aanwezigheidsgraad zag er als volgt uit:

Naam

Type
mandaat

Bijgewoonde
vergaderingen

Egied Verbeeck (Voorzitter) Management

1 van de 1

Grace Reksten Skaugen

Onafhankelijk
Bestuurder

1 van de 1

Ludovic Saverys

Bestuurder

1 van de 1

Stamatis Bourboulis

Management

1van de 1

Brian Gallagher

Management

1 van de 1

Tijdens de vergadering besprak het Comité zijn intern reglement,
maakte een stand van zaken op van de huidige aanpak en
engagement van de Vennootschap inzake leefmilieu, sociale
en klimaatgerelateerde aangelegenheden en bepaalde het de
voornaamste actiepunten voor 2020.

2.4 DIRECTIECOMITÉ
Samenstelling
Gedurende 2019 en overeenkomstig artikel 524bis van het
voormalig Wetboek van Vennootschappen is het dagelijks
bestuur van de Vennootschap toevertrouwd aan een
Directiecomité, voorgezeten door de Chief Executive Officer. De
Raad van Bestuur benoemt de leden van het Directiecomité op
voorstel van de Voorzitter van de Raad van Bestuur of van de
Chief Executive Officer en na beoordeling door het Corporate
Governance en Benoemingscomité.
Op 31 december 2019 was het Directiecomité samengesteld
als volgt:

Naam

Titel

Hugo De Stoop

Chief Executive Officer / Chief
Financial Officer1

Alex Staring

Chief Operating Officer

Egied Verbeeck

General Counsel

Stamatis Bourboulis2

Algemeen directeur Euronav
Ship Management (Hellas) Ltd.

Brian Gallagher³

Hoofd van Investor Relations,
Onderzoek & Communicatie

D
 e heer Rodgers trad af als Chief Executive Officer op 9 mei 2019 en werd
vervangen door dhr. De Stoop die, tot 1 januari 2020, de rol van Chief
Executive Officer en Financieel directeur combineerde.
2
D
 e heer Bourboulis werd benoemd tot lid van het Directiecomité met ingang
van 1 januari 2019.
3
D
 e heer Gallagher werd benoemd tot lid van het Directiecomité met ingang
van 1 januari 2019.
1

Op 20 Februari 2020 werd het Directiecomité vervangen door
de Directieraad, die op het moment van publicatie als volgt is
samengesteld:

Naam vaste
vertegenwoodiger

Naam bedrijf

Hugo De Stoop

HECHO Management BV

Lieve Logghe

TINCC BV

Alex Staring

AST Projects BV

Egied Verbeeck

ECHINUS BV

Stamatis Bourboulis

N/A

Brian Gallagher

N/A

Bevoegdheden en activiteitenverslag 2019
Het Directiecomité is belast met de dagelijkse activiteiten van
de groep en de implementatie van het beleid en de strategie
goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De bevoegdheden van

het Directiecomité zijn in detail beschreven in artikel V.3 van het
Corporate Governance Charter en in Annex 7 bij het Corporate
Governance Charter. Het Directiecomité rapporteert via de CEO
aan de Raad van Bestuur, en stelt de Raad van Bestuur zo in de
mogelijkheid toezicht uit te oefenen op het Directiecomité.
Sinds 20 februari 2020 zijn de bevoegdheden van de Directieraad
omschreven in artikel 7:110 van het WVV.
Procedure van belangenconflicten
De procedure van belangenconflicten binnen de Directie Raad
is uiteengezet in het Corporate Governance Charter van de
Vennootschap. In de loop van 2019 vereiste geen enkel besluit
dat werd genomen door het Directiecomité de toepassing van de
procedure voor belangenconflicten.

3. Evaluatie van de Raad van Bestuur en zijn comités
De belangrijkste principes van het evaluatieproces van de
raad van bestuur (na implementatie van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV), aangeduid als de
Raad van Toezicht) zijn comités en de individuele bestuurders
staan beschreven in het Corporate Governance Charter van
Euronav.
In 2019 heeft de voorzitter van het Corporate Governance en
Benoemingscomité via vragenlijsten een interne evaluatie
uitgevoerd met betrekking tot de raad van bestuur en zijn comités.
De leden werd gevraagd om na te denken over de prestaties van
de individuele bestuurders, de vervulling van de belangrijkste
verantwoordelijkheden van de Raad en het Management, de
kwaliteit van de relatie tussen de Raad en het Management, de
effectiviteit van de processen van de Raad, de vergaderingen
en de structuur van de Raad. Het resultaat was over het geheel
genomen bevredigend terwijl er aandacht zal worden besteed
aan de vormgeving van de voorbereidende documentatie voor
de Raad van Toezicht.

4. Remuneratieverslag
Het remuneratieverslag beschrijft Euronav’s bezoldigingsbeleid
en de manier waarop de vergoeding van de leden van het
Directiecomité bepaald wordt. Het Remuneratiecomité houdt
toezicht op de bezoldiging van het management en op het
bezoldigingsbeleid.

4.1 EURONAV’S BEZOLDIGINGSBELEID
Het bezoldigingsbeleid maakt deel uit van een
personeelsbeleid dat beoogt de huidige werknemers te
motiveren en te behouden, nieuwe getalenteerde mensen
aan te trekken en de werknemers van Euronav ertoe aan
te zetten om op een consistent hoog niveau te presteren.
Alle werknemers, net als de leden van de Directieraad, zijn
onderworpen aan een jaarlijkse evaluatieprocedure en een
halfjaarlijkse evaluatieprocedure met hun respectievelijke
afdelingshoofden. De Directieraad staat in voor de
implementatie daarvan.
De Algemene Aandeelhoudersvergadering bepaalt de
bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht,
zoals voorgesteld door de Raad van Toezicht volgend
op
de
voorstellen
van
het
Remuneratiecomité.
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Het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Directieraad
wordt bepaald door de Raad van Toezicht op basis van
aanbevelingen van het Remuneratiecomité. Bij het formuleren
van de aanbevelingen baseert het Remuneratiecomité zich op
salaris benchmarks in de sector.
Het Remuneratiecomité komt minstens vier keer per jaar
samen en heeft de volgende verantwoordelijkheden die verder
uiteengezet worden in de taakomschrijving van het Comité:
 anbevelingen doen aan de Raad van Toezicht in verband
a
met het remuneratiebeleid en de individuele remuneratie
van de leden van de Raad van Toezicht, de onderliggende
comités en de Directieraad;
aanbevelingen doen aan de Raad van Toezicht in verband
met de beleidsprincipes voor de evaluatieprocedure van
de leden van de Directieraad en toezicht houden op de
evaluatie van de leden van de Directieraad;
objectieven bespreken voor de leden van de Directieraad
die uiteindelijk dienen als benchmarks voor de evaluatie
van hun prestaties;
jaarlijks de bezoldigingen van de leden van de Directieraad
van Euronav en, op niet-individuele basis, van de groep
werknemers herzien;
het remuneratieverslag voorbereiden ter voorstelling aan
de Aandeelhoudersvergadering.

4.2 BELEID INZAKE BEZOLDIGING VAN LEDEN VAN
DE RAAD VAN BESTUUR/RAAD VAN TOEZICHT
De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur (sinds
20 februari 2020 gekend als Raad van Toezicht) wordt
bepaald op basis van vier voorziene vergaderingen van de
volledige Raad van Bestuur per jaar. Bestuurders ontvangen
een aanwezigheidsvergoeding voor elke vergadering van
de Raad van Bestuur of het Comité dat zij bijwonen. Het
eigenlijke bedrag van de vergoeding van de Bestuurders
wordt goedgekeurd door de jaarlijkse Algemene Vergadering
van Aandeelhouders (AV).
Volgend op de beslissing van de AV op 9 mei 2019, blijft
de vaste jaarlijkse vergoeding op 60.000 EUR voor de
leden van Raad van Bestuur en op 160.000 EUR voor de
Voorzitter. Daarnaast werd tijdens de meeting beslist dat elke
Bestuurder, inclusief de Voorzitter, een vergoeding van 10.000
EUR ontvangt voor elke vergadering die wordt bijgewoond.
Het jaarlijks totaalbedrag van de aanwezigheidsvergoeding
mag de 40.000 EUR niet overschrijden. De jaarlijkse, totale
vergoeding van de heer Daniel R. Bradshaw is voor 2019
vastgelegd op 20.000 EUR. Bovendien ontvangt hij 10.000
EUR voor elke vergadering van de Raad van Bestuur die hij
bijwoont.
Voor hun mandaat binnen het Audit- en Risicocomité
ontvingen de leden een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR;
voor de Voorzitter bedraagt deze vergoeding 40.000 EUR.
Elk lid van het Audit- en Risicocomité, inclusief de Voorzitter,
ontving een bijkomende aanwezigheidsvergoeding van 5.000
EUR per bijgewoonde vergadering, met een maximum van
20.000 EUR per jaar.
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Voor hun mandaat binnen het Remuneratiecomité en het
Corporate Governance en Benoemingscomité ontvingen
de leden een jaarlijkse vergoeding van 5.000 EUR. Voor de
Voorzitter bedraagt deze vergoeding 7.500 EUR. Elk lid van
de Comités, inclusief de Voorzitter, ontving een bijkomende
aanwezigheidsvergoeding van 5.000 EUR per bijgewoonde
vergadering, met een maximum van 20.000 EUR per jaar.
Momenteel ontvangen de niet-uitvoerende Bestuurders
geen prestatiegebonden bezoldiging zoals bonussen en
remuneratiegebonden aandelen of aandelenopties, noch
bijkomende voordelen of rechten in pensioenplannen.
Op die manier verzekert Euronav de objectiviteit van nietuitvoerende Bestuurders en moedigt de Vennootschap de
actieve medewerking aan op de vergaderingen van de Raad
van Bestuur en van de Comités.
Er werden geen leningen of voorschotten toegekend aan
enige Bestuurder.
De vergoedingen uitbetaald in 2019 aan de leden van de Raad
van Bestuur is weergegeven in de tabel hieronder in euro:

Naam

Vaste
Aanwezigheids- Audit- en
vergoeding vergoeding
Risicocomité

Carl Steen

160.000,00

40.000,00

20.000,00

Paddy Rodgers

—

—

—

Daniel Bradshaw 5.000,00

10.000,00

5.000,00

Anne-Hélène
Monsellato

60.000,00

40.000,00

40.000,00

Ludovic Saverys 60.000,00

40.000,00

0,00

Grace Reksten
Skaugen

60.000,00

40.000,00

—

Steven Smith

60.000,00

40.000,00

20.000

Anita Odedra

45.000,00

30.000,00

10.000,00

Carl Trowell

45.000,00

30.000,00

—

TOTAAL

495.000,00

270.000,00

95.000,00

Aanwezigheidsvergoeding
Remuneratie
Audit- en
comité
Risicocomité

Aanwezigheidsvergoeding
Remuneratie
comité

Corporate
Aanwezigheidsvergoeding
Governance en
Corporate Governance en
Benoemingscomité Benoemingscomité

TOTAAL

20.000,00

2.500,00

10.000,00

2.500,00

15.000,00

270.000,00

—

—

—

—

—

—

5.000,00

—

—

1.875,00

5.000,00

31.875,00

20.000,00

—

—

2.500,00

10.000,00

172.500,00

—

5.000,00

20.000,00

—

—

125.000,00

—

7.500,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

152.500,00

20.000,00

2.500,00

10.000,00

3.750,00

10.000,00

166.250,00

10.000,00

—

—

—

—

95.000,00

—

2.500,00

10.000,00

—

—

87.500,00

75.000,00

20.000,00

70.000,00

15.625,00

60.000,00

1.100.625,00
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4.3 BELEID INZAKE BEZOLDIGING VOOR DE LEDEN
VAN HET DIRECTIECOMITÉ/DE DIRECTIERAAD EN
WERKNEMERS
Euronav’s remuneratiebeleid streeft naar een eerlijk en
passend bezoldigingspakket om leidinggevend en nietleidinggevend personeel aan te trekken, te behouden en te
motiveren. Bovendien moet dat bezoldigingspakket redelijk
zijn naar bedrijfseconomische maatstaven en conform
hetgeen gangbaar is in de sector.
Het bezoldigingspakket van het personeel en het
Directiecomité (na implementatie van het nieuwe WVV,
gekend onder de naam Directieraad) wordt samengesteld
op basis van een vaste en een variabele vergoeding. De
vaste en variabele vergoeding wordt bepaald op basis
van toepasselijke vergelijkingspunten binnen de sector
voor specifieke functies, bedrijfsresultaat en individuele
capaciteiten alsook het behalen van specifieke doelen door
de werknemers.
De bezoldiging van de leden van het Directiecomité wordt
jaarlijks vastgesteld door het Remuneratiecomité. De
variabele vergoeding wordt bepaald op basis van de financiële
resultaten, de begroting, GVKM-factoren (Gezondheid,
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Veiligheid, Kwaliteit & Milieu) en individuele Key Performance
Indicatoren (KPI’s). De Vennootschap beschikt over geen
andere rechten of rechtsmiddelen dan deze voorzien onder
het toepasselijke burgerlijk recht of het Vennootschapsrecht
om de variabele vergoeding terug te vorderen indien deze
toegekend zou zijn op basis van onjuiste financiële gegevens.
Remuneratie (vast en variabel)
Basisjaarloon (vast)
Het vast deel van het bezoldigingspakket is het jaarlijks
basisloon. Het bedrag van het basisjaarloon wordt
bepaald op basis van een aantal sector benchmarks.
Op basis van de gegevens van benchmarking wordt het
basisjaarloon vervolgens verder gebaseerd op de ervaring
van de functiehouder en de vereiste competenties en
verantwoordelijkheden voor de functie.
Bonusplan voor leden van het Directiecomité (variabel)
De verloningsstructuur van Euronav voorziet in een Executive
Bonus op basis van volgende elementen: bedrijfsresultaat
(40%), budgetdoelen behaald (30%), verbeteringen op het
gebied van GVKM (15%) en individuele prestaties op basis van
objectieven (15%). Een voorwaarde van de bonus is het uitblijven
van noemenswaardige milieuproblematieken in het bonusjaar.

De betaling gebeurt op aanbeveling van het Remuneratiecomité
aan de Raad van Toezicht. Indien alle vier de doelen worden
behaald, kan dit resulteren in een Executive Bonus tussen 30%
en 100% van het basisjaarloon. De prestatie op de 4 doelen werd
berekend op basis van de resultaten (na audit) aan het einde
van het financieel jaar 2019. Het Remuneratiecomité heeft een
aanbeveling gedaan aan de Raad van Toezicht in maart 2020
voor wat de uitbetaling van een Executive Bonus betreft. Deze
werd in dezelfde maand goedgekeurd.
Evaluatieproces van de KPI’s van de leden van het
Directiecomité
Zoals hierboven omschreven, werden individuele KPI’s voor
het jaar 2019 overeengekomen door de Raad van Toezicht,
na advies van het Remuneratiecomité. Deze KPI’s tellen mee
voor 15% van het Executive Bonus plan. Tegen het jaareinde
stelden de leden van het Directiecomité een zelfevaluatie voor
met betrekking tot hun prestaties. Deze zelfevaluatie werd
beoordeeld door en besproken met de CEO. Het resultaat van
de zelfevaluatie werd voorgelegd aan het Remuneratiecomité,
dat op haar beurt een advies uitbracht aan de Raad van Toezicht
als onderdeel van de procedure voor het in aanmerking komen
van een bonus.

4.4 BEZOLDIGING VAN HET DIRECTIECOMITÉ
De vergoeding van de Chief Executive Officer
De vergoeding van de CEO in 2019 is weergegeven in de tabel
hieronder:

In EUR:

Vaste vergoeding

Variabele vergoeding

Pensioen en voordelen

Andere componenten

Paddy Rodgers

1.418.400

N/A

N/A

N/A

N/A

7.392

25.941

Hugo De Stoop* 335.875
*S
 inds 9 mei 2019

Er werden geen leningen of voorschotten toegekend aan de CEO.
Op 31 januari 2019 zijn de raad van bestuur en de CEO, de
heer Paddy Rodgers, in onderling overleg overeengekomen
om de arbeidsovereenkomst van de heer Paddy Rodgers te
beëindigen onder de volgende voorwaarden:
 e betaling van een ontslagvergoeding aan de CEO van
d
4.000.000 euro (de “Beëindigingsvergoeding”);
om de overgangsperiode te vergemakkelijken tot er

een nieuwe CEO voor de Vennootschap is gevonden,
zal de arbeidsovereenkomst van de heer Rodgers
worden voortgezet tot en met 31 december 2019, onder
voorbehoud van enkele aanpassingen;
de heer Rodgers doet onherroepelijk afstand van alle

rechten uit het TBIP en incentiveplan op lange termijn
(LTIP), behalve dat van 2015.
De
toepasselijke
voorwaarden
van
de
Beëindigingsovereenkomst zijn via onderhandelingen
volgens het arm’s length-beginsel tot stand gekomen
(rekening houdend met het feit dat het mandaat van de CEO
in onderling overleg is beëindigd, zonder enig onrechtmatig

gedrag of fout vanwege de heer Rodgers). Bovendien
overschrijden de voorgestelde bedragen die op grond van
de Beëindigingsovereenkomst moeten worden betaald,
de beperkingen opgelegd door het Belgische Wetboek
van Vennootschappen niet. De financiële gevolgen voor
de Vennootschap zijn beperkt tot de ontslagvergoeding
en de vergoeding die de Vennootschap krachtens de
Beëindigingsovereenkomst moet betalen. Deze vergoeding
werd gerechtvaardigd door het Remuneratiecomité,
onafhankelijk van de heer Rodgers. Verwijzend naar de
uitzonderlijke diensten die de heer Rodgers voor meer
dan 20 jaar aan de Vennootschap heeft geleverd, waarvan
19 als CEO, en rekening houdend met de voortdurende
verplichtingen van de heer Rodgers die voortvloeien uit zijn
arbeidsovereenkomst tot en met 31 december 2019, oordeelt
de Raad dat de voorgestelde Beëindigingsvergoeding in het
kader van de Beëindigingsovereenkomst en de vergoeding
voor de diensten die krachtens de arbeidsovereenkomst
moeten worden verricht, gebruikelijk zijn voor dit soort
overeenkomsten en dat de voorwaarden ‘at arms length’ zijn.
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Bezoldiging van andere leden van het Directiecomité
De vergoeding van de leden van het Directiecomité (exclusief
de CEO) in 2019 is als volgt:

In EUR:

Vaste vergoeding

Variabele vergoeding

Pensioen en voordelen

Andere componenten

Vijf leden*

1.578.695

Cash: 1.020.709

80.427

81.056

*S
 inds 9 mei 2019 4 leden, door duo functie CEO/CFO

De samenstelling van het Directiecomité op 31 december
2019 en de huidige samenstelling van de Directieraad
is uiteengezet in punt 2.4. hierboven. Er werden geen
leningen of voorschotten toegekend aan enig lid van het
Directiecomité.
Voor wat betreft de variabele bezoldiging van alle leden
van het Directiecomité heeft de Vennootschap het recht
om de variabele remuneratie terug te vorderen ingeval
van foutieve geconsolideerde jaarrekeningen of fraude,
zoals voorzien is onder de bepalingen van het burgerlijk en
vennootschapsrecht.

4.5 LANGETERMIJN INCENTIVE PLAN (LTIP)
LTIP 2015
In het kader van een incentiveplan voor het management
kende de Raad van Bestuur op 20 februari 2015 65.433
voorwaardelijk toegekende aandeeleenheden (Restricted
Stock Units / RSUs) en 236.590 aandelenopties toe, als volgt:

LTIP 2015

Toegekend

Definitief
Uitgeoefend
verworven

Voormalig CEO

80.518

80.518

—

Voormalig CFO

58.716

58.716

—

COO

54.614

54.614

—

General Counsel

42.742

42.742

—

De uitoefenprijs van de opties is 10,0475 EUR.
LTIP 2016
In het kader van een aandelenplan op basis van fictieve
aandelen (Phantom Stock Plan) kende de Raad van Bestuur op
2 februari 2016 54.616 fictieve aandeeleenheden toe, als volgt:

LTIP 2016

Toegekend

Definitief
verworven

Voormalig CEO

17.116

5.705*

Voormalig CFO

20.728

20.728

COO

8.009

8.009

General Counsel

8.762

8.762
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De fictieve aandeeleenheden worden elk jaar verworven
voor één derde, op de tweede, derde en vierde verjaardag
van de toekenningsdatum. Alle begunstigden hebben de hen
toegekende fictieve aandelen aanvaard. Het aantal toegekende
fictieve aandelen werd berekend op basis van een aandelenprijs
van 10,6134 EUR, zijnde het gewogen gemiddelde van de
aandelenprijs van de drie dagen volgend op de bekendmaking
van de voorlopige jaarresultaten van 2015.
LTIP 2017
In het kader van een aandelenplan op basis van fictieve
aandelen (Phantom Stock Plan) kende de Raad van Bestuur
op 9 februari 2017 66.449 fictieve aandeeleenheden toe. Op 20
februari was de situatie als volgt:

LTIP 2017

Toegekend

Definitief
verworven

Voormalig CEO

17.819

N/A*

Voormalig CFO

20.229

13.486

COO

12.557

8.371

General Counsel

9.808

6.539

Investor Relations Manager

6.036

4.024

De fictieve aandeeleenheden worden elk jaar verworven
voor één derde, op de tweede, derde en vierde verjaardag
van de toekenningsdatum. Alle begunstigden hebben de
hen toegekende fictieve aandelen aanvaard. Het aantal
toegekende fictieve aandelen werd berekend op basis van een
aandelenprijs 7,2677 EUR, zijnde het gewogen gemiddelde
van de aandelenprijs van de drie dagen volgend op de
bekendmaking van de voorlopige jaarresultaten van 2016.

LTIP 2018
In het kader van een aandelenplan op basis van fictieve aandelen
(Phantom Stock Plan) werden op 16 februari 2018 154.431
fictieve aandeeleenheden toegekend aan het Directiecomité
en de Investor Relations Manager. Op 20 februari 2020 was de
situatie als volgt:

LTIP 2018

Toegekend

Definitief
verworven

Voormalig CEO

46.652

N/A*

Voormalig CFO

37.620

12.540

COO

36.480

12.160

General Counsel

27.360

9.120

Investor Relations Manager

6.319

2.106

De fictieve aandeeleenheden worden elk jaar verworven
voor één derde, op de tweede, derde en vierde verjaardag
van de toekenningsdatum. Alle begunstigden hebben de
hen toegekende fictieve aandelen aanvaard. Het aantal
toegekende fictieve aandelen werd berekend op basis van een
aandelenprijs 7,2368 EUR, zijnde het gewogen gemiddelde
van de aandelenprijs van de drie dagen volgend op de
bekendmaking van de voorlopige jaarresultaten van 2017.
Transaction Based Incentive Plan (TBIP)
Aan de leden van het Directiecomité werd een TBIP toegekend
in de vorm van 1,2 miljoen USD** fictieve aandelen op 12 januari
2019.

 weede schijf van 19% wanneer de gemiddelde koers van
T
het aandeel over dertig dagen 14 USD bereikt (verminderd, in
voorkomend geval, met dividenden betaald sinds toekenning)
Derde schijf van 25% wanneer de gemiddelde koers van het
aandeel over dertig dagen 16 USD bereikt (verminderd, in
voorkomend geval, met dividenden betaald sinds toekenning)
Vierde schijf van 44% wanneer de gemiddelde koers van het
aandeel over dertig dagen 18 USD bereikt (verminderd, in
voorkomend geval, met dividenden betaald sinds toekenning)
LTIP 2019
Op aanbeveling van het Remuneratiecomité heeft de Raad van
Toezicht een variabele compensatie toegekend in de vorm van
een LTIP bestaande uit een aanbod van Restricted Stock Units
(RSU’s). Elke RSU laat de RSU-eigenaar voorwaardelijk toe om
een (1) gratis aandeel te krijgen na definitieve toekenning van
het RSU.
Maximaal toegekende waarde:
100% van het absolute basisloon voor de CEO
gaande van 75 tot 30% van het absolute basisloon voor de
andere leden van de Directieraad
De toekenning is voor 75% onderhevig aan een relatieve Total
Shareholder Return (TSR) met een vergelijk met gelijkaardige
groepsgenoten, over een periode van 3 jaar. Elke jaarlijkse
weging is een derde waard van 75% van de toekenning.
De toekenning is voor 25% onderhevig aan een absolute TSR
van de aandelen van de Vennootschap, elk jaar geldend voor
een derde van 25% van de toekenning.

TBIP

Toegekend

Definitief
verworven

De RSU’s in het bezit van een RSU-eigenaar worden finaal
toegekend aan de begunstigde op de derde verjaardag.

Former CEO

400.000

N/A*

Former CFO

300.000

36.000

COO

150.000

18.000

LTIP 2020
Op aanbeveling van het Remuneratiecomité heeft de Raad van
Toezicht een variabele compensatie toegekend in de vorm van
een LTIP bestaande uit een aanbod van Restricted Stock Units
(RSU’s). Elke RSU laat de RSU-eigenaar voorwaardelijk toe om een
(1) gratis aandeel te krijgen na definitieve toekenning van het RSU.

General Counsel

170.000

20.400

Investor Relations Manager

80.000

9.600

General Manager Hellas

50.000

6.000

Former HR Director

50.000

N/A

Het TBIP heeft een looptijd van vijf jaar. Het fictief aandeel
wordt verworven in vier schijven volgens onderstaand principe:
 erste schijf van 12% wanneer de gemiddelde koers van het
E
aandeel over dertig dagen 12 USD bereikt (verminderd, in
voorkomend geval, met dividenden betaald sinds toekenning)

*
Afstand van gedaan in het kader van een schikkingsovereenkomst, zie
hoofdstuk 4.4
** Het bedrag is niet langer van toepassing, aangezien 2 deelnemers het
bedrijf hebben verlaten.

Maximaal toegekende waarde:
100% van het absolute basisloon voor de CEO
gaande van 75 tot 30% van het absolute basisloon voor de
andere leden van de Directieraad
De toekenning is voor 75% onderhevig aan een relatieve Total
Shareholder Return (TSR) met een vergelijk met gelijkaardige
groepsgenoten, over een periode van 3 jaar.
Elke jaarlijkse weging is een derde waard van 75% van de
toekenning.
De toekenning is voor 25% onderhevig aan een absolute TSR
van de aandelen van de Vennootschap, elk jaar geldend voor
een derde van 25% van de toekenning.
De RSU’s in het bezit van een RSU-eigenaar worden finaal
toegekend aan de begunstigde op de derde verjaardag.
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4.6 BEZOLDIGING VAN DE COMMISSARIS KPMG
BEDRIJFSREVISOREN-RÉVISEURS D’ENTREPRISES
(KPMG)
Vaste vertegenwoordiger: Patricia Leleu
Voor 2019 kan de wereldwijde vergoeding van de commissaris
als volgt worden samengevat:

In USD

2019

2018

Auditdiensten met betrekking
925.274
tot de jaarrekening

909.897

Auditgerelateerde
adviesverlening

39.742

409.360

Fiscale adviesverlening

728

6.180

Andere niet-auditgerelateerde
20.151
adviesverlening

10.076

TOTAAL

1.335.513

985.895

De limieten voorgeschreven door artikel 133 §1 van het
Wetboek van Vennootschappen werden gerespecteerd.

5. INTERNE CONTROLE EN
RISICOBEHEERSINGSSYSTEMEN
Interne controle kan worden omschreven als een systeem dat
uitgewerkt en geïmplementeerd wordt door het management
en dat bijdraagt tot het beheersen van de activiteiten van de
Vennootschap en tot een doeltreffende werking en efficiënt gebruik
van middelen, dat alles in functie van de doelstellingen, de omvang
en de complexiteit van de activiteiten van de Vennootschap.
Risicobeheersing kan gedefinieerd worden als een gestructureerd,
samenhangend en continu proces met als doel het identificiëren,
evalueren, beslissen over antwoorden op en rapporteren
over opportuniteiten en bedreigingen die het bereiken van de
doelstellingen van de vennootschap kunnen beïnvloeden.
Er werd een Risicobeheer Charter opgesteld en goedgekeurd
door de Raad van Toezicht als blijk van de ambitie van
de Vennootschap om een sterke cultuur op te bouwen
van risicobeheer. Daarnaast werden duidelijke rollen en
verantwoordelijkheden uitgetekend evenals procedures inzake
risicobeheer.
Deze risico’s (zoals meer in detail besproken in het gedeelte
‘Risicofactoren’ in dit jaarverslag)zijn samengebracht in
het risicoregister en hebben hoofdzakelijk betrekking op de
volgende zaken:
 trategisch: kapitaalallocatie, strategische samenwerkingen,
s
risico’s met betrekking tot de TI Pool en VLCC chartering, de
joint ventures en de verbonden ondernemingen, risico’s met
betrekking tot communicatie met belanghebbenden;
economisch: zoals vertraging in de economische groei,

volatiliteit van de vrachttarieven, aanbod van en vraag naar ruwe
olie, inflatie of fluctuaties in interestvoeten en wisselkoersen,
en mededingingsrisico’s zoals grotere prijsconcurrentie;
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o
perationeel: risico’s inherent aan de uitbating
van zeeschepen, inclusief bunkerbevoorrading en
bemanningsbeheer, het converteren van schepen, de
uitbating van FSO-schepen, de integratie van overgenomen
activiteiten, de adequate bescherming van kritieke data
en infrastructuur tegen ongeoorloofd gebruik of diefstal
inclusief cybercriminaliteit en het doeltreffend beheer van
de internationale activiteiten;
reglementair kader: indien de Vennootschap de regelgeving,
wetgeving of andere voorschriften niet nakomt of betrokken
is in juridische geschillen in dit verband, kunnen de
activiteiten en inkomsten negatief beïnvloed worden;
financieringen: de Vennootschap is onderworpen
aan operationele en financiële beperkingen in
leningsovereenkomsten; herfinanciering van leningen is
mogelijk niet altijd realiseerbaar;
geopolitiek: terroristische aanvallen, piraterij, burgerlijke

onlusten en regionale conflicten in een gegeven land.
Het risicoregister identificeert een individuele risicoeigenaar voor elk risico. De risico-eigenaars beoordelen
en certificeren hun risico’s elk kwartaal. De resultaten van
deze driemaandelijkse certificering worden gerapporteerd
aan het Audit- en Risicocomité, door de Chief Risk Officer
die verantwoordelijk is voor de effectieve werking van het
risicobeheersingskader.
Euronav heeft eveneens een ‘Gezondheid, Kwaliteit,
Veiligheid en Milieu’ (GKVM) beheerssysteem ontwikkeld dat
management inzake gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit
integreert tot een systeem dat volledig in overeenstemming
is met de ISM Code voor de ‘Safe Operation of Ships and
Pollution Prevention’.
Om de financiële rapportering te ondersteunen, heeft Euronav
een systeem van interne controle over financiële rapportering
met inbegrip van de beleidslijnen en procedures teneinde de
transacties en verkoop van activa van de Vennootschap correct
weer te geven en die redelijke zekerheid bieden dat transacties
geregistreerd worden in overeenstemming met de algemeen
aanvaarde boekhoudstandaarden alsook redelijke zekerheid
dat ongeoorloofde transacties of het ongeoorloofde gebruik
of de ongeoorloofde verkoop van activa op tijd opgemerkt
worden. Het toezicht op de naleving van de interne controle
wordt georganiseerd door middel van jaarlijkse beoordelingen
uitgevoerd door het Interne Auditdepartement en waarvan de
resultaten worden gerapporteerd aan de corporate finance
functie, die een geconsolideerd rapport voorlegt aan het
Audit- en Risicocomité. Meer details over de exacte rol en de
verantwoordelijkheden van het Audit- en Risicocomité inzake
de interne controle en de risicobeheerssystemen worden
verder toegelicht in de afdeling betreffende de bevoegdheden
van het Audit- en Risicocomité.
Daarnaast houdt de Compliance Officer toezicht op de
toepassing van de Dealing Code.
Euronav heeft een Intern Auditdepartement opgericht, dat tot
doel heeft strategische, financiële, operationele en IT risico’s
te beoordelen en te analyseren, specifieke taken uit te voeren

in overeenstemming met het jaarlijkse interne auditplan
en om de bevindingen te rapporteren en te bespreken met
het Audit- en Risicocomité. Het toepassingsgebied van de
interne audit betreft zowel de bedrijfsactiviteiten op zich als
de interne controle over financiële rapportering. Het Intern
Auditdepartement wordt bemand door aangewezen personeel
maar eveneens door personeel van andere departementen en
door externe dienstverleners voor competenties die intern niet
beschikbaar zijn. Een deel van het interne auditwerk aangaande
interne controle over financiële rapportering wordt uitbesteed
aan een dienstverlener met de nodige competenties (EY). Het
hoofd van het Intern Auditdepartement rapporteert aan de CEO
en aan het Audit- en Risicocomité.
Euronav heeft KPMG benoemd als externe auditor om de
financiële resultaten te verifiëren en de naleving van de
Belgische wetgeving na te gaan. De externe auditor legt
minstens tweemaal per jaar een verslag voor aan het Auditen Risicocomité. Zij worden eveneens uitgenodigd om de
jaarlijkse Algemene Vergadering bij te wonen om hun verslag
te presenteren.

5.1 HEDGING POLICY
Euronav kan zich gedeeltelijk indekken tegen de blootstelling aan
schommelingen van de interestvoeten op haar leningen en alle
leningen aangegaan voor de financiering van schepen zijn op
basis van een variabele interestvoet, verhoogd met een marge.
Euronav houdt geen afgeleide financiële instrumenten aan met
het oog op speculatieve verhandeling, noch geeft zij deze met
dat doel uit. Euronav gebruikt afgeleide financiële instrumenten zoals termijntransacties, renteswaps, het kopen van CAP opties,
de verkoop van FLOOR opties, deviezenswaps - uitsluitend om de
blootstelling aan interestvoeten en deviezenkoersen te beheren
en om een evenwicht te bereiken tussen blootstelling aan vaste
en variabele interestvoeten, zoals gedefinieerd door de groep.
Voor meer details over de financiële instrumenten van Euronav
verwijzen wij naar note 19 van de jaarrekening.

5.2 RISICO’S
Tonnagebelastingsregime
Kort na haar oprichting in 2003 diende Euronav een aanvraag
in tot toepassing van het Belgische tonnagebelastingsregime.
Dit regime werd op 23 oktober 2003 door de Federale
Overheidsdienst Financiën voor een periode van tien jaar
toegekend. In overeenstemming met de voorschriften
inzake tonnagebelasting, die deel uitmaken van het normale
vennootschapsbelastingstelsel in België, wordt de winst van de
exploitatie van zeeschepen via een forfaitair bedrag vastgesteld
gebaseerd op het geregistreerde netto tonnage van de betrokken
vaartuigen. Na afloop van deze eerste periode van tien jaar
werd de regeling inzake de tonnagebelasting automatisch
verlengd voor een periode van tien jaar. Deze tonnagebelasting
vervangt alle elementen die normaal in aanmerking genomen
worden in de klassieke belastingberekening, zoals winst
of verlies, bedrijfskosten, afschrijvingen, meerwaarden en
verrekening van vroegere verliezen van in België belastbare
inkomsten. Twee dochterondernemingen van Euronav
dienden ook een aanvraag in tot toepassing van het Belgische
tonnagebelastingsregime met ingang van 2016 en begin 2016
werd dit voor beide dochterondernemingen toegekend. Voor

wat betreft het jaar 2019 is een van deze entiteiten, op vrijwillige
basis, uit het tonnagebelastingsregime gestapt omdat er door
dat bedrijf in 2019 geen schepen werden ingezet.
In 2017 en begin 2018 nam de Vennootschap kennis van
de correspondentie tussen de Belgische autoriteiten en
de Europese Commissie in het kader van het verzoek om
de verlenging van de Belgische overheidssteun aan de
maritieme sector. België heeft besloten de wet inzake de
tonnagebelasting, die met terugwerkende kracht van kracht
is geworden vanaf 1 januari 2018, aan te passen aan de
aanbevelingen van de Europese Commissie. De wijzigingen in
de regelgeving van de tonnagebelasting werden onderzocht,
maar hadden/hebben geen negatieve gevolgen voor ons
bestaande tonnagebelastingsregime of de activiteiten van de
Vennootschap.
De schepen van Euronav varen ook onder Griekse, Franse,
Marshall Eilanden en Liberiaanse vlag waarvoor de
Vennootschap de vereiste tonnagebelasting betaalt in deze
relevante rechtsgebieden.
Risico’s verbonden aan de activiteiten van de Vennootschap
Omwille van de cyclische aard van haar activiteiten waren
de bedrijfsresultaten van Euronav in het verleden onderhevig
aan schommelingen op jaar- of kwartaalbasis. Ook in de
toekomst zal dat waarschijnlijk zo blijven. De schommelingen
in de bedrijfsresultaten van Euronav zijn te wijten aan diverse
factoren, waarvan sommige buiten de controle van Euronav
vallen. De tankermarkt is, historisch gezien, een cyclische
markt. Een markt die gekenmerkt wordt door een hoge graad
van volatiliteit als gevolg van wijzigingen in de vraag naar
en het aanbod van de vervoerscapaciteit. Vooreerst wordt
het aanbod van tankercapaciteit beïnvloed door het aantal
nieuwbouwschepen, het recyclagepercentage van bestaande
tankers en de wijziging van wetten en reglementeringen.
Ten tweede is de vraag naar tankers zeer gevoelig voor de
globale en regionale marktcondities en voor het productie- en
consumptiepeil van ruwe olie. De aard en de timing van al deze
factoren, waarvan sommige van geopolitieke aard zijn, zijn
onvoorspelbaar en kunnen een belangrijke impact hebben op
de activiteiten van Euronav en op haar bedrijfsresultaat.
Euronav is onderhevig aan operationele en financiële
beperkingen in kredietovereenkomsten
De bestaande leningsovereenkomsten van Euronav leggen
operationele en financiële beperkingen op die een impact
hebben op de mogelijkheden van Euronav en van haar
dochtermaatschappijen, en in bepaalde opzichten deze
mogelijkheden beperken of uitsluiten, om onder andere
bijkomende schulden aan te gaan, effecten in onderpand
te geven, aandelen in dochtermaatschappijen te verkopen,
bepaalde investeringen te doen, fusies en overnames
te verwezenlijken, schepen te kopen of te verkopen of
dividenden uit te betalen zonder toestemming van de
kredietverschaffer. De kredietovereenkomsten van Euronav
stipuleren eveneens een bepaalde minimale marktwaarde
voor schepen en andere zekerheden. De financiële instellingen
kunnen de schuldtermijnen inkorten onder dergelijke
kredietovereenkomsten en de zekerheden verbonden aan het
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krediet uitoefenen in geval van faillissement, alsook wanneer
Euronav in gebreke zou blijven haar verplichtingen volledig
te honoreren. In geen enkele van deze omstandigheden is er
een garantie dat Euronav over voldoende fondsen of andere
middelen zal beschikken om al haar verbintenissen na te
komen.
Dalingen van de bevrachtingstarieven, de scheepswaarden
en andere verslechtering van de markt kunnen ertoe leiden
dat Euronav bijzondere waardeverminderingskosten maakt
In voorgaande jaren beoordeelde Euronav zorgvuldig via
een gedetailleerde en gefaseerde benadering of er bij de
boekwaarden van de vaartuigen sprake was van bijzondere
waardeverminderingen. De realiseerbare waarde van schepen
wordt beoordeeld op basis van gebeurtenissen en wijzigingen
in omstandigheden die erop wijzen dat de boekwaarde van
de activa mogelijk niet wordt teruggevorderd. De beoordeling
van potentiële impairmentindicatoren en de projectie van
toekomstige cashflows die verband houden met de schepen
zijn complex en vereisen diverse ramingen met betrekking tot
onder andere de scheepswaarden, toekomstige vrachttarieven,
inkomsten uit schepen, disconteringsvoeten en economische
levensduur van schepen. In de voorgaande jaren werden er
geen bijzondere waardeverminderingen geboekt.
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In
2019
werd
de
oefening
inzake
bijzondere
waardeverminderingen beperkt tot een 2-stappen benadering,
wat geleid heeft tot het besluit dat er geen verdere stappen
nodig waren om vast te stellen dat er geen bijzondere
waardeverminderingen vereist waren. De eerste stap was het
vaststellen van het niveau waarop de activa aan een onderzoek
naar bijzondere waardeverminderingen worden onderworpen.
Euronav definieert haar kasstroomgenererende eenheid als
één enkel schip, tenzij dit schip in een pool wordt geëxploiteerd,
in welk geval dit schip, samen met de andere schepen in de
pool, collectief als een kasstroomgenererende eenheid worden
behandeld.
De tweede stap was het bepalen wanneer het onderzoek
naar bijzondere waardeverminderingen plaatsvindt. Euronav
heeft zowel interne als externe aanwijzingen van bijzondere
waardevermindering onderzocht die in rekening worden
genomen bij de beoordeling of het testen van op indicatoren

gebaseerde bijzondere waardevermindering noodzakelijk is:
 e veroudering of fysieke schade van een actief;
d
significante veranderingen in de mate of wijze waarop een
actief wordt (of naar verwachting wordt) gebruikt die een
nadelig effect op de entiteit hebben (of zullen hebben);
een plan om een actief af te voeren op een eerdere datum
voor afvoeren dan verwacht;
aanwijzingen dat de prestaties van een actief slechter zijn
of zullen zijn dan verwacht;
cashflows voor de verwerving van het actief, de exploitatie
of het onderhoud ervan die aanzienlijk hoger zijn dan
oorspronkelijk gebudgetteerd;
netto cashflow of operationele winsten die lager zijn dan
oorspronkelijk gebudgetteerd;
en netto uitstroom van kasmiddelen of operationele

verliezen
marktkapitalisatie lager dan de nettovermogenswaarde
een significante en onverwachte daling van de marktwaarde;
aanzienlijke nadelige effecten op het gebied van technologie,
markt, economische of wettelijke omgeving;
stijging van de marktrente
De beoordeling van deze indicatoren toonden niet aan dat er
gebeurtenissen of omstandigheden zijn die aantonen dat de
boekwaarde van de schepen, inclusief het gebruiksrecht van
de schepen, hoger zullen zijn dan het recupereerbaar bedrag.
Hoewel er geen waardevermindering was in 2019, kunnen we
niet garanderen dat dit in de toekomst niet zo zal zijn.
Eender welke waardevermindering die voorkomt zou onze
financiële sitautie, de operationele resultaten en de waarde van
ons aandeel negatief kunnen beïnvloeden.
Euronav is onderhevig aan risico’s inherent aan de uitbating
van zeeschepen
De activiteiten van Euronav zijn onderhevig aan verschillende
risico’s, zoals extreme weersomstandigheden, nalatigheid
van haar personeel, mechanische defecten aan de schepen,
botsingen, zware schade aan de schepen, schade of verlies
van vracht, en het wegvallen van commerciële activiteiten ten
gevolge van (geo)politieke omstandigheden en gebeurtenissen,
vijandelijkheden of stakingen. De exploitatie van zeeschepen
is bovendien onderworpen aan de inherente mogelijkheid van
maritieme rampen zoals olielekken en andere milieurampen,
alsook aan de verplichtingen die gepaard gaan met het bezitten
en uitbaten van schepen in het internationale handelsverkeer.
Euronav is van mening dat haar huidige verzekeringsbeleid
volstaat om haar te beschermen bij mogelijke ongevallen.
Euronav gelooft ook dat zij voldoende ingedekt is tegen
milieuschade en vervuiling zoals vereist door de betreffende
wetgeving en de standaardpraktijken in de sector. Hoe dan ook
is er geen garantie dat een dergelijke verzekering beschikbaar
zal blijven aan tarieven die door de Vennootschap als redelijk
beschouwd worden, of dat dergelijke verzekering voldoende
zal blijven om alle verliezen door Euronav opgelopen, te dekken,
of de kost van elke schadeclaim ingediend tegen Euronav
te dekken, of dat de verzekeringen het inkomstenverlies ten
gevolge van het uit de vaart halen van een schip zal dekken.
Indien er schadeclaims zouden ingediend worden tegen

Euronav, dan kunnen haar schepen in beslag genomen worden
of onderworpen worden aan andere gerechtelijke procedures.
De activiteiten van Euronav zijn onderworpen aan een
uitgebreide milieuwetgeving die een forse toename van de
kosten van Euronav zou kunnen veroorzaken
De activiteiten van Euronav zijn onderworpen aan een
uitgebreide, wijzigende milieuwetgeving. Euronav heeft in het
verleden aanzienlijke kosten gemaakt om deze wetgeving
en reglementeringen na te leven, waaronder uitgaven voor
aanpassingen aan schepen en wijzigingen in operationele
procedures. Euronav verwacht dat deze uitgaven hoog zullen
blijven. Bijkomende wetten en reglementeringen kunnen
ingevoerd worden en zouden Euronav kunnen beperken in haar
activiteiten of zouden een aanzienlijke stijging van haar kosten
kunnen veroorzaken. Dat alles kan een negatieve impact hebben
op de activiteiten van Euronav, haar financiële situatie en haar
bedrijfsresultaten.
De voorspellingen voor een bepaalde periode kunnen mogelijk
niet verwezenlijkt worden als gevolg van onvoorziene
economische cycli
Al leveren diverse analisten voorspellingen inzake de
ontwikkeling van de markten, toch kunnen deze voorspellingen
niet altijd precies de toekomstige vrachttarieven weergeven.
Deze zijn eerder onvoorspelbaar. Het voorspellen van
vrachttarieven wordt bemoeilijkt door de onzekere
vooruitzichten van de wereldeconomie.
Euronav heeft in de toekomst misschien bijkomend kapitaal
nodig en zal misschien niet de geschikte fondsen tegen
aanvaardbare voorwaarden vinden. Euronav deed aanzienlijke
investeringen tijdens de voorbije jaren. Al zijn de meeste van
deze projecten voldoende gefinancierd, toch bestaat het
risico dat de financiële markten niet voldoende fondsen ter
beschikking zullen kunnen stellen om dergelijke projecten te
blijven ondersteunen. Bij het afronden van dit rapport werd de
wereldeconomie hard geraakt door het COVID-19. De impact
van deze crisis op de vernieuwing van leningen wordt van
dichtbij opgevolgd.
De activiteiten van Euronav zijn onderhevig aan
schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven en deze
veroorzaken uitgesproken afwijkingen in haar nettoresultaten
De inkomsten van Euronav worden hoofdzakelijk weergegeven in
USD, al worden sommige uitbatingskosten uitgedrukt in andere
munteenheden, vooral in euro. Deze gedeeltelijke wanverhouding
tussen operationele inkomsten en uitgaven kunnen aanleiding
geven tot schommelingen in de nettoresultaten van Euronav.
Euronav is onderworpen aan risico’s die inherent zijn
aan het converteren van schepen in drijvende opslag- en
verladingsplatformen en de FSO-activiteiten
De FSO-activiteiten van Euronav zijn onderhevig aan
verscheidene risico’s inclusief vertragingen, overschrijding
van kosten, nalatigheid van werknemers, mechanische
defecten aan machines, aanvaringen, ernstige schade aan
schepen, schade aan of verlies van lading, piraterij, regionale
conflicten, oorlog of stakingen. In geval van vertraging in de
levering van een FSO onder een dienstencontract aan de
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eindgebruiker, kunnen de contracten gewijzigd of geannuleerd
worden. Bovendien is de werking van FSO-schepen onderhevig
aan de inherente mogelijkheid van maritieme rampen zoals
olievervuiling en andere milieurampen, en de verplichtingen
voortkomend uit de eigendom en het beheer van schepen
in de internationale handel. Euronav heeft zich momenteel
voldoende verzekerd tegen mogelijke ongevallen, milieuschade
en -vervuiling, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving
en de standaardpraktijken in de sector. Niettemin is er geen
garantie dat een dergelijke verzekering beschikbaar zal blijven
aan tarieven die door de Vennootschap als redelijk beschouwd
worden, of dat dergelijke verzekering voldoende zal blijven
om alle verliezen door Euronav opgelopen of de kost van elke
schadeclaim ingediend tegen Euronav te dekken, of dat de
verzekeringen het inkomstenverlies ten gevolge van het uit de
vaart halen van een schip zal dekken. Indien er schadeclaims
zouden ingediend worden tegen Euronav, dan kunnen haar
schepen in beslag genomen worden of onderworpen worden
aan andere gerechtelijke procedures.
Herfinanciering van leningen is mogelijks niet altijd
realiseerbaar
Er is geen garantie dat Euronav in staat zal zijn om haar leningen
terug te betalen of te herfinancieren aan aanvaardbare voorwaarden
of gewoon terug te betalen wanneer zij opeisbaar worden. Financiële
markten en schuldmarkten zijn niet altijd open, onafhankelijk van
de situatie van Euronav en het gebrek aan schuldfinanciering zou
dat Euronav’s activiteiten, financiële situatie en bedrijfsresultaten
negatief kunnen impacteren.
Risico’s met betrekking tot de TI Pool, VLCC chartering en
de verbonden ondernemingen zouden Euronav’s activiteiten,
financiële situatie en bedrijfsresultaten negatief kunnen
beïnvloeden
Hoewel inspanningen gedaan worden om de risico’s binnen
Euronav te identificeren en te beheren, is dat niet steeds
mogelijk of afdwingbaar. In het geval van de TI Pool, joint
ventures en verbonden ondernemingen, kan/kunnen de andere
partner(s) een verschillende visie hebben, ten gevolge waarvan,
volgens Euronav, een specifieke aanpak van risico’s beperkt
of zelfs onmogelijk kan zijn. De verschillende benaderingen
van deze risico’s kunnen leiden tot gevolgen die verschillen
van deze die Euronav zou hebben ondergaan of had willen
ondergaan, hetgeen Euronav’s activiteiten, financiële situatie en
bedrijfsresultaten negatief kan beïnvloeden.
Daden van piraterij op zeeschepen kunnen onze activiteiten
negatief beïnvloeden
Historisch gezien trof de piraterij vooral zeeschepen actief in
bepaalde regio’s in de wereld zoals de Zuid-Chinese Zee, de
Indische Oceaan, de Golf van Aden voor de kust van Somalië.
In het bijzonder in de Golf van Guinee voor de kust van Nigeria
werden in 2019 meer daden van piraterij vastgesteld. De
laatste jaren verminderde het aantal incidenten in de Golf
van Aden en in de Indische Oceaan aanzienlijk. Er werd wel
een stijging genoteerd van het aantal incidenten in ZuidOost Azië en in de Golf van Guinee waar de piraterij zich
omvormde van cargodiefstal naar kidnappen van bemanning.
Indien deze aanvallen zich voordoen in regio’s waar onze
schepen ingezet worden en die door verzekeraars worden

54 Jaarverslag 2019

gekwalificeerd als zones met een ‘verhoogd risico’, zouden
de premies aanzienlijk kunnen verhogen en het verkrijgen van
een verzekering bemoeilijken. Bovendien zouden in dergelijke
omstandigheden, de kosten voor de bemanning, alsook de
eventuele kosten die kunnen worden gemaakt voor het gebruik
van veiligheidsagenten, of het inhuren van militaire patrouilles
om de schepen te begeleiden, kunnen stijgen. Daarnaast zou
de kaping van één van onze schepen ten gevolge van een daad
van piraterij, een stijging van de kosten, of het helemaal niet
beschikbaar zijn van verzekeringen voor onze schepen, een
belangrijk negatief effect kunnen hebben op onze activiteiten,
financiële situatie, kasstromen, bedrijfsresultaten en de
mogelijkheid om dividenden te betalen. Om een antwoord te
bieden tegen de piraterij, in het bijzonder in de Golf van Aden,
nabij de kust van Somalië en het hele gebied van de westelijke
Indische Ocean, volgt Euronav, in overleg met de regelgevende
overheden, de laatste versie van BMP5 (Best Management
Practices). BMP5 is een gids die gezamenlijk werd opgesteld
door EUNAVFOR, het NAVO Scheepscentrum en UKMTO
(UK Maritime Trade Operations) alsook door verschillende
maritieme sectororganisaties en wordt regelmatig geüpdatet.
De Vennootschap kan in bepaalde gevallen zelfs overwegen
gewapende bewakers aan boord te nemen. Hoewel het inzetten
van deze bewakers bedoeld is om de kaping van schepen
te voorkomen, kan het ook ons aansprakelijkheidsrisico
vergroten voor dood of verwonding van personen of schade
aan persoonlijke bezittingen en bezittingen van derden,
hetgeen Euronav’s activiteiten, financiële situatie, kasstromen,
bedrijfsresultaten en de mogelijkheid om dividenden te betalen
negatief kan beïnvloeden.
Euronav is onderworpen aan risico’s met betrekking tot de
adequate bescherming van kritieke data en infrastructuur
tegen ongeoorloofd gebruik of enige andere vorm van
cybercriminaliteit
De activiteiten van Euronav zijn onderworpen aan het risico
op discontinuïteit als gevolg van ongeoorloofd gebruik,
diefstal, sabotage, virussen of enige andere verstorende
activiteit op de IT-infrastructuur van de Vennootschap
(zoals phishing en hacking), die de vertrouwelijkheid,
de integriteit en de beschikbaarheid van data en/of ITsystemen en de impact op het financieel resultaat van
de Vennootschap zou kunnen beïnvloeden. Euronav
heeft onder meer plannen inzake bedrijfscontinuïteit,
een
regelmatig
getest
IT-controlekader,
continue
toegangscontrole en onafhankelijke penetratietesten
geïmplementeerd in de Euronav-kantoren en aan boord van
de schepen. De controles van de Vennootschap omvatten
ook naleving van de bestaande gerelateerde regelgeving
en wetgeving en implementeren volledige naleving van de
Algemene verordening gegevensbescherming (EU), zoals
goedgekeurd op 14 april 2016.
Klimaatverandering en broeikasgasbeperkingen kunnen een
negatieve invloed hebben op onze activiteiten en markten
Vanwege de bezorgdheid over het risico van klimaatverandering
hebben een aantal landen en de IMO een regelgevend
kader aangenomen, of denken hieraan, om de uitstoot
van broeikasgassen te verminderen. Deze regelgevende
maatregelen kunnen onder meer bestaan uit de invoering

van een plafond- en handelsregeling, koolstofbelastingen,
verhoogde efficiëntienormen en stimulansen of mandaten
voor hernieuwbare energie. Op 27 oktober 2016 kondigde
het Marine Environment Protection Committee van de
International Maritime Organization zijn besluit aan betreffende
de invoering van regelgeving die een vermindering van de
zwavelemissies van de huidige 3,5% tot 0,5% verplicht vanaf
1 januari 2020. Vanaf 1 januari 2020 moeten schepen ofwel
zwavel uit emissies verwijderen ofwel brandstof met een laag
zwavelgehalte kopen, wat kan leiden tot hogere kosten en
extra investeringen voor scheepseigenaars. De interpretatie
van “brandstof gebruikt aan boord” omvat het gebruik in de
hoofdmotor, hulpmotoren en ketels. Scheepseigenaars kunnen
deze regelgeving naleven door (i) 0,5% zwavelhoudende
brandstof aan boord te gebruiken, die overal ter wereld
beschikbaar is, maar tegen hogere kosten; (ii) het installeren
van scrubbers voor het reinigen van de uitlaatgassen; of (iii)
door het aanpassen van schepen om op vloeibaar aardgas
te varen, wat misschien geen haalbare optie is vanwege het
ontbreken van een leveringsnetwerk en de hoge kosten van
dit proces. De kosten van naleving van deze wijzigingen in
de regelgeving kunnen aanzienlijk zijn en kunnen wezenlijke
nadelige gevolgen hebben voor onze toekomstige prestaties,
bedrijfsresultaten, cashflows en financiële toestand.

Hoewel de uitstoot van broeikasgassen uit de internationale
scheepvaart momenteel niet onderworpen is aan het
protocol van Kyoto bĳ het Raamverdrag van de Verenigde
Naties inzake klimaatverandering, dat landen verplichtte
om nationale programma’s ter vermindering van de uitstoot
van bepaalde gassen uit te werken, of de overeenkomst
van Parijs, wordt er in de toekomst mogelijk een nieuw
verdrag aangenomen waarin beperkingen op de emissies
van schepen zijn opgenomen. Naleving van wetswijzigingen,
wijzigingen in voorschriften en verplichtingen met betrekking
tot klimaatverandering kan onze kosten met betrekking tot het
exploiteren en onderhouden van onze schepen verhogen en
ons verplichten nieuwe emissiecontroles te implementeren,
emissierechten te kopen of belastingen te betalen met
betrekking tot onze broeikasgasemissies of een programma
voor broeikasgasemissies te implementeren en te beheren.
Het genereren van inkomsten en strategische groeikansen
kunnen ook nadelig worden beïnvloed.
Nadelige gevolgen voor de olie- en gasindustrie met betrekking
tot klimaatverandering, waaronder de toenemende bezorgdheid
van het publiek over de gevolgen van klimaatverandering voor
het milieu, kunnen ook een negatief effect hebben op de vraag
naar onze diensten. Zo kunnen toenemende regelgeving
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op het gebied van broeikasgassen of andere bezorgdheden
met betrekking tot klimaatverandering de vraag naar olie
en gas in de toekomst verminderen of ertoe aanzetten om
meer gebruik te maken van alternatieve energiebronnen.
Daarnaast kunnen de fysieke effecten van klimaatverandering,
waaronder veranderingen in weerpatronen, extreme
weersomstandigheden, stijgende zeespiegel, waterschaarste,
of de prestaties van leveranciers van wie we afhangen zoals
de staat van haveninfrastructuur, onze activiteiten negatief
beïnvloeden. Elk langdurig wezenlijk nadelig effect op de olieen gasindustrie kan een aanzienlijke financiële en operationele
nadelige invloed hebben op onze activiteiten, die we op dit
moment niet met zekerheid kunnen voorspellen.
Politieke
instabiliteit,
terroristische
aanslagen
en
internationale vijandelijkheden kunnen van invloed zijn op
de zeetransportsector, wat onze activiteiten ongunstig kan
beïnvloeden
Onze activiteiten, bedrijfsresultaten, cashflows, financiële
toestand en het vermogen om dividenden uit te keren, indien
van toepassing, kunnen in de toekomst nadelig worden
beïnvloed door veranderende economische, politieke en
bestuurlijke omstandigheden in de landen en regio’s waar onze
schepen worden gebruikt of geregistreerd zijn. Bovendien zijn
we actief in een economische sector die waarschijnlijk negatief
beïnvloed zal worden door de gevolgen van politieke conflicten,
inclusief de huidige politieke instabiliteit in het Midden-Oosten
en de Zuid-Chinese Zee en andere geografische landen en
gebieden, geopolitieke gebeurtenissen zoals de terugtrekking
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, of “Brexit”,
terroristische of andere aanvallen, en oorlog (of oorlogsdreiging)
of internationale vijandelijkheden, zoals deze tussen de
Vernigde Staten en Noord-Korea of Iran of de handelsoorlog
tussen de VS en China, of de prijsoorlog tussen Saudi-Arabië en
Rusland. Aanslepende conflicten en recente ontwikkelingen in
het Midden-Oosten, en Iran, of tussen de Houthi en de Arabische
provincies in Yemen, of intern in Libië. Terroristische aanvallen
zoals in Parijs op 13 november 2015, in Manchester op 22
mei 2017, evenals de regelmatige terroristische incidenten
in het Midden-Oosten, en het voortdurende antwoord van de
Verenigde Staten en anderen op deze aanvallen, net als de
dreiging van toekomstige terroristische aanvallen wereldwijd,
begint onzekerheid te veroorzaken in de financiële markten
en internationale handel en kan onze bedrijfsresultaten en
financiële situatie beïnvloeden. Aanslepende conflicten en
recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten, met inbegrip
van de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en
Iran welke in januari 2020 escaleerde in een luchtaanval van
de Verenigde Staten op Bagdad waarbij een hooggeplaatste
Iraanse generaal werd omgebracht, evenals de aanwezigheid
van gewapende troepen van de Verenigde Staten of andere
landen in Irak, Syrië, Afghanistan en verscheidene andere
regio’s, kunnen leiden tot bijkomende daden van terrorisme en
gewapende conflicten in de wereld, die op hun beurt kunnen
bijdragen tot verdere economische instabiliteit in de financiële
markten en internationale handel wereldwijd.
Daarbovenop kan elke escalatie tussen de Verenigde Staten
en Iran resulteren in een vergelding van Iran die mogelijk de
scheepssector kan beïnvloeden, door een stijging van de
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aanvallen op schepen in de Straat van Hormus (waar reeds een
toenemend aantal aanvallen en in beslagnames van schepen
werd ervaren in 2019). Deze onzekerheden kunnen ook onze
mogelijkheid om bijkomende financiering of verzekering, op
voor ons aanvaarbare voorwaarden te bekomen, negatief
beïnvloeden. Elk van deze gebeurtenissen kan een materiële
negatieve invloed hebben op onze bedrijfsresultaten,
inkomsten en kosten.
Bovendien kunnen regeringen - en hebben ze reeds handelsbelemmeringen
opwerpen/opgeworpen
om
hun binnenlandse industrieën tegen buitenlandse invoer
te beschermen, waardoor de vraag naar scheepvaart
afneemt. Leiders in de Verenigde Staten en China hebben
bepaalde toenemende handelsbeschermende maatregelen
ingevoerd welke ietwat verzacht werden door de recente
handelsovereenkomst (eerste fase naar een handelsverdrag)
tussen de Verenigde Staten en China welke een aankoop vereist
van meer dan 50 biljoen dollar aan Chinese energieproducten
inclusief ruwe olie.
Het uitbreken van epidemies en pandemies en daarop
volgende overheidsmaatregelen kunnen onze activiteiten
negatief beïnvloeden
Het uitbreken van epidemies en pandemies en daarop
volgende overheidsmaatregelen kunnen onze activiteiten
negatief beïnvloeden. Onze activiteiten zijn onderhevig aan
verschillende risico’s met betrekking tot het uitbreken van
besmettelijke ziektes. Bijvoorbeeld, de recente uitbraak van
COVID-19, een virus dat luchtweginfecties veroorzaakt met
kans op de dood als gevolg, oorspronkelijk uit China maar
snel verspreid over de wereld, heeft op diverse manieren
reeds negatieve gevolgen voor de economische activiteit, de
productieketen, de arbeidsmarkt en de regionale en wereldwijde
vraag naar transport van zowel olie alsgas. Covid-19 kan
verdere negatieve gevolgen hebben op onze bedrijvigheid
evenals deze van onze klanten en toeleveranciers. Sinds maart
2020, spreekt de Wereldgezondheidsorganisatie (“WGO”) bij
deze uitbraak van Covid-19 over een pandemie. Overheden in
landen waar de uitbraak toeslaat, nemen noodmaatregelen
waaronder reisverbod en quarantaines om de volksgezondheid
te beschermen. Bedrijven nemen ook de nodige maatregelen,
zoals het verplichten van telewerken, annuleren van reizen en
zelfs het tijdelijk sluiten. . Deze tijdelijke maatregelenkunnen
verlengd of uitgebreid worden met additionele maatregelen
afhankelijk van het verdere verloop van de uitbraak van het
virus. De huidige en toekomstige maatregelen om het virus
onder controle te krijgen, zullen met grote waarschijnlijkheid
verdere negatieve gevolgen hebben voor de economische
activiteit in het algemeen en de Vennootschap specifiek. Zo
is het mogelijk dat onze schepen niet meer kunnen aanmeren
havens, of onze bemanning moeilijkheden zal ondervinden
bij het aan- of afmeren in havens in regio’s die erg getroffen
zijndoor COVID-19.
De uiteindelijke impact van de COVID-19 uitbraak is
momenteel nog niet volledig te overzien maar zal met grote
waarschijnlijkheid heel wat marktturbulentie veroorzaken. Dit
zal een negatief effect hebben op onze economische activiteit,
resultaat en liquiditeit, dat materieel en ingrijpend kan zijn.

Stijgende brandstofprijzen kunnen onze winsten nadelig
beïnvloeden
Terwijl wij niet direct de kosten van brandstof of bunkers dragen op
grond van onze tijdcharters, is brandstof een belangrijke factor bij
het onderhandelen over de bevrachtingstarieven. Brandstof is ook
een aanzienlijke, zo niet de grootste, uitgave op het gebied van onze
scheepvaartactiviteiten wanneer schepen worden verhandeld op
de spotmarkt op basis van reischarter. Als gevolg hiervan kan
een stijging van de brandstofprijs boven onze verwachtingen
een negatieve invloed hebben op onze winstgevendheid op
het moment van de charteronderhandelingen. De prijs en de
levering van brandstof zijn onvoorspelbaar en fluctueren op basis
van gebeurtenissen die buiten onze controle vallen, inclusief
geopolitieke ontwikkelingen, vraag en aanbod op het gebied van
olie en gas, acties van de Organisatie van olie-exporterende landen
(OPEC) en andere olie- en gasproducenten, oorlog en onrust in
olieproducerende landen en regio’s, regionale productiepatronen
en milieuoverwegingen. Bovendien is brandstof veel duurder
geworden als gevolg van nieuwe regelgeving die een vermindering
van de zwavelemissies tot 0,5% verplicht vanaf januari 2020,
waardoor de winstgevendheid en het concurrentievermogen
van onze activiteiten kunnen afnemen ten opzichte van andere
vormen van transport, zoals wegtransport (vrachtwagen) of
spoortransport (trein). Andere toekomstige regelgeving kan een
soortgelijke impact hebben.
De IMO 2020 regelgevingen kunnen voor ons aanzienlijke kosten
veroorzaken zowel voor het aankopen van lage-sulfurbrandstof
rechtstreeks op de groothandelsmarkt voor opslag op zee als
het daaropvolgend gebruik op onze schepen
Met ingang van 1 januari 2020, implementeerde de IMO een nieuwe
regelgeving voor een wereldwijde beperking op zwavelemissies
van schepen van 0,50%. Onder deze nieuwe wereldwijde beperking

in een poging om de emissie van zwaveloxide in de atmosfeer te
verlagen, moeten schepen marine brandstoffen gebruiken met
een zwavelinhoud van 0,50%, tegenover de vorige regelgeving die
een maximum van 3,50% sulfur voorschreef.
We kunnen kosten oplopen om de voldoen met deze herziene
standaard. Bijkomende of nieuwe conventies, wetten en
regelgevingen kunnen aangenomen worden die, onder andere, de
installatie van dure emissiecontrolesystemen kunnen opleggen en
onze bedrijvigheid, ons bedrijfsresultaat, cashflows en financiële
situatie negatief beïnvloeden.
Met uitzondering van de 4 VLCC-schepen in aanbouw in de
scheepswerf van DSME, zijn geen van onze schepen uitgerust
met scrubbers en vanaf 1 januari 2020 zijn we overgeschakeld
op het gebruik van IMO conforme brandstoffen. We blijven
verschillende mogelijkheden evalueren om in regel te zijn met
IMO en andere richtlijnen en regelgevingen. We verwachten dat
onze brandstofkosten en voorraden zullen stijgen in 2020 als
resultaat van deze regelgevingen in verband met sulfuremissies.
Lage sulfurbrandstof is duurder dan standaard marine brandstof
met 3,5% sulfurinhoud en kan nog duurder worden of moeilijk
te bekomen als gevolg van een stijgende vraag. Indien het
prijsverschil tussen lage sulfurbrandstof en hoge sulfurbrandstof
aanzienlijk groter is dan verwacht of indien de lage sulfurbrandstof
niet beschikbaar is in havens langs bepaalde handelsroutes zal
het misschien niet mogelijk of winstgevend zijn om onze schepen
in te zetten op bepaalde handelsroutes zonder scrubbers te
installeren of tijdsverlies te lijden voor het bekomen van conforme
brandstof. Scrubbers voor deze schepen zullen mogelijk niet
beschikbaar zijn aan een schappelijke prijs of helemaal niet als
we ze op een later tijdstip zoeken.
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gebied van omgeving, publieke gezondheid en veiligheid. Het
Hongkong Verdrag moet nu nog geratificeerd worden door
het vereiste aantal landen om in werking te treden. Van zodra
het Verdrag van Hongkong van kracht wordt, zal elk schip
dat gecycleerd wordt een lijst van gevaarlijke materialen aan
boord moeten hebben. De gevaarlijke materialen, waarvan
het gebruik en installatie in bepaalde gevallen verboden is,
zijn opgelijst in een bijlage bij het Verdrag van Hongkong.
Schepen zullen inspecties moeten ondergaan om hun lijst van
gevaarlijke materialen na te gaan in het begin, gedurende hun
operationele leven en voorafgaand aan de recyclage.
Het Verdrag van Hongkong, dat momenteel open staat voor
toetreding door IMO lidstaten, zal van kracht zijn 24 maanden
na de datum waarop 15 IMO lidstaten, die ten minste 40%
van de tonnage van de wereldhandel vertegenwoordigen, het
Verdrag hebben geratificeerd of zijn toegetreden. Op de datum
van dit jaarverslag, hebben 15 landen die net iets meer dan
30% van de tonnage van de wereldhandel vertegenwoordigen
het Verdrag van Hongkong geratificeerd of toegetreden.
Op 20 november 2013 keurde het Europees Parlement en de
Europese Raad de Regelgeving inzake Scheepsrecyclage goed,
welke de vereisten van het Verdrag van Hongkong bevat, en
vereist dat bepaalde commerciele zeeschepen die varen onder
de vlag van een EU lidstaat enkel mag gercycleerd worden
in faciliteiten opgenomen in de Europese lijst van toegelaten
scheepsrecyclage faciliteiten. We zijn verplicht de Europese
ScheepsRecyclage Regelgeving na te leven tegen 31 december
2020, aangezien onze schepen actief zijn in de Europese regio.

Brandstof is een aanzienlijke, zo niet de grootste, kost in onze
scheepsvaart wanneer schepen onder charter zijn en het is een
belangrijke factor in het onderhandelen van chater tarieven.
Onze activiteiten en prestatie van onze schepen, en als gevolg
hiervan onze bedrijfsresultaten, cashflows en financiële situatie,
kunnen negatief beïnvloed worden door het gebrek aan conforme
brandstoffen, of omdat ze van lage of onstabiele kwaliteit zijn,
wanneer de-bunkering faciliteiten met conforme brandstof niet
beschikbaar zijn voor onze schepen wanneer dit nodig is, of
wanneer één van de hierboven vermelde gebeurtenissen zich
voordoet. De nalevingskosten van deze en andere verwante
wijzigingen in regelgeving, kunnen aanzienlijk zijn en kunnen
een materiële negatieve impact hebben op onze winstmarge
tijdens de charteronderhandeling. Verder kan brandstof in
de toekomst duurder worden, wat onze winstgevendheid en
concurrentievermogen met andere vormen van transport zoals
vrachtwagen en per spoor kan verlagen.
Ontwikkelingen in veiligheids- en milieuvereisten inzake
de scheepsrecyclage kan resulteren in verhoogde en
onverwachte kosten
Het 2009 Internationale Verdrag van Hongkong voor
Veiligheid en Milieubewuste Recyclage van schepen, of het
Hongkong Verdrag, heeft als doel te verzekeren dat schepen
die gerecycleerd worden, eens ze aan het einde van hun
operationele leven zijn, geen onnodige risico’s vormen op het
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Deze regelgevende ontwikkelingen, eens van toepassing,
kunnen aanleiding geven tot stijging van de kosten bij
scheepswerven, reparatiewerven en recyclagewerven. Dit kan
op zijn beurt resulteren in een daling van de residuwaarde van
een schip, en een schip kan mogelijk de kosten niet dekken om
de laatste vereisten na te leven, wat een negatieve invloed kan
hebben op onze toekomstige prestaties, bedrijfsresultaten,
cashflows en financiële situatie.
Gebeurtenissen in de wereld kunnen een invloed hebben op
onze bedrijfsresultaten en financiële toestand
Het grootste deel van onze activiteiten vindt plaats buiten de
VS en België. Onze activiteiten, bedrijfsresultaten, cashflows,
financiële toestand en beschikbare liquide middelen kunnen
nadelig worden beïnvloed door de gevolgen van politieke
instabiliteit, terroristische aanslagen of andere aanvallen, oorlog,
handelsoorlog of internationale vijandelijkheden. Aanhoudende
conflicten en recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten,
op het Koreaanse schiereiland, in Noord-Afrika, China en
andere geografische regio’s en landen en de aanwezigheid van
Amerikaanse of andere strijdkrachten in sommige van deze
regio’s kunnen leiden tot bijkomende terreurdaden en gewapende
conflicten over de hele wereld, die kunnen bijdragen tot verdere
economische instabiliteit in de wereld en onzekerheid op de
mondiale financiële markten. Als gevolg van het bovenstaande
hebben verzekeraars de premies verhoogd en de dekking voor
verliezen als gevolg van terreurdaden in het algemeen verlaagd
of beperkt. Toekomstige terroristische aanslagen kunnen leiden
tot een grotere volatiliteit van de financiële markten en kunnen

een negatieve invloed hebben op de Amerikaanse en mondiale
economie. Deze onzekerheden kunnen ook een negatieve
invloed hebben op ons vermogen om aanvullende financiering te
verkrijgen tegen voorwaarden die voor ons aanvaardbaar zijn of
helemaal niet.
Zowel in het verleden als recent heeft politieke instabiliteit ook
geleid tot aanvallen op schepen, het verstoren van waterwegen
door watermijnen en andere pogingen om de internationale
scheepvaart te ontwrichten, met name in de Arabische Golfregio.
Terroristische acties en piraterij hebben ook gevolgen gehad voor
schepen die handel drijven in regio’s als de Zuid-Chinese Zee,
West-Afrika en de Golf van Aden voor de kust van Somalië. Elk
van deze voorvallen kan een aanzienlijke nadelige invloed hebben
op onze activiteiten, financiële toestand, bedrijfsresultaten en
beschikbare liquide middelen.
Technologische vernieuwing en vereisten op het vlak van
kwaliteit en efficiëntie van onze klanten kunnen het inkomen
uit charters en de waarde van onze schepen verminderen
Onze klanten, in het bijzonder deze in de olie-industrie, hebben
een hoge en stijgende focus op kwaliteit en nalevingstandaard bij
hun toeleveranciers over de ganse bevoorradingsketen, inclusief
het scheeps- en transportsegment. Onze blijvende naleving van
deze standaarden en kwaliteitsvereisten is essentieel voor onze
activiteiten. De chartertarieven en de waarde en operationeel
leven van een schip worden bepaald door een aantal factoren
zoals de efficiëntie van het schip, de operationele flexibiliteit en
actieve leven. Efficiëntie omvat snelheid, brandstof economie en
de mogelijkheid om snel te laden en ontladen. Flexibileit omvat
de mogelijkheid om havens aan te doen, gebruik te maken van
verwante dokfaciliteiten en de passage door kanalen en straten.
De lengte van het operationele leven van een schip is afhankelijk
van het oorsponkelijk ontwerp en bouw, het onderhoud en de
invloed van operationele stress. Indien nieuwe tankers worden
gebouwd, die meer efficiënt of flexibel zijn of zelfs langer
operationeel zijn dan onze schepen, zal de concurrentie van deze
technologisch geavanceerde schepen onze charterinkomsten
negatief kunnen beïnvloeden en de herverkoopwaarde van onze
schepen zou aanzienlijk kunnen dalen. Dit kan een negatief effect
hebben op onze bedrijfsresultaten, cashflows, financiële situatie
en mogelijkheid om dividend uit te betalen.

6. Inlichtingen vereist in het jaarverslag op grond van
artikel 34 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007
6.1 KAPITAALSTRUCTUUR
Bij het opstellen van dit jaarverslag bedroeg het maatschappelijk
kapitaal van Euronav NV 239.147.505,82 USD, vertegenwoordigd
door 220.024.713 aandelen zonder nominale waarde. De
aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Euronav houdt
4.946.216 eigen aandelen.
Bij het opstellen van dit jaarverslag stonden er geen
converteerbare obligaties of eeuwigdurende preferente
effecten uit. Naast de aandelenoptieplannen (zie sectie 4.5 van
deze Verklaring inzake Corporate Governance), bestaan er geen
andere aandelenplannen, aandelenopties of andere rechten om
aandelen van de Vennootschap te verwerven.

6.2 BEPERKINGEN AAN DE UITOEFENING VAN
STEMRECHTEN OF VAN OVERDRACHT VAN EFFECTEN
Elk aandeel geeft recht op één stem. De Vennootschap heeft
geen effecten uitgegeven die de houder ervan bijzondere
stemrechten of controle zouden verlenen. De statuten bevatten
geen beperkingen van stemrechten en elke aandeelhouder
kan zijn stemrechten uitoefenen op voorwaarde dat hij
geldig toegelaten werd tot de Aandeelhoudersvergadering
en zijn stemrechten niet geschorst zijn. Overeenkomstig
artikel 12 van de statuten is de Vennootschap gerechtigd
om de uitoefening van stemrechten verbonden aan aandelen
waarvan verscheidene personen eigenaar zijn, te schorsen.
Niemand kan op de Aandeelhoudersvergadering stemmen
op basis van de stemrechten verbonden aan effecten
waarvoor de formaliteiten voor de toelating tot de Algemene
Vergadering zoals neergelegd in artikel 32 van de statuten of
de wet niet tijdig of niet correct werden vervuld. Evenzo zijn
er geen beperkingen in de statuten of bij wet met betrekking
tot de overdracht van effecten.

6.3 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
De gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
wordt gehouden in Antwerpen op de derde donderdag van
de maand mei om 10u30 op de hoofdzetel of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping. Indien deze datum een officiële
feestdag zou zijn, zal de Algemene Vergadering plaatsvinden
op de eerste werkdag voorafgaand aan die datum.

6.4 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMSTEN OF
ANDERE OVEREENKOMSTEN
Op de datum van dit rapport is de Raad van Toezicht niet op de
hoogte van enige aandeelhoudersovereenkomsten of andere
overeenkomsten tussen de hoofdaandeelhouders of andere
aandeelhouders die de overdracht van effecten of de uitoefening
van stemrechten beperken. Tussen de hoofdaandeelhouders
bestaan
geen
aandeelhoudersovereenkomsten
noch
stemafspraken. Zij handelen evenmin in onderling overleg. Er
zijn geen overeenkomsten tussen de Vennootschap en haar
werknemers of leden van de Raad van Toezicht die voorzien
in een vergoeding in geval van ontslag volgend op een
openbaar bod. Echter, in het geval de overeenkomst met een
Bestuurslid is beëindigd omwille van Change of Control, heeft
het Bestuurslid recht op een compensatievergoeding.
Met uitzondering van de voorgaande en gangbare marktconforme clausules inzake controlewijziging onder de krediet
overeenkomsten, de naaktrompbevrachtingsovereenkomsten
in het kader van sale & leasebacktransacties en de incentive
plannen op lange termijn, zijn er verder geen belangrijke overeenkomsten waarbij de Vennootschap betrokken partij is en
die in voege treden, dan wel gewijzigd of beëindigd worden in
geval van verandering van controlewijziging van de Vennootschap na een openbaar bod.

6.5 BENOEMING EN VERVANGING VAN LEDEN VAN DE
RAAD VAN TOEZICHT
De statuten (artikel 15 en volgende) en het Corporate Governance
Charter van Euronav bevatten specifieke regels met betrekking
tot de (her)benoeming, vervanging en de evaluatie van de leden
van de Raad van Toezicht. De Algemene Vergadering van
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Aandeelhouders benoemt de Raad van Toezicht. De Raad legt
de voorstellen voor de (her)benoeming van de leden van de
Raad van Toezicht - ondersteund door een aanbeveling van het
Corporate Governance en Benoemingscomité - ter goedkeuring
voor aan de Algemene Vergadering. Indien een mandaat voor de
Raad van Toezicht openvalt in de loop van de termijn waarvoor
zulk lid benoemd was, kunnen de overblijvende leden van de
Raad van Toezicht voorlopig in de vacature voorzien tot aan
de eerstvolgende Algemene Vergadering die over de definitieve
vervanging beslist. De Bestuurder die in deze omstandigheden
wordt benoemd, is slechts benoemd voor de termijn om het
mandaat van degene die hij/zij vervangt, te voleindigen. Leden
van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn
van maximaal vier jaar. Na het verstrijken van deze termijn is
elke lid herverkiesbaar.

6.6 STATUTENWIJZIGINGEN
De statuten kunnen gewijzigd worden door de Buitengewone
Algemene Vergadering in overeenstemming met het Belgisch
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Elke
statutenwijziging vereist een gekwalificeerde meerderheid van
stemmen.

6.7 MACHTIGING AAN DE RAAD VAN TOEZICHT
INZAKE KAPITAALSVERHOGING
De statuten (artikel 7) bevatten specifieke regels betreffende
de machtiging tot kapitaalsverhoging. Aan de Raad van
Toezicht is bij besluit van de Algemene Vergadering van 20
februari 2020 de bevoegdheid verleend om binnen de termijn
van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking
van het besluit, in één of meerdere malen op de wijze en tegen
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de voorwaarden die de Raad van Toezicht zal bepalen, het
kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 25.000.000
USD (met een mogelijkheid voor de Raad van Toezicht om het
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te beperken
of op te schorten) of 120.000.000 USD (zonder de mogelijkheid
voor de Raad van Toezicht om het voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouders te beperken of op te schorten).

6.8 MACHTIGING TOEGEKEND AAN DE RAAD
VAN TOEZICHT OM EIGEN AANDELEN VAN DE
VENNOOTSCHAP TE VERWERVEN OF TE VERKOPEN
Artikel 13 van de statuten bevat het beginsel dat de Vennootschap
en haar directe en indirecte dochterondernemingen de
eigen aandelen van de Vennootschap kunnen verwerven en
verkopen onder de wettelijke voorwaarden. Met betrekking tot
de verwerving van de eigen aandelen van de Vennootschap is
een voorafgaand besluit van de Algemene Vergadering vereist
om de Vennootschap te machtigen haar eigen aandelen te
verwerven. Een dergelijke machtiging werd verleend door
de Algemene Vergadering van 13 mei 2015 en blijft geldig
gedurende een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van deze
Algemene Vergadering. Op grond van deze machtiging mag de
Vennootschap maximaal twintig procent (20%) van de bestaande
aandelen van de Vennootschap verwerven, waarbij alle reeds
door de Vennootschap en haar directe dochterondernemingen
aangekochte aandelen in aanmerking moeten worden genomen
tegen een prijs per aandeel gelijk aan het gemiddelde van de
laatste vijf slotkoersen van het Euronav-aandeel op Euronext
Brussel vóór de verwerving, verhoogd met een maximum van
twintig procent (20%) of verlaagd met een maximum van twintig

procent (20%) van het genoemde gemiddelde. Met betrekking
tot de verkoop van de eigen aandelen van de Vennootschap kan
de Vennootschap haar eigen aandelen vervreemden die aldus
zijn verworven onder de wettelijke voorwaarden en behoudens
enkele uitzonderingen waarvoor een specifieke toestemming
van de Algemene Vergadering vereist is.

7. Winstverdeling
De Raad van Toezicht kan overeenkomstig de statuten van
Euronav en het toepasselijke Belgische recht van tijd tot
tijd dividenden aankondigen en uitkeren. De aankondiging
en uitkering van eventuele dividenden vereisen steeds de
goedkeuring van de Raad van Toezicht (in het geval van
interimdividenden) of van de aandeelhouders (in het geval van
gewone of tussentijdse dividenden).
Het huidige beleid inzake aandeelhoudersrendement, zoals
aangenomen door de Raad van Toezicht luidt als volgt: de
Vennootschap heeft de intentie om een minimum nettowinst
uit te keren van minstens 0,12 USD in totaal per aandeel
per jaar indien (a) de Vennootschap volgens de Raad van
Toezicht over een sterke handelsbalans en liquiditeit beschikt
gecombineerd met (b) voldoende uitzicht op inkomsten uit
vaste contracten. Indien de resultaten per aandeel positief zijn
en het bedrag van het gewaarborgde dividend overstijgen, zal dit
bijkomend inkomen toegekend worden aan: bijkomende cash
dividenden, inkoop eigen aandelen, versnelde schuldaflossing
of de aankoop van schepen waarvan de Raad van Toezicht
oordeelt op dat moment dat zulke aankoop bijdraagt aan
waardeverhoging voor de aandeelhouders.

of een inbreuk op de kredietovereenkomsten van Euronav.
Gelieve de laatste 20-F filing van het jaarverslag te raadplegen
inzake beperkingen op Euronav’s mogelijkheid om dividenden
uit te keren volgens de bepalingen in de overeenkomsten
die de schuldverbintenissen betreffen. Het Belgische recht
verbiedt normaal gezien de uitkering van dividenden, tenzij het
nettoactief op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
daardoor niet onder het bedrag van het gestorte of (indien hoger)
opgevraagde maatschappelijk kapitaal valt en voor zover 5% van
de nettowinst voor de dividenduitkering wordt toegewezen aan
de wettelijke reserves totdat deze 10% van het maatschappelijk
kapitaal bedragen. Dividenduitkeringen of taxatie van cash
repatriation mogen niet plaatsvinden als het resultaat daarvan
zou zijn dat de waarde van het nettoactief minder bedraagt dan
de som van (i) het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, (ii)
het bedrag van de hiervoor vermelde wettelijke reserves en (iii)
andere reserves die volgens de statuten van Euronav of volgens
de wet vereist zijn, zoals bijvoorbeeld onbeschikbare reserves
indien Euronav eigen aandelen zou aanhouden. Het is mogelijk
dat Euronav in de toekomst niet voldoende reserves beschikbaar
heeft om dividenden uit te keren en dat dochterondernemingen
niet voldoende fondsen of reserves beschikbaar hebben om
uitkeringen te betalen aan Euronav. Euronav kan niet garanderen
dat er überhaupt dividenden zullen uitgekeerd worden.
Bovendien kan het vennootschapsrecht dat van toepassing is
op dochterondernemingen onder bepaalde omstandigheden
beperkingen opleggen met betrekking tot dividenduitkeringen of
bijkomende taxatie op cash overdraging.

8. Gedragscode
Bijkomende uitleg werd verleend door de Vennootschap bij
wijze van persbericht uitgestuurd op 9 januari 2020, verwoord
als volgt:
 lk kwartaal beoogt Euronav 80% van haar netto inkomsten
E
uit te keren aan haar aandeelhouders (inclusief het vaste
element van 0,03 USD per kwartaal)
De uitkering aan aandeelhouders zal voornamelijk

plaatsvinden in de vorm van een cash dividend en de
Vennootschap zal steeds overwegen om als alternatief
eigen aandelen in te kopen indien zij van mening is op
die manier meer waarde te kunnen creëren voor haar
aandeelhouders
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om meer
dan 80% van haar netto inkomsten uit te keren indien de
omstandigheden zich daar toe lenen

Euronav aanvaardt en hanteert een Code of Business Conduct
and Ethics. Het doel van de Gedragscode bestaat erin de
werknemers te begeleiden bij de bevordering en bescherming
van de goede reputatie van Euronav. De Gedragscode
zet de beleidspunten en richtlijnen uiteen die de waarden
van Euronav belichten en meer bepaald haar relaties met
klanten, leveranciers, aandeelhouders, belanghebbenden en
de samenleving in het algemeen. De volledige tekst van de
Gedragscode bevindt zich op de website: www.euronav.com.

9. Maatregelen in verband met misbruik van voorkennis
en machtsmisbruik


Verwerking
van
minderwaarden
en
meerwaarden:
Als deel van haar uitkeerbeleid zal Euronav uitzonderlijke
minwaarden blijven meerekenen bij het toekennen van
bijkomende dividenden maar ook uitzonderlijke meerwaarden
blijven uitsluiten bij het uitkeren van bijkomende dividenden.
Verwerking
van
uitgestelde
belastingvorderingen
(DTA)
en
uitgestelde
belastingschulden
(DTL):
Als deel van haar uitkeerbeleid zal Euronav niet-geldelijke
elementen die de resultaten beïnvloeden zoals DTA en DTL niet
meerekenen.

Gelet op de op de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake
marktmisbruik (‘market abuse regulation’) en houdende
intrekking van Richtlijn 2003/6/EC van het Europees
Parlement en de Raad en de richtlijnen van de Commissie
2003/124/EC, 2003/125/EC en 2004/72/EC (de ‘Market
Abuse Regulation’ of ‘MAR’), keurde de Raad van Bestuur
op zijn vergadering van 25 maart 2020, een huidige versie
van de ‘Dealing Code’ goed. De Dealing Code bevat onder
andere beperkingen in het handelen in Euronav aandelen
gedurende zogenaamde ‘gesloten periodes’, die sinds
2006 van toepassing zijn, en ook andere procedures
en veiligheidsmaatregelen die de Vennootschap heeft
geïmplementeerd in overeenstemming met de Market
Abuse Regulation.

In het algemeen is het niet toegelaten dat Euronav dividenden
uitkeert indien dat zou resulteren in een wanbetaling onder

De leden van de Raad van Toezicht, Directie Raad, Managers
en personeelsleden van Euronav die wensen te handelen
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in Euronav aandelen dienen voorafgaandelijk toelating
te krijgen van de Compliance Officer. Transacties die
bekendgemaakt dienen te worden in overeenstemming
met de Market Abuse Regulation worden te gepasten tijde
openbaar gemaakt.

10. GUBERNA
Aangezien Euronav sterk gelooft in de verdiensten van de
principes van deugdelijk bestuur en veel belang hecht aan
een verdere ontwikkeling van haar corporate governance
structuur, sloot de Vennootschap zich eind 2006 aan als
institutioneel lid bij Guberna (www.guberna.be). Guberna
is een kenniscentrum dat corporate governance in al zijn
dimensies promoot en een platform biedt waar ervaringen,
kennis en beste praktijken kunnen worden uitgewisseld.

11. Gender diversity
Overeenkomstig de bepalingen van de Corporate Governance
Code dient de Raad van Toezicht te worden samengesteld op
basis van genderdiversiteit en diversiteit in het algemeen. De
huidige Raad van Bestuur van Euronav is samengesteld uit
drie mannen en drie vrouwen met uiteenlopende expertise. De
Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de Wet van 28 juli
2011 met betrekking tot genderdiversiteit en de aanbeveling
van de Corporate Governance en Benoemingscomité
als gevolg van het in voege treden van de wet inzake de
vertegenwoordiging van vrouwen in de Raden van Bestuur
van beursgenoteerde vennootschappen. In januari 2018
werd Euronav geselecteerd als een van 100 bedrijven binnen
tien sectoren om deel uit te maken van de 2018 Bloomberg
International Gender-Equality Index (GEI).
Deze uitgebreide 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. De vermelding in deze index betekent dat
Euronav’s inspanningen in het creëren van een omgeving
die gendergelijkheid steunt, erkend worden en dat de vraag
naar diverse en betrokken werkplekken stijgt. Euronav nam
deel aan een enquête opgezet door Bloomberg International
in samenwerking met externe deskundigen, waaronder
Women’s World Banking, Catalyst, Working Mother Media,
National Women’s Law Center en National Partnership
for Women & Families. De vennootschappen die dit jaar
werden opgenomen, haalden of overtroffen een wereldwijde
drempel opgesteld door Bloomberg inzake publicatie van
bedrijfsinformatie en het behalen of aannemen van de beste
statistieken en beleidslijnen.
Op 24 maart 2019 bestond het Directiecomité uit een vrouw
en vier mannen waarvan drie gevestigd zijn in België en een in
Groot-Brittannië. Ze behaalden allen academische diploma’s
in verschillende disciplines zoals Rechten, Financiën,
Scheepvaart en Wetenschap. Voor ze bij Euronav startten,
werkten ze in de financiële, juridische en scheepvaartsector.
Ze zijn tussen 44 en 59 jaar en zijn gemiddeld 12 jaar in hun
huidige directiefunctie bij Euronav.
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Het Senior Management (Chief People Officer, Secretary
General, General Manager Nantes office, HSQE Manager)
bestaat uit drie mannen en een vrouw. Twee personen
wonen in België, een in Frankrijk en een in Griekenland. Allen
hebben ze academische diploma’s in Economie, Rechten,
Geschiedenis of Scheepvaart. Ze begonnen hun carrière in de
financiële, juridische of scheepvaartsector en zijn gemiddeld
3 jaar in hun huidige functie bij Euronav. Hun leeftijden
situeren zich tussen 38 en 51 jaar.

12. Resultaatverwerking
Het te bestemmen resultaat van het boekjaar bedraagt
226.113.646 USD. Dat geeft met inbegrip van de overdracht
van vorig boekjaar ten bedrage van 56.649.927 USD, een te
verdelen winstsaldo van 282.763.573 USD. Aan de Algemene
Vergadering van 20 mei 2020 zal door de Raad van Toezicht
worden voorgesteld een totaal brutodividend uit te keren aan
alle aandeelhouders ten bedrage van 0,35 USD per aandeel.
Rekening houdend met het interimdividend van 0,06 USD
per aandeel dat werd uitgekeerd in oktober 2019 en onder
voorbehoud van de goedkeuring van de aandeelhouders, wordt
er een finaal dividend van 0,29 USD per aandeel uitgekeerd
na de Algemene Aandeelhoudersvergadering. Het dividend
zal vanaf 9 juni 2020 betaalbaar zijn. Het aandeel zal exdividend noteren vanaf 15 mei 2019 (registratiedatum 29 mei
2020). Het dividend zal aan de houders van Euronavaandelen
die genoteerd en verhandelbaar zijn op Euronext Brussels,
worden betaald in EUR tegen de USD/EUR-wisselkoers op de
registratiedatum.
Indien dat voorstel wordt goedgekeurd, zal de winstverdeling
er als volgt uitzien:
kapitaal en reserves

39.604.399 USD

dividenden

77.008.650 USD

over te dragen

166.150.524 USD

24 maart 2020
Raad van Toezicht

Groepsstructuur

Euronav Ship Management SAS
Euronav Ship Management SAS met hoofdkantoor in Nantes
in het zuiden van Bretagne, Frankrijk, en met een bijkantoor
in Antwerpen, België, is naast het traditionele scheepsbeheer
verantwoordelijk voor de offshoreprojecten van Euronav en
het beheer van de schepen aangewend voor de offshoreindustrie. Daaronder vallen de aanbestedingsprojecten
de conversiewerken alsook het beheer van deze schepen
met inbegrip van bemanningsbeheer, technisch beheer,
aankoopbeheer, boekhouding en kwaliteit. De kantoren
in Nantes en in Antwerpen staan tevens in voor het
bemanningsbeheer van de Euronav-schepen.

Euronav Ship Management (Hellas) Ltd
Euronav Ship Management (Hellas) Ltd, werd opgericht in
november 2005 als bijkantoor van Euronav NV in Piraeus,
Griekenland. Het kantoor staat in voor het beheer van de
olietankers van Euronav en het toezicht op de aanbouw
van de nieuwbouwschepen. Het scheepsbeheer omvat
bemanningsbeheer,
technisch
beheer,
aankoopbeheer,
boekhouding, het verzekeren van gezondheid, veiligheid,
milieubescherming en kwaliteit, alsook juridisch advies en ITondersteuning aan de vloot.

Euronav (UK) Agencies Ltd

Qatar. De 50% joint venture, Kingswood Co. Ltd., is samen met
een bedrijf dat eigenaar is van the Oak Maritime groep volledig
eigenaar van Seven Seas Shipping Ltd., dat na het einde van
de joint venture haar VLCC verkocht aan Euronav NV. Zowel
Kingswood Co. Ltd. en Seven Seas Shipping Ltd. worden
binnenkort ontbonden.

Euronav (UK) Agencies Ltd, gevestigd in het hart van
Londen, is een handelsagentschap van de Euronav-groep.
Dankzij haar aanwezigheid in Londen kan Euronav nauw
samenwerken met de belangrijkste in Londen gevestigde
klanten en internationale makelaars.

In november 2019 werden twee joint venturecontracten
ondertekend met Ridgetuf LLC die resulteerden in de oprichting
van Bari Shipholding Limited en Bastia Shipholding Limited.
Bari Shipholding Limited en Bastia Shipholding Limited zijn de
respectievelijke eigenaars van de Suezmaxen Bari en Bastia.

Euronav Hong Kong Ltd

Euronav Shipping NV en Euronav Tankers NV

Euronav Hong Kong Ltd. is de holdingmaatschappij
van vier 100%-dochterondernemingen en vijf 50%
joint ventures (waarvan er één wordt ontbonden). De
100%-dochterondernemingen die onder Euronav Hong Kong
Ltd. vallen, zijn: Euronav Ship Management (Hellas) Ltd. (zie
korte samenvatting hierboven), Euronav Singapore Pte. Ltd.,
Euronav Luxembourg SA, en Euro-Ocean Ship Management
(Cyprus) Ltd., een scheepsmanagementbedrijf dat instaat voor
het beheer van de bemanning van de FSO’s.

Als gevolg van de overname van vijftien VLCC’s in januari 2014,
werden Euronav Shipping NV en Euronav Tankers NV opgericht
als dochterondernemingen van Euronav NV, respectievelijk in
januari en februari 2014. Elk van deze vennootschappen heeft het
Belgische tonnagebelastingsregime aangevraagd. Dat werd voor
beide dochterondernemingen toegestaan op 1 januari 2016.

TI Asia Ltd. en TI Africa Ltd., 50%-joint ventures met een bedrijf
dat behoort tot International Seaways, Inc., zijn de eigenaars
van respectievelijk de FSO Asia en FSO Africa, die momenteel
beide zijn ingezet op het Al Shaheenolieveld voor de kust van

Gaandeweg streeft de Euronavgroep ernaar om de activiteiten
rond scheepsmanagement te centraliseren in Euronav
Shipping NV. In dat kader werden in 2019 de twee Franse
dochterondernemingen Euronav SAS en Euronav Ship
Management SAS (inclusief het Antwerpse kantoor), net als
de dochteronderneming in Hongkong Euronav Hong Kong Ltd,
ondergebracht in Euronav Shipping NV.
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Euronav MI II Inc.
In het vierde kwartaal van 2017 integreerde Euronav NV een
nieuwe 100%-dochteronenming, Euronav MI Inc., onder de
bestaande wetgeving van de Republic of the Marshall Islands,
met het oog op de nakende fusie (de ‘fusie’) met Gener8
Maritime Inc. (‘Gener8’). Volgend op de fusieoverenkomst
gesloten tussen Euronav en Gener8 op 20 december 2017,
fusioneerde Euronav MI Inc. met en in Gener8 op het tijdstip
van het voltrekken van de fusie op 12 juni 2018, waarbij
Gener8 de overlevende vennootschap werd, in 100% eigendom
van Euronav NV. Tegelijk werd de naam van de overlevende
vennootschap gewijzigd naar Euronav MI II Inc
Als ultieme moedervennootschap van de Gener8 groep, voor
voltrekking van de fusie, bezit Euronav MI II Inc. nog steeds
bepaalde directe en indirecte dochterondernemingen, dewelke
veelal dienden als rederij voor speciale doeleinden binnen de
Gener8 groep. Ingevolge de verkoop van de activa in deze
vennootschappen (aan Euronav NV of, in geval van nietkernactiva, aan derde partijen) is het de intentie van Euronav
om de huidige groepsstructuur te vereenvoudigen door
bovenstaande dochterondernemingen te ontbinden.

Tankers UK Agencies Ltd. (TI Pool)
In 2017 werd de bedrijfsstructuur van de Tankers International
pool (‘TI Pool’) hervormd. In de nieuwe structuur werden
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de aandelen van Tankers UK Agencies Ltd. (“TUKA”), op
dat moment volledig in bezit van Tankers International
LLC (“TI LLC”), een vennootschap naar het recht van de
Marshalleilanden, verdeeld onder de twee oprichters van de TI
Pool (namelijk Euronav NV en International Seaways INC) om
een 50/50 joint venture te vormen.
Bijkomend werd een nieuwe vennootschap, Tankers
International Ltd. (“TIL”), opgericht onder Brits recht en deze is
nu volledig eigendom van TUKA. TIL werd de bevrachter van
alle schepen in de TI Pool omdat nu alle schepen verhuurd
worden aan TIL aan een bevrachtingstarief dat bestaat uit het
gemiddeld tarief verwezenlijkt door de TI pool vermenigvuldigd
met het aantal poolpunten toegewezen aan elk schip.
Deze nieuwe structuur liet de TI Pool toe een kredietlijn op
te zetten om de werkingskapitaalvereisten te verlagen voor
deelnemers aan de TI Pool, wat potentieel extra deelnemers
kan aantrekken.

Euronav NV, Antwerp, bijkantoor Genève
In April 2019 richtte Euronav NV een 100% eigen bijkantoor op
in Genève, Zwitserland, onder de naam Euronav NV, Antwerp,
bijkantoor Genève. Dit nieuwe bijkantoor werd opgericht naar
aanleiding van de invoering van IMO 2020 en richt zich op de
aankoop van conforme brandstof en de bijhorende diensten.

Huidige structuur:
Euronav NV Belgium

100%

100%

100%

Euronav
Shipping NV
Belgium

Euronav (UK)
Agencies Ltd United Kingdom

Euronav NV,
Antwerp,
Geneva Branch

50%
Tankers (UK)
Agencies Ltd

50%
Tankers
International
LLC

100%

100%

Euronav
Tankers NV Belgium

Euronav
MI II Inc

100%

100%

100%

100%

Euronav
Hong Kong
Ltd. Hong Kong

Euronav
Ship
Management
sas France

Euronav
sas France

Tankers
International
Ltd

100%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

50%

50%

Euronav
Luxembourg
SA Luxembourg

Euronav
Singapore
Pte. Ltd. Singapore

Euronav
Ship
Management
(Hellas) Ltd. Liberia

TI AFRICA
Ltd. Hong Kong

TI ASIA
Ltd. Hong Kong

E.S.M.C.
Euro-Ocean
Ship
Management
Ltd. - Cyprus

Bari
Shipholding
Ltd. Hong Kong

Bastia
Shipholding
Ltd. Hong Kong

Kingswood Marshall
Islands

100%
Euronav Ship
Management
(Antwerp)
Branch
Office Belgium

100%

100%

Euronav
Ship
Management
(Hellas)
Branch
Office Greece

Seven
Seas
Shipping
Ltd. Marshall
Islands
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Producten en diensten
Tanker shipping
Euronav is een verticaal geïntegreerde eigenaar, uitbater en
beheerder die een volledig pakket transportdiensten kan
aanbieden bovenop het vervoer van ruwe olie met haar vloot
van moderne tankers. De markt voor het zeevervoer van ruwe
olie is cyclisch en zeer volatiel en vereist een flexibel en proactief
beheer van activa, voornamelijk wat betreft de samenstelling
van de vloot en de tewerkstelling ervan. Euronav verhoogt
haar aanwezigheid op de markt door op het juiste moment
schepen van andere eigenaars en leveranciers van tonnage in
te huren en tegelijkertijd een hoogkwalitatieve kernvloot aan
te houden in volledige of gedeeltelijke eigendom. Op 24 maart
2020 hadden de schepen van de kernvloot van Euronav (in
eigendom en beheerd) een gewogen gemiddelde leeftijd van
8,6 jaar. Euronav baat haar vloot uit zowel op de spotmarkt als
onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten.

VLCC-vloot
De Tankers International (TI) Pool
Euronav is een stichtend lid van de TI Pool die werd opgericht
in januari 2000. De TI Pool werd opgericht door Euronav en
andere vooraanstaande tankerrederijen om tegemoet te
komen aan de algemene transportvereisten van internationale
oliemaatschappijen en andere belangrijke bevrachters. De TI
Pool beheert een van de grootste moderne vloten ter wereld.
Op 24 maart 2020 maakte 39 VLCC’s, die eigendom zijn van
Euronav, deel uit van de pool. De volledige VLCC-vloot in
eigendom van Euronav vaart onder Belgische, Griekse, Franse,
Libische of Marshaleilanden vlag.
Via deelname aan een pool genieten zowel Euronav als haar
klanten van de schaalvoordelen inherent aan een dergelijke
structuur. Verder slaagt de TI Pool erin de inkomsten
van de schepen te verhogen via een optimalisatie van
de aanwending van de vloot (verhoging van het aantal
dagen geladen in vergelijking met het aantal dagen in
ballast) door gebruik te maken van gecombineerde reizen,
bevrachtingsovereenkomsten en andere schaalvoordelen
verbonden aan de omvang en kwaliteit van haar moderne
VLCC-vloot. Door samen veel moderne schepen uit te baten,
streeft de TI Pool ernaar een moderne, hoogst kwalitatieve
VLCC beschikbaar te hebben op de juiste plaats, op het juiste
moment.

Gemiddelde leeftijd van de Euronav VLCC en
V-Plus vloot in eigendom en in tijdsbevrachting

43%

0-5 jaar oud

25%

6-10 jaar oud

27%

11-15 jaar oud

5%

> 15 jaar oud

Suezmax-vloot
De Suezmax-vloot in eigendom vaart onder Belgische, Griekse
of Liberiaanse vlag. De schepen uit de joint ventures varen
onder de vlag van de Marshalleilanden. De combinatie van een
nationale vlag en operationele normen, wat betreft leeftijd en
presentatie, alsook normen op het vlak van onderhoud die hoger
liggen dan deze gehanteerd in de industrie, laat Euronav toe
haar vloot gedeeltelijk onder tijdsbevrachtingsovereenkomsten
te verhuren. Euronav verkiest om een deel van haar Suezmaxvloot onder tijdsbevrachtingsovereenkomsten te verhuren als
tegengewicht voor de blootstelling aan de spotmarkt. Door
deze strategie kan de Vennootschap genieten van een bron
van stabiele, zekere en zichtbare inkomsten. Op 24 maart
2020 bezit en baat Euronav 26 Suezmax-schepen uit op de
spotmarkt.

Gemiddelde leeftijd van de Euronav Suezmax-vloot
in eigendom en in tijdsbevrachting

16%

0-5 jaar oud

54%

11-15 jaar oud

15%

6-10 jaar oud

15%

> 15 jaar oud
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De voornaamste vaarroutes van de Euronav-vloot

ten – Pacific Rim

M

Verre
Oosten

FSO- en FPSO-markt
Een FPSO is een drijvend productiesysteem dat vloeistoffen
(ruwe olie, water ...) ontvangt van een onderwaterreservoir via
stijgleidingen. Vervolgens worden de vloeistoffen gescheiden
in ruwe olie, natuurlijke gassen, water en onzuiverheden in de
productiefaciliteiten aan boord.
Ruwe olie die opgeslagen wordt in de F(P)SO-tanks wordt
afgeladen in shuttletankers voor de markt of voor verdere
behandeling aan wal.
FSO’s zijn drijvende opslageenheden in gebieden waar het
productieplatform geen opslagmogelijkheden heeft (vast
platform, MOPU, spar, TLP, semi) en niet beschikt over
pijpleidingsinfrastructuur. Ze zijn ideaal door hun enorme
opslagcapaciteit en de mogelijkheid om aan te meren in bijna
elke waterdiepte. Zonder productiefaciliteit (zoals bij FPSO’s) zijn
ze relatief gemakkelijk te converteren.
FSO’s fungeren op verschillende manieren als opslagcapaciteit
(varieert tussen 60.000 en 3 miljoen vaten) en overslagcapaciteit
nabij een olieveld. De meeste FSO’s zijn opslagplaatsen voor olie,
hoewel er ook een aantal FSO’s zijn die LPG en LNG opslaan.
De kost van een geconverteerde FSO ligt tussen 30 miljoen
Amerikaanse dollar en 200 miljoen Amerikaanse dollar,
afhankelijk van de grootte, de locatie van het olieveld, de
aanmering en de vooropgestelde levensduur. De kost van
een nieuwbouw-FSO ligt tussen 100 miljoen en 300 miljoen
Amerikaanse dollar.
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Er is een gevestigde markt voor de huur van FSO’s als hulpmiddel
bij het commercieel uitbaten van offshore of afgelegen
olievelden. De offshoresector is technisch zeer complex en
houdt vele risico’s in maar de opbrengst is evenredig.
De eerste keer dat Euronav zich op de FSO-markt begaf, was met
de inzet van VLCC’s in de Golfregio en in West-Afrika in 1998.
In mei 2017 kondigde Euronav aan dat de joint venture met
International Seaways (“INSW”) het huidig contract voor de
dienstverlening van de FSO Africa en de FSO Asia verlengt voor
vijf jaar in directe voortzetting van het voorgaande contract. Het
contract werd ondertekend met North Oil Company (“NOC”),
de nieuwe operator van het Al-Shaheen olieveld, waarvan
Qatar Petroleum Oil & Gas Limited en Total E&P Golfe Limited
aandeelhouders zijn. De drijvende opslagplatformen FSO Africa
en FSO Asia zijn gespecialiseerde activa voor de lange termijn.
Beide eenheden zijn in 2010 in gebruik genomen op het Al
Shaheen-olieveld en hebben een potentiële levensduur (zonder
grote wijzigingen) tot en met 2042.
Offshore platformen zijn uniek vanwege de specifieke
bijkomende logistieke en bouwkundige vereisten in het ontwerp,
het transport, de installatie en de operationele voorzieningen van
platformen in afgelegen offshore omgevingen, in tegenstelling
tot productie- en opslagfaciliteiten aan wal. Elke eenheid is
specifiek ontworpen voor de geologische karakteristieken en
omgeving van het veld.

Foto bron: riverlakesolutions.com

Ruwe olie van het Al Shaheen-olieveld wordt opgeslagen in
de FSO Africa- en FSO Asia-platformen en geladen/gelost
via een Single Buoy Mooring-systeem, zoals te zien is op de
bovenstaande afbeelding.

Boei-installatie bij de FSO Africa en FSO Asia
Euronav ging in zee met North Oil Company omwille van de
specifieke activa die het op dat moment in eigendom had twee van
de vier V-Plus schepen (ook wel bekend als ULCC’s - Ultra Large
Crude Carriers) die wereldwijd bestaan, met name de TI Asia (die
toebehoorde aan Euronav) en de TI Africa (die toebehoorde aan
het voormalige OSG, nu International Seaways Inc.). De Europe en
Oceania (beide in volle eigendom van Euronav) zijn de enige twee
overblijvende niet-geconverteerde V-Plus-schepen wereldwijd.
Euronav is ervan overtuigd dat de toekomst van deze schepen
in een uitbating op lange termijn in de offschoresector ligt.
Het merendeel van de nieuwe olievelden die worden ontdekt,
bevindt zich offshore. In veel gevallen gaat het om gigantische
olievelden (Brazilië, West-Afrika, Australië) waarvoor zeer grote
FSO’s nodig zijn. Euronav is dan ook van mening dat er bij
de uitbaters van offshoreolievelden vraag zal zijn naar zulke
schepen.

Scheepsbeheer
Het overgrote deel van het beheer van de schepen is toevertrouwd
aan drie 100% dochtermaatschappijen: Euronav Ship
Management SAS, Euronav SAS en Euronav Ship Management
(Hellas) Ltd. Bovendien, opende Euronav een kantoor in Singapore,
Euronav Singapore Pte Ltd, om de ondersteunende diensten
voor schepen die regelmatig Aziatische havens aandoen, te
verbeteren. De vaardigheden van haar officieren, bemanning op
zee en personeel aan wal, inclusief ervaren en bekwame kapiteins
en scheepsbouwkundig ingenieurs, verzekeren een competitief
voordeel in het kwalitatief onderhoud en de kwalitatieve uitbating
van schepen, alsmede projectontwikkeling en - uitvoering.
Euronav beheert een eigen vloot van moderne ruwe olietankers,
gaande van het type Suezmax, Very Large en V-Plus (ook bekend

als Ultra Large Crude Oil Carriers), tot FSO (Floating Storage
and Offloading). De vloot van Euronav opereert wereldwijd ook
op plaatsen met vaak erg moeilijke weersomstandigheden
en zeegebieden, zoals de Noord-Atlantische Oceaan en OostCanada, in opdracht van bevrachters die zeer hoge eisen stellen.
Schepen en bemanning staan in voortdurend contact met
het walpersoneel via regelmatige bezoeken aan boord van de
schepen, besprekingen tijdens briefings en debriefings bij het
aan- en/of afmonsteren, conferenties die aan wal of aan boord
worden georganiseerd, interne opleidingssessies of via uiterst
gesofisticeerde communicatiesystemen. Het Management Team,
scheepsinspecteurs, interne en externe revisoren, klanten alsook
nationale en internationale regelgevende instanties beoordelen de
prestaties van het schip en de bemanning. Euronav onderhoudt
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uitstekende relaties met alle grote spelers op de oliemarkt. Zowel
de Vennootschap als haar schepen hebben talrijke inspecties van
de verschillende oliemaatschappijen met succes doorstaan.
Alle diensten worden geleverd met zeer veel respect voor
gezondheid, veiligheid, betrouwbaarheid en strikte naleving van
alle milieu- en kwaliteitsnormen van toepassing in de maritieme
transportsector. Euronav zet zich in zowel voor een voortdurende
verbetering van de veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit bij de
uitbating van haar vloot als voor een optimale tewerkstelling ervan
en dat steeds met bijzondere aandacht voor het de bescherming
van het milieu. Euronav hecht veel belang aan een bedrijfscultuur
waar teamwork hoog in het vaandel wordt gedragen en waar
iedereen - aan wal en op zee - samenwerkt aan een succesvolle
bedrijfsvoering.
Euronav ontwikkelde een eigen evaluatieprocedure voor haar
werknemers en verzorgt opleidingen met het oog op interne
promotie. Tegelijkertijd wil Euronav bekwame mensen de kans
bieden om bij Euronav in dienst te treden. Het beleid van Euronav
is gericht op het voortdurend verbeteren van de prestaties, het
belonen van inspanningen, het vergroten van de betrokkenheid en
het koesteren van talent.
Euronav handhaaft een geïntegreerde methode voor het
scheepsbeheer waarvan de belangrijkste kwaliteiten zijn:
 ewezen ervaring in het beheer van olietankers;
b
ervaren officieren en bemanning met bewezen professionele
kwaliteiten;
professionele verstandhoudingen gebaseerd op verdienste
en vertrouwen;
volle inzet om de kwaliteit van het leven en werken op zee
te verbeteren;
veiligheids- en kwaliteitsgarantie inclusief training, audits en
inspecties;
moderne en efficiënte computergestuurde managementen trainingssystemen;
een personeelsbeleid gericht op samenwerking teneinde
gemeenschappelijke doelen te bereiken;
praktijkgericht technisch beheer ondersteund door de meest
moderne softwareplatformen en communicatiesystemen;
toewijding voor de bescherming en opwaardering van

activa op lange termijn;
open communicatie en transparantie in verslaggeving.

Een volledig dienstenpakket
De Euronav-groep verleent een volledig dienstenpakket dat
onder meer bestaat uit:
volledige technische bijstand;
een crew met ervaren officieren en bemanningsleden;
een uitgebreid gezondheids-, veiligheids-, kwaliteits-, en

milieumanagementsysteem;
verzekering en schadebeheer;
wereldwijde afnemer van scheepsbrandstof, uitrusting en
diensten om optimale synergie, prijszetting en kwaliteit te
verzekeren;
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 nanciële diensten, IT, personeelsbeleid en juridische
fi
diensten ter ondersteuning van de kwaliteit van de activa
van de Groep;
projectmanagement voor:
- supervisie van schepen in aanbouw, inclusief preen postcontractuele advisering en technische
ondersteuning;
- FSO-conversies;
	- opwaardering en vernieuwing van activa voor de
naleving van nieuwe regels en regelgeving en of;
- opwaardering van activa voor een betere operationele
efficiëntie;
commercieel management;
operationeel management.
Euronav maakt gebruik van een aantal gedefinieerde
kernprestatie-indicatoren (KPI’s) voor haar dienstverlening
inzake scheepsbeheer, alsook van gestandaardiseerde
inspectieverslagen die nauwkeurig geëvalueerd worden om
makkelijker prestaties te kunnen meten zoals:
gezondheids- en veiligheidsprestaties;
milieuprestaties;
security (inclusief cybersecurity) prestaties;
vaarprestaties;
betrouwbaarheid van de schepen;
retentie en welzijn van bemanning en personeel aan wal;
energie-efficiëntie van de schepen;
inspecties door oliemaatschappijen en havens;
gepland en toestandsafhankelijk onderhoud;
droogdokplanning en reparaties gebaseerd op werklijsten
van droogdok tot droogdok.
Tijdens de driemaandelijkse managementreviewmeetings
en wekelijkse coördinatiemeetings worden de tendensen
opgevolgd en de werkwijze in die zin bijgestuurd.

2.900

ZEEVARENDEN
van V E R S C H I L L E N D E
NATIONALITEITEN
werken aan boord van
de Euronav-schepen

Partners van
Euronav Ship
Management
Aanvullend op de vloot in eigen beheer onderhoudt Euronav
ook goede relaties en samenwerkingen met hoogkwalitatieve
scheepsmanagers voor het beheren van een deel van de vloot.
Een toegewijd Euronav-team legt zich toe op de relatie en
verzekert dat de geleverde diensten overeenstemmen met de
door Euronav gehanteerde standaarden. Door samen te werken
met externe scheepvaartpartners ontstaan er mogelijkheden
tot interactie en het delen van ervaringen tussen Euronav Ship
Management en haar partners terwijl er ruimte ontstaat voor
flexibiliteit in geval van een eventuele vlootuitbreiding.
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Vloot van Euronav
op 31 december 2019
VLCC’s en V-Plus in eigendom
Naam

Eigendom

Bouwjaar

Dwt

Diepgang

Vlag

Lengte (m) Scheepswerf

Aegean

100%

2016

299.999

21,62

Belgisch

332,97

Hyundai H.I.

Alboran

100%

2016

298.991

21,62

Liberiaans

332,97

Hyundai H.I.

Alex

100%

2016

299.445

21,60

Belgisch

333,00

Hyundai H.I.

Alice

100%

2016

299.320

21,60

Belgisch

333,00

Hyundai H.I.

Alsace

100%

2012

320.350

22,50

Frans

Amundsen

100%

2017

298.991

21,62

Liberiaans

332,97

Hyundai H.I.

Andaman

100%

2016

299.392

21,62

Liberiaans

332,97

Hyundai H.I.

Anne

100%

2016

299.533

21,60

Frans

333,00

Hyundai H.I.

Antigone

100%

2015

299.421

21,60

Grieks

333,00

Hyundai H.I.

Aquitaine

100%

2017

298.767

21,62

Belgisch

333,00

Hyundai H.I.

Arafura

100%

2016

298.991

21,62

Belgisch

332,97

Hyundai H.I.

Aral

100%

2016

299.999

21,62

Belgisch

333,00

Hyundai H.I.

Ardeche

100%

2017

298.642

21,62

Belgisch

333,00

Hyundai H.I.

Daishan

100%

2007

306.005

22,49

Liberiaans

332,00

Daewoo H.I.

Dalma

100%

2007

306.543

22,49

Liberiaans

332,00

Daewoo H.I.

Desirade

100%

2016

299.999

21,53

Liberiaans

336,00

Daewoo H.I.

74 Jaarverslag 2019

330,00 Samsung H.I.

Gemiddelde gewogen

leeftijd van de

Euronav-vloot

8,6 jaar

Op 24 maart 2020

Marsh I = Marshalleilanden

Dia

100%

2015

299.999

21,52

Liberiaans

336,00

Daewoo H.I.

Dominica

100%

2015

299.999

21,54

Liberiaans

336,00

Daewoo H.I.

Donoussa

100%

2016

299.999

21,54

Liberiaans

336,00

Daewoo H.I.

Drenec

100%

2016

299.999

21,53

Liberiaans

336,00

Daewoo H.I.

Europe

100%

2002

441.561

24,53

Belgisch

380,00

Daewoo H.I.

Hakata

100%

2010

302.550

21,03

Frans

333,00

Universal

Hakone

100%

2010

302.624

21,03

Grieks

333,00

Universal

Hatteras

100%

2017

297.363

21,62

Liberiaans

333,00

Hanjin Subic

Heron

100%

2017

297.363

21,62

Liberiaans

333,00

Hanjin Subic

Hirado

100%

2011

302.550

21,03

Grieks

333,00

Universal

Hojo

100%

2013

302.965

21,64

Belgisch

330,00

Japan Marine
United

Ilma

100%

2012

314.000

22,37

Belgisch

319,00

Hyundai H.I.

Ingrid

100%

2012

314.000

22,38

Belgisch

319,00

Hyundai H.I.

Iris

100%

2012

314.000

22,37

Belgisch

333,10

Hyundai H.I.

Newton

100%

2009

307.284

22,30

Belgisch

321,70

Dalian S.I.

Oceania

100%

2003

441.561

24,53

Belgisch

380,00

Daewoo H.I.

Sandra

100%

2011

323.527

21,32

Frans

319,60

STX O&S

Sara

100%

2011

323.183

22,62

Frans

319,60

STX O&S

Simone

100%

2012

313.988

22,10

Frans

319,60

STX O&S

Sonia

100%

2012

314.000

22,10

Frans

319,60

STX O&S

TI Hellas

100%

2005

319.254

22,52

Belgisch

333,00

Hyundai H.I.
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VLCC’s in naaktrompbevrachting
Naam

Eigendom

Bouwjaar

Dwt

Diepgang

Vlag

Lengte (m) Scheepswerf

Nautilus

100%

2006

307.284

22,72

Liberiaans

321,70

Dalian S.I.

Navarin

100%

2007

307.284

22,72

Liberiaans

321,70

Dalian S.I.

Neptun

100%

2007

307.284

22,72

Liberiaans

321,70

Dalian S.I.

Nucleus

100%

2007

307.284

22,72

Liberiaans

321,60

Dalian S.I.

Nautica

100%

2008

307.284

22,72

Liberiaans

321,70

Dalian S.I.

Nectar

100%

2008

307.284

22,72

Liberiaans

321,60

Dalian S.I.

Noble

100%

2008

307.284

22,72

Liberiaans

321,70

Dalian S.I.
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Suezmax-schepen in eigendom
Naam

Eigendom

Bari
Bastia

Bouwjaar

Dwt

Diepgang

Vlag

Lengte (m) Scheepswerf

50%

2005

159.186

17,072

Marsh I

274,47 Hyuandai H.I.

50%

2005

159.155

17,072

Marsh I

274,47 Hyuandai H.I.

100%

2006

158.881

17,00

Grieks

274,00 Samsung H.I.

Cap Corpus Christi

100%

2018

156.600

17,15

Grieks

277,00

Hyundai H.I.

Cap Diamant

277,30

Hyundai H.I.

Cap Charles

100%

2001

160.044

15,62

Liberiaans

Cap Felix

100%

2008

158.765

17,02

Belgisch

274,00 Samsung H.I.

Cap Guillaume

100%

2006

158.889

17,00

Grieks

274,00 Samsung H.I.

Cap Lara

100%

2007

158.826

17,00

Grieks

274,00 Samsung H.I.

Cap Leon

100%

2003

159.049

17,02

Liberiaans

274,30 Samsung H.I.

Cap Pembroke

100%

2018

156.600

17,15

Grieks

277,00

Cap Philippe

100%

2006

158.920

17,00

Grieks

274,00 Samsung H.I.

Cap Pierre1

100%

2004

159.083

17,02

Liberiaans

274,30 Samsung H.I.

Cap Port Arthur

100%

2018

156.600

17,15

Grieks

277,00

Hyundai H.I.

Cap Quebec

100%

2018

156.600

17,15

Grieks

277,00

Hyundai H.I.

Cap Theodora

100%

2008

158.819

17,00

Grieks

274,00 Samsung H.I.

Cap Victor

100%

2007

158.853

17,00

Grieks

274,00 Samsung H.I.

Capt. Michael

100%

2012

157.648

17,00

Grieks

274,80 Samsung H.I.

Filikon

100%

2002

149.989

15,95

Liberiaans

274,20

Universal

Finesse2

100%

2003

149.994

15,95

Liberiaans

274,20

Universal

Fraternity

1

Hyundai H.I.

100%

2009

157.714

17,02

Belgisch

274,20 Samsung H.I.

Sienna3

100%

2007

150.205

16,02

Belgisch

274,20

Universal

Stella

Hyundai H.I.

1

100%

2011

165.000

17,17

Grieks

274,19

Maria

100%

2012

157.523

17,00

Grieks

274,80 Samsung H.I.

Sapphira

100%

2008

150.205

16,02

Belgisch

274,20

Universal

Selena

100%

2007

150.205

16,02

Belgisch

274,20

Universal

Sofia

100%

2010

165.000

17,17

Grieks

274,19

Hyundai H.I.

Statia

100%

2006

150.205

16,02

Belgisch

274,20

Universal

4

De Cap Pierre, de Cap Diamant en de Fraternity ondergingen een speciaal onderzoek in het droogdok (standaard procedure voor een schip elke vijf
jaar). De Cap Pierre in Shenzen (januari), de Cap Diamant in Mumbai (mei) en de Fraternity in Signapore (november-december).
Dit schip werd verkocht en aan de nieuwe eigenaars overgedragen in februari 2020.
3
Als onderdeel van de overname van de voormalige Gener8-vloot door die van Euronav NV, werd de Gener8 George T. herdoopt tot de Sienna op 3
juli 2019.
4
Als onderdeel van de overname van de voormalige Gener8-vloot door die van Euronav NV, werd de Gener8 Spartiate herdoopt tot de Stella op 18
februari 2019.
1

2

FSO’s (Floating, Storage and Offloading) in eigendom
Naam

Eigendom

Bouwjaar

Dwt

Diepgang

Vlag

Lengte (m) Scheepswerf

FSO Africa

50%

2002

432.023

24,53

Marsh I

380,00

Daewoo H.I.

FSO Asia

50%

2002

432.023

24,53

Marsh I

380,00

Daewoo H.I.

LR1 schepen verkocht in de loop van 2019
Naam
Genmar
Compatriot 5
5

Eigendom
100%

Bouwjaar
2004

Dwt
72.768

Diepgang
12,48

Vlag
Bermuda

Lengte (m) Scheepswerf
228,60

Dalian S.I.

Schip werd verkocht op 20 februari 2019 en aan de nieuwe eigenaars geleverd in april 2019.
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Hoogtepunten

Personeels
beleid

2.900

ZEEVARENDEN
van V E R S C H I L L E N D E
NATIONALITEITEN
werken aan boord van
de Euronav-schepen

78 Jaarverslag 2019

Een van de hoekstenen van Euronav’s missie is gericht op onze
mensen: getalenteerde, hardwerkende mensen inspireren en
helpen bij het behalen van hun carrièredoelstellingen in een
gezonde, uitdagende en belonende omgeving. Euronav heeft
om en bij 200 werknemers aan wal (inclusief contractors en
tijdelijke opdrachten): in Athene, Antwerpen, Nantes, Londen
en Singapore. Deze geografische spreiding over Europa geeft
Euronav een unieke en diepgewortelde zeevaartcultuur, die
generaties lang is opgebouwd. Meer dan 2.900 zeelieden van
verschillende nationaliteiten werken aan boord van van de
Euronav-schepen. In een sector waar bekwame bemanning
schaars is, beschikt Euronav over gekwalificeerde en ervaren
kapiteins. Bijeenkomsten voor kapiteins en voor bemanning
vinden op regelmatige basis plaats. Euronav hecht veel belang
aan een cultuur van teamwork en een omgeving waarin
mensen samenwerken aan wal of op zee aan het globale
succes van het bedrijf. Om dat te bereiken, gebruikt Euronav
prestatieplanning en beloning, training, ontwikkeling en interne
promotie. Onze methoden richten zich erop prestaties te
verbeteren en te belonen, onze medewerkers te betrekken
en talent te behouden. Wij kiezen voor diversiteit onder onze
personeelsleden. Veel van onze werknemers en officieren
hebben een lange staat van dienst en uitgebreide ervaring in de
sector terwijl andere nieuwkomers frisse ideeën aanbrengen.
Deze toewijding en stabiliteit gepaard met diversiteit heeft ons
in staat gesteld aanzienlijke resultaten te boeken binnen een
zeer competitieve sector. Het personeel van Euronav bestaat
uit een rijke diversiteit aan hoogopgeleid en gekwalificeerd
personeel, professionals met technische, financiële,
administratieve, juridische en menswetenschappelijke
achtergronden en die zich specialiseerden in het beheer
van olietankers, bemanningsbeheer, maritieme technische
domeinen en de daarmee verbonden administratieve taken.
Vrijwel iedereen spreekt minstens twee talen, de helft van het
personeel spreekt drie of meer talen.

Totaal
Officieren
& Aspirantofficieren
aan boord

691*

1 Verenigde Staten
1 Colombië
1 Italië
1 Honduras
1 Montenegro
1 Mexico
1 Polen
2 Nederland
2 Pakistan
3 Georgië
26 Roemenië

Totaal
Zeelieden
aan boord

732*

27 België
32 Rusland
34 Frankrijk
48 Oekraïne
46 Kroatië
49 Indonesië
66 Panama
84 Bulgarije
107 Filipijnen
158 Griekenland

1 Guatemala
1 Rusland
1 Peru
10 Roemenië
16 Panama
70 Honduras
91 El Salvador
542 Filipijnen

* Bemanning aan boord
van Euronav-schepen op
31 december 2019

Onze bedrijfscultuur

Realisaties in 2019

Euronav is een geïntegreerde leverancier van diensten in het
zeetransport, werkt volgens hoge kwaliteitsstandaarden en
heeft ambitieuze doelstellingen. Om haar personeel in staat
te stellen deze doelstellingen te halen, wordt de identiteit van
Euronav gekenmerkt door:

In 2019 heeft de afdeling Human Resources sterk geïnvesteerd in
de volgende gebieden:


g
emeenschappelijke cultuur met lokale beslissings
bevoegdheid;
nauwe betrokkenheid en flexibiliteit waarbij een groot
deel van het werk uitgevoerd wordt door zelfgestuurde,
interdisciplinaire en grensoverschrijdende teams;
duidelijkheid in rollen, verwachtingen en bevoegdheden;
professionele doorgroei- en ontwikkelingskansen in lijn met
bedrijfsbehoeften;
kwaliteit en professionalisme in zowel grote als kleine

aangelegenheden;
communicatie en een “no-blame”-cultuur.
Euronav moedigt sociale verantwoordelijkheid aan en heeft
waarden zoals eerlijkheid en verantwoordelijkheid opgenomen in
haar bedrijfsethos. Euronav is een werkgever van gelijke kansen.
Mensen worden geselecteerd, beloond en gepromoveerd op
basis van prestaties en verdiensten. Euronav streeft ernaar
zich volledig te houden aan de arbeidswetten en -regels op de
markten waarin ze actief is, streeft ernaar temidden vergelijkbare
bedrijven een voorbeeld te stellen als werkgever en neemt deel
aan forums waarop beste praktijken uitgewisseld worden.

 itvoering van een onderzoek naar beoordeling van het volledige
U
personeelsbestand in samenwerking met Green-Jacobsen
Introductie van een 360° beoordelingstool voor het
managementteam met workshops en opvolgingssessies
Deelname aan de driemaandelijkse griekse HR-forums voor de
scheepvaart
Organiseren van teambuildings voor het accounting en juridisch
departement van ESMH
Deelname aan de jaarlijkse HR Shipping Conference in Londen
Deelname aan de jaarlijkse Maritime HR Conference in Londen
Deelname aan de Seafarers’ Salary Survey Benchmarking door
Spinnaker
Deelname aan de Salary Survey & Organizational Design
Benchmarking door Korn Ferry
Keuze en uitrol van nieuwe HR-software (SagePeople)
Uitvoering van een onderzoek naar beoordeling voor het volledige
personeelsbestand
Invoering van een Flexible Income Plan in EURB (met ingang van
januari 2020)
Opmaak van GDPR HR Privacy Statement en Recruitment Privacy
Statement
Opzet van payroll-systeem, verzekering, e.d. voor Euronav
Zwitserland
Vedere uitwerking van het HR-team en de start van een Chief
People Officer in September 2019
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Anticorruptie

Euronav beschouwt ESG al vele jaren als een essentieel
onderdeel in haar tocht naar een duurzame ontwikkeling van
haar activiteiten. De Vennootschap neemt de maatregelen
omtrent sociaal beleid, deugdelijk bestuur en verantwoord
omgaan met het leefmilieu dan ook op in haar strategie.
Lang voordat ESG hoog op de agenda geplaatst werd door
investeerders en regelgevers, werden de ESG-maatregelen
reeds omarmd door Euronav in haar dagelijkse werking.
Euronav wil immers niet alleen de oceaan beschermen, maar
de hele leefomgeving waarin de Vennootschap actief is.
De matrix hieronder geeft een overzicht van alle inspanningen inzake ESG binnen Euronav,
gevolgd door een verdere toelichting van enkele specifieke maatregelen.

Social
Sociaal

Environment
Leefmilieu

Governance
Bestuur

Operationeel
Moderne vloot

-

-

Selectie van scheepswerven volgens gezondheids-, veiligheids-,
kwaliteits- en milieubeoordeling
Interactie met bemanning

-

-

Beleid inzake gewapende bewakers en piraterij

-

-

Afvalbeperking en beheer van afvalverwerking

-

-

FAST (Fleet Automatic Statistics and Tracking)

-

-

Beleid inzake klokkenluiders

-

Alcohol- en drugsbeleid

-

-

Personeelshandboek

-

-

-

-

Liefdadigheid
Beleid rond liefdadigheid
The Ocean Cleanup
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-

-

AtlasGo

-

-

Sailors’ Society

-

-

Valero Benefit for Children

-

-

The Care

-

-

Artsen zonder grenzen

-

-

Hatzikyriakio

-

-

SOS kinderdorpen

-

-

Ark van de wereld

-

-

Le Grand Défi Pierre Lavoie

-

-

Argo Foundation

-

-

Leer- en opleidingsprogramma’s

-

-

Leefmilieu
Energiebeheer - Monitoring en vermindering uitstoot broeikasgas

-

-

Steun aan de Poseidon Principles

-

-

Carbon disclosure Project (CDP)

-

-

Partner van GMF en actief lid van het Getting to Zero-subcomité

-

-

Steun aan IMO 2030 en 2050

-

-

Actief lid van de International Tanker Owner Pollution Federation
(ITOPF)

-

Openbaar maken van ecologische voetafdruk

-

Deugdelijk bestuur
Aanwezigheid op social media

-

-

Genderdiversiteit

-

-

Verantwoordelijkheid inzake klimaat en sociale onderwerpen
opnemen in het reisbeleid

-

-

Reputatie van de sector verbeteren

Corporate Governance index Wells Fargo top 10

-

-

SOx 302 en 404 naleving

-

-

ESG- en Klimaatcomité
Clean Shipping Index

-

Actief engagement met financiële instellingen op het gebied van
ESG-kwesties
Beleid inzake deugdelijk bestuur

-

-

Gedragscode

-

Beleid inzake thuiswerk

-

-

Beleid inzake evaluaties

-

-

Remuneratiebeleid

-

-

Beleid inzake transacties met verbonden partijen

-

Beleid en procedures inzake risicobeheer
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Uitstoot van broeikasgassen

een hogere gemiddelde vaarsnelheid en een hoger aantal
operationele dagen van de vloot in 2019.

Euronav heeft in het verleden steeds veel aandacht gehad voor
de impact van haar activiteiten op de omgeving, en zal dat in
de toekomst blijven hebben. Rapportage is daar een onderdeel
van. Euronav is het enige beursgenoteerde tankerbedrijf dat de
ecologische voetafdruk sinds 2017 publiceert.
De totale uitstoot van de Vennootschap werd genormaliseerd
door de totale lading die werd vervoerd en geeft in 2019 een
resultaat van 3,36 gCO2 e/t.km ten opzichte van 3,07 gCO2
e/t.km in 2018. De oorzaak van deze stijging ligt vooral aan

De totale uitstoot is echter met 4,1% gedaald in vergelijking met
2017 wat geldt als het basisjaar en tevens het eerste jaar dat
deze data bekend werden gemaakt.
Euronav heeft de intentie om de komende 12 maanden
uitstootdoelen te publiceren. In 2019 richtte de Vennootschap
een ESG- & Klimaatcomité op dat zal helpen om een uitgebreid
beleid te ontwikkelen op het gebied van klimaatverandering.

Type uitstoot

2017 Uitstoot
(tCO2 e)1

2018 Uitstoot
(tCO2 e)

2019 Uitstoot
(tCO2 e)

% Vergelijking

Type 1 (Rechtstreeks)

3.280.230

2.944.387

3.129.065

6%

Type 2 (Onrechtstreekse energie)

400

424

430

2%

Type 3 (Andere onrechtstreekse
uitstoot)

635.830

583.547

624.824

7%

Totaal

3.916.460

3.528.045

3.754.859

6%

Bepaalde aspecten van de activiteiten van de Vennootschap werden niet opgenomen omwille van een gebrek aan gegevens. Deze aspecten tellen slechts voor 0,3%
van de totale uitstoot en worden daarom als niet-substantieel beschouwd. Deze hebben vooral betrekking op het elektriciteitsverbruik van twee eenpersoonskantoren
en kosten met betrekking tot zakenreizen gerelateerd aan de schepen waarvan het beheer werd uitbesteed aan Anglo Eastern Ship Management. De waarden werden
afgerond en komen na optelling daarom mogelijks niet volledig overeen met het totaal in de tabel. De gerapporteerde cijfers voor CO2 en andere broeikasgassen
voor 2018 van de 21 schepen die werden aangekocht bij de ‘Gener8 merger’ zijn niet de reële cijfers, maar werden aangepast om correcte vergelijking mogelijk te
maken. De gerapporteerde cijfers voor 2017 werden ‘hergebaseerd’ om de jaarlijkse vergelijking met de cijfers van 2018 mogelijk te maken.
1

Type 1: uitstoot die de Vennootschap rechtstreeks controleert,
inclusief de verbranding van brandstof in voertuigen en schepen,
en energie verbruikt in de kantoren.
Type 2: uitstoot van ingevoerde energie, zoals gekochte
elektriciteit, warmte of stoom.
Type 3: uitstoot die niet gelinkt is aan de activiteiten van de
Vennootschap. Deze omvatten zakenreizen, de ‘Well-to-Tank’uitstoot gelinkt aan de verwerking van brandstoffen en de
transmissie en distributie van elektriciteit.

Methodologie
In lijn met het BKG-protocol werden alle Type 1- en Type
2-uitstoot gerapporteerd voor de periode 1 januari - 31 december
2019. Zakenreizen en energie-gerelateerde uitstoot (Type 3)
werden eveneens berekend en gerapporteerd. Met het oog op
verbeterde dataverwerking voor wat betreft natuurlijke gassen en
elektriciteitsverbruik in België, werden voor de uitstootgegevens tot
in 2017 een nieuwe vergelijking gemaakt. De openbaar gemaakte
cijfers omvatten alle bronnen waarover de Vennootschap
een bepaalde operationele controle heeft. Als zodanig, heeft
Euronav alle activiteiten opgenomen die rechtstreeks door de
Vennootschap worden beheerd, inclusief de schepen die beheerd
worden door derden onder scheepsbeheersovereenkomsten
alsook de ingehuurde schepen. De uitstoot van de kleinere
eenpersoonskantoren in Doha en Hongkong en de uitstoot met
betrekking tot zakenreizen van Northern Marine Management, een
externe beheersmaatschappij, werden niet opgenomen wegens
gebrek aan gegevens. Deze worden als niet-substantieel beschouwd
in vergelijking met de uitstoot afkomstig van de schepen.

Resultaten
De CO2 -voetafdruk van Euronav voor kalenderjaar 2019 was
3.754.859 ton CO2 -equivalent, wat een stijging betekent van 6% in
vergelijking met kalenderjaar 2018. De intensiteit van de uitstoot
afkomstig van activiteiten gelinkt aan Euronav is gestegen met
9,4%, met een uitstoot van 3,07 gCO2 e/t.km in 2018 naar 3,36
gCO2 e/t.km in 2019. 83,2% van de totale uitstoot is afkomstig
van verbranding van brandstof op de schepen, met een
aanvullende 16,3% gelinkt aan de ‘well-to-tank’-uitstoot (extractie
en verwerking) uit deze brandstoffen. Zakenreizen dragen 0,3%
bij aan de totale uitstoot. De stijging van de Type 2-uitstoot, de
indirecte energie, is te wijten aan de verhoogde kwaliteit van
dataverbindingen in de kantoren.
In het licht van de broeikasgasindex, de AER (Annual Efficiency Ratio)
van de IMO, was er een lichte verbetering in 2019 met 2,36 g/CO2/
TNM. Dit cijfer ligt binnen het doel van de Poseidon Principles voor
2019. Euronav stelt hieronder aanvullende cijfers ter beschikking
van de prestaties van de zeevarende vloot.

2018

2019

EEOI gCO2/TNM

4,60

4,96

AER gCO2/TNM

2,37

2,36

OEI gCO2e/T.KM

3,07

3,36

EEOI/Energy Efficiency Operational Index: Uitstoot (gCO2) per
transporteenheid (cargo ton miles)
AER/Annual Efficiency Ratio: Uitstoot (gCO2) per ton aan dwt van een schip
maal aantal mijl afgelegd in die periode
OEI/Organizational Emissions Intensity: Alle uitstoot van Euronav (type
1,2,3) per transporteenheid (cargo ton kilometers)
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Moderne vloot
Een moderne vloot is essentieel om in te spelen op de eisen van
klanten en om te voldoen aan steeds strengere milieu-, financiële
en veiligheidsvoorschriften. Hoe jonger de vloot, hoe lager het
brandstofverbruik - wat de vloot een betere positie biedt ten
opzichte van de concurrenten, maar daarenboven ook beter is
voor het milieu aangezien een jongere vloot minder CO2-uitstoot
per tonmijl veroorzaakt.

Gemiddelde leeftijd van de Euronav VLCC-vloot
8
7,5
7
6,5
6
5,5

Euronav heeft dan wel een relatief jonge vloot, toch hecht de
Vennootschap ook veel belang aan scheepsrecyclage en werkt
ze actief mee aan het veilig en milieubewust recycleren van
schepen. Zo is Euronav een grote voorstander van het Verdrag
van Hongkong (IMO).
Het ‘groen paspoort’, met onder andere de inventaris van
gevaarlijke stoffen (IHM) en daaraan gerelateerde classificaties
(zoals ENVIRO) is een bijzonder nuttig instrument in dat
recyclagebeleid. Het geeft een overzicht van de volledige
levenscyclus van een schip vanaf haar constructie. Deze
documenten moeten door alle betrokken partijen regelmatig
worden geüpdatet tijdens de levensduur van een schip. Alle
Euronav-nieuwbouwschepen beschikken reeds over een IHM
en daaraan gerelateerde classificaties (zoals ENVIRO). Volgens
de huidige planning zouden tegen eind 2020 alle schepen van
Euronav over een goedgekeurde IHM beschikken.

5
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

De bovenstaande grafiek illustreert dat Euronav erin slaagt de
leeftijd van haar vloot laag te houden. De leeftijd van de VLCCvloot is met 24% gedaald tussen 2011 en eind 2019. Een jongere
vloot in combinatie met geavanceerdere technologie dragen
eveneens bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Selectie van scheepswerven volgens
gezondheids-, veiligheids-, kwaliteits- en
milieubeoordeling
Euronav selecteert gerenommeerde scheepswerven voor
het uitvoeren van herstellingen. De selectie is gebaseerd
op de betrouwbaarheid van de scheepswerf, de naleving
van de regelgeving op vlak van gezondheid, veiligheid,
milieubescherming en hun competitiviteit. Scheepswerven
worden op deze basis regelmatig geëvalueerd en komen
enkel in aanmerking voor potentiële samenwerking indien
ze op alle vlakken hoog scoren.

Interactie met bemanning
De schepen en bemanning staan in voortdurend contact
met het walpersoneel via onder andere besprekingen tijdens
briefings en debriefings bij het aan- en/of afmeren, jaarlijkse
conferenties zoals de senior officers conferentie en de regional
officers en crew conferentie en regelmatige bezoeken aan boord
van de schepen. Alle bemanningsleden hebben verder ook
toegang tot een softwareplatform om met de Vennootschap
contact te houden. Schepen zijn verder uitgerust met
gesofisticeerde communicatieapparatuur die een permanente
verbinding garandeert voor de nodige informatie-uitwisseling
en communicatie, zowel persoonlijk als beroepsmatig. Deze
communicatiemogelijkheden spelen een zeer belangrijke rol
bij het beheren van de mentale gezondheid van onze mensen
aan boord en zijn tijdens de recente sociale maatregelen in de
strijd tegen COVID-19, van groot belang gebleken.

Beleid inzake gewapende bewakers en piraterij
De veiligheid en beveiliging van het Euronav-personeel op zee
en aan de wal is van primair belang voor de Vennootschap.
Daarom neemt het managementteam alle nodige
voorzorgsmaatregelen om alle personeelsleden te beschermen
en in staat te stellen hun taken veilig en verantwoord uit te
voeren. Het inzetten van gewapende bewakers is gebaseerd op
een grondige risicoanalyse en volgt duidelijke richtlijnen met
als doel het beschermen van leven en tegelijk elke aanval te
proberen voorkomen.
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Afvalbeperking en beheer van
afvalverwerking
Tijdens normale scheepvaartactiviteiten probeert Euronav
het afval op haar schepen zoveel mogelijk te beperken door:

Luchtvervuiling
SOx NOx fijn stof
Broeikasgassen

Luchtvervuiling
SOx NOx fijn stof
Broeikasgassen

Materialen die niet
in de oceaan horen
Materialen die niet
in de oceaan horen

Watervervuiling

SOx

Watervervuiling

Geluidsvervuiling

Geluidsvervuiling

NOx

SOx

Chemicaliën

CO2

NOx

 e plastic verpakkingen aan boord tot een minimum te
d
beperken;
verpakkingsmateriaal te recycleren;
afval te compacteren alvorens het te lossen;
een minimum aan olieresten altijd te verzamelen en
vervolgens aan wal te lossen in de daarvoor voorziene
opslagplaatsen;
haar medewerking te verlenen aan de initiatieven van

de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om de
losinstallaties in de havens te verbeteren door tekortkomingen
te melden met behulp van de IMO-vragenlijst;
aan boord van de schepen verwerkingsinstallaties voor
zwart en grijs afvalwater te voorzien om de milieuimpact te beperken.

FAST (Fleet Automatic Statistics & Tracking)
Euronav wil een voortrekkersrol vervullen op het gebied van het
digitaal beheren van de vloot. Het vastleggen en visualiseren
van de vloot en de energie efficiëntie per schip is een belangrijke
stap in de ontwikkeling van deze disruptieve innovatiestrategie.
Daarom lanceerde de Vennootschap FAST: Fleet Automatic
Statistics & Tracking. Dit innovatieve project zal Euronav in staat
stellen de prestaties, inclusief efficiënter brandstofverbruik, te
verhogen dankzij het gebruik van real-time sensorgegevens. Dit
zal eveneens de communicatie en samenwerking tussen schip
en wal verbeteren. In de loop van 2020 zullen alle schepen met
nieuwe hardware worden uitgerust om dat mogelijk te maken.

Beleid in zake klokkenluiders
Euronav heeft een beleid inzake klokkenluiders om individuen
te beschermen die op een juridisch correcte manier een
rechtmatige bekommernis willen bekendmaken. Indien een
individu zich niet comfortabel voelt om een rechtmatige
bekommernis aan te kaarten met het management of een
ander daarvoor bevoegde persoon, is er nu ook de optie om
dit telefonisch of online te doen via een platform, waarbij
absolute vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd.
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Alcohol- en drugsbeleid

Het handhaven van een veilige en gezonde werkomgeving is
belangrijk voor Euronav en een streng drugs- en alcoholbeleid
is daar onderdeel van. Elke schending van dat beleid, met
inbegrip van illegaal bezit, consumptie, distributie of verkoop
van drugs of alcohol door een werknemer aan boord van
een schip, leidt tot onmiddellijk ontslag en kan leiden tot
gerechtelijke vervolging.

Personeelshandboek
Het personeelshandboek bevat richtlijnen voor het waarborgen
van de waarden en normen die in de hele Euronav-gemeenschap
moeten worden nageleefd/toegepast. Het omvat onder meer
beleidslijnen op het gebied van de bedrijfscultuur, retentiegraad
van werknemers, de beloning en de diversiteit, de werktijden,
de regelgeving omtrent arbeidsvoorziening en de bescherming
van de werknemer tegen ziekte en letsel.

Liefdadigheidsbeleid
Euronav levert geen enkele bijdrage aan politieke partijen van
welke overtuiging dan ook. Onze focus ligt op donaties aan goede
doelen die, naar onze mening, delen van de samenleving waar we
bij betrokken zijn of dichtbij staan, tastbaar kunnen verbeteren.
Dat varieert erg en we evalueren voortdurend de effectiviteit en
focus van onze liefdadigheidsinspanningen. Een samenvatting
vindt u op onze website:
www.euronav.com/en/hsqe-society/society/communityinvolvement/
www.euronav.com/en/hsqe-society/society/education/

The Ocean Cleanup
Al verschillende jaren schenkt Euronav financiële steun aan
The Ocean Cleanup. De missie van The Ocean Cleanup is om

“

Euronav wil niet alleen de oceaan
beschermen, maar ook de maatschappij waarin het actief is

geavanceerde technologieën te ontwikkelen om wereldwijd
de oceanen van plastic te ontdoen. In 2018, werd de ‘cleanup’
gelanceerd door de implementatie van het allereerste
saneringssysteem in de ‘Great Pacific Garbage Patch’. Naar
schatting zullen ze binnen vijf jaar met een volledige implementatie
van de 50 saneringssystemen, 50% van de ‘Great Pacific Garbage
Patch’ kunnen verwijderen. Dit jaar schonk Euronav 50.000 euro.
Deze schenking was gelinkt aan het interne ‘Euronav on the Move’,
een gezondheidsinitiatief dat deel uitmaakt van het Euronavprogramma inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen.

AtlasGo
In 2019 werd ‘Euronav on the move’ gelanceerd. Dat
interne programma om langdurig zitten te bestrijden, werd
gecombineerd met de app AtlasGo. Deze tool gaf alle Euronavwerknemers de mogelijkheid om hun activiteiten te volgen en
te registreren. Hoe meer registraties, hoe meer het uiteindelijke
doel werd ondersteund: substantiële financiële steun aan The
Ocean Cleanup.

Sailors’ Society
Sailors’ Society is een liefdadigheidsinstelling die wereldwijd actief
is via een netwerk van interconfessionele havenpastors die alle
zeelieden ondersteunen, ongeacht hun achtergrond, godsdienst
of nationaliteit.
De drukke haven van Antwerpen is, met een passage van
ongeveer 17.000 schepen per jaar, van vitaal belang voor de
Europese en globale handel. Met zoveel zeelieden die de haven
aandoen, is er een grote behoefte aan geestelijk en lichamelijk
welzijn. Euronav heeft geld geschonken ter ondersteuning van de
werkzaamheden van de pastor van de Antwerpse haven, Marc
Schippers, die deel uitmaakt van Sailors’ Society. De havenpastor
bezoekt onder andere schepen om bijstand en hulp te bieden aan
de bemanning aan boord. Hij zorgt voor praktische zaken zoals
telefoonkaarten zodat zeelieden naar hun familie kunnen bellen
en hij print op internet gevonden artikelen over internationaal
nieuws zodat ze weten wat er op het thuisfront gebeurt. Naast
praktische hulp biedt pastor Marc een luisterend oor en zorgt hij
voor emotionele steun.
Met zijn auto van Sailors’ Society brengt pastor Marc de zeelieden
ook gratis waar ze naartoe moeten/willen, zoals het dichtstbijzijnde
telefoon- of internetcafé, winkels of dokterspraktijk. Dat is een
essentiële dienst voor zeelieden aangezien hun tijd aan wal vaak
beperkt is tot slechts een paar uur.

Valero Benefit for Children
De Valero Texas Open Benefit for Children Golf Classic,
die sinds 2002 plaatsvindt, is een project georganiseerd

door Valero Energy Corporation. Dat project zamelt geld
in voor liefdadigheidsinstellingen die kinderen helpen in de
gemeenschappen waar Valero een belangrijke bedrijfsactiviteit
heeft. De Valero Texas Open Benefit for Children Golf Classic
2019 en de Valero Texas Open leverden een bedrag van 15
miljoen USD op voor de kinderen. Net als de voorgaande jaren
heeft Euronav specifiek gevraagd om haar bijdrage over te maken
aan de liefdadigheidsinstellingen voor kinderen in Québec, waar
heel wat van haar schepen werkzaam zijn.

The Care
The Care is een Griekse vereniging die preventie, informatie
en ondersteuning biedt voor mensen met hersenverlamming,
mentale achterstand en het Downsyndroom. De organisatie
werd opgericht in 2008 in Piraeus en is gericht op het helpen
van families die op de dool zijn en op zoek naar hulp voor hun
gezondheidsproblemen. Ze adopteren families, met focus
op kinderen met speciale noden en helpen hen te voorzien in
basisbehoeften en zorg te bieden dankzij de samenwerking met
gezondheidsspecialisten.

Artsen zonder Grenzen
Artsen zonder Grenzen is een internationale ngo die vooral
bekend is om haar projecten in door oorlog verscheurde regio’s en
ontwikkelingslanden die getroffen zijn door endemische ziektes.
Jaarlijks verlenen meer dan 40.000 personeelsleden medische
hulp in meer dan 70 landen. De organisatie werd opgericht in de
nasleep van de afscheiding van Biafra in 1971 door een kleine
groep Franse dokters en journalisten die de toegang tot medische
zorg over de nationale grenzen geheel wilden uitbreiden, ongeacht
ras, religie, geloof of politieke overtuiging.

Hatzikyriakio
De Hatzikyriakio Stichting werd opgericht om weesmeisjes en
dakloze meisjes in Griekenland te steunen. Tegenwoordig vangt
de instelling meisjes op vanaf zes jaar afkomstig uit verstoorde
gezinnen die te kampen hebben met ernstige financiële
en sociale problemen. De instelling biedt een opleiding en
emotionele steun om deze meisjes te helpen en klaar te stomen
voor een verantwoordelijk en zelfstandig volwassen leven in
een moderne maatschappij.

SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen is een onafhankelijke niet-gouvernementele
internationale ontwikkelingsorganisatie die er sinds 1949 naar
streeft om tegemoet te komen aan de noden van kinderen en
probeert hun belangen en rechten te beschermen. De organisatie
focust vooral op verlaten en minderbedeelde kinderen en wezen
die opvang nodig hebben in een gezin.

The Ark of the World
The Ark of the World is een liefdadigheidsinstelling die speciale
zorg en bescherming biedt aan moeders en kinderen. De
instelling functioneert als weeshuis en opvangcentrum voor
gezinnen met een laag inkomen waarvan de ouders een veilige
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plek nodig hebben om hun kinderen achter te laten terwijl ze
gaan werken. The Ark begon met het bijstaan van alleenstaande
moeders met een laag inkomen en biedt daarnaast een
toevluchtsoord voor moeders die bescherming nodig hebben
tegen gewelddadige partners.

Le Grand Défi Pierre Lavoie
Euronav draagt bij aan dit fondsenwervingsevenement dat
plaatsvindt in Quebec door het team van de loodsen te
ondersteunen in het gebied van de St. Lawrence-rivier. De
opbrengsten worden grotendeels geschonken aan lagere scholen
met beperkte middelen met als doel te investeren in een gezonde
levensstijl. Een andere deel gaat naar de Pierre Lavoie Foundation
voor onderzoek naar weesziekten.

ARGO Foundation
ARGO staat Griekse zeeliedenfamilies bij van wie de kinderen
kampen met intellectuele achterstand, autisme of andere
gezondheidsproblemen. De organisatie voorziet onderwijs
en zorg aan diegenen met speciale noden. Het goede doel
werd opgericht in 1985 door de vrouwen van zeelieden met
gehandicapte kinderen. Tegenwoordig verleent ARGO diensten
aan 60 individuen tussen 17 en 45 jaar. Dat zijn vooral kinderen
van zeelieden met middelzware tot zware leerstoornissen.

Leer- en opleidingsprogramma’s
Euronav heeft een lange geschiedenis in het ondersteunen
van leerjongens, kadetten en stagiairs op haar schepen en in
haar kantoren. In 2019 konden zo 170 studenten en starters
een traineeprogramma volgen bij Euronav. De belangrijkste
voorwaarden om jonge professionals aan te nemen is hun
toewijding om te leren over het leven op zee en om de speciale
vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om succesvol te
worden in deze sector. Het vermogen en het potentieel om te
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“

In 2019 volgden 170 studenten of
starters een programma bij Euronav
waardoor ze hun eerste professionele
stappen konden zetten.

groeien in deze uitdagende sector zijn essentiële kenmerken
waarnaar de Vennootschap op zoek is.
Euronav werkt samen met de volgende prestigieuze instellingen
van hoger onderwijs om studenten, leerjongens, afgestudeerden
en kadetten aan boord te laten voor praktische opleidingen, en
dat omvat een beperkt aantal sponsoringovereenkomsten voor
studenten:
 ationale Technische Universiteit van Athene,
N
Technologisch

Opleidingsinstituut
van
Piraeus,
Scheepsarchitecten en Scheepsbouwkundige Ingenieurs,
Universiteit van Piraeus, School voor Maritieme en

Industriële Studies & School voor Informatica,
Universiteit van de Egeïsche Zee, School voor Scheepvaart,
Handel en Transport,
University of West Attica, Department of Engineering,
Technische Universiteit van Kreta, School voor

Productietechniek en Management
ALBA Graduate Business School, Athene,
Griekse Marine Academie,
Franse Zeevaartschool (Ecole Supérieure de la Marine

Marchande),
Hogere Zeevaartschool Antwerpen.
De Vennootschap woont studentenevenementen bij om de
jobopportuniteiten in de maritieme sector te bespreken en om
een breder milieudebat aan te moedigen. In 2019 ondersteunde
Euronav, Isalos.net, een educatief initiatief dat studenten van

zeevaartacademies en universiteiten die maritieme studies
aanbieden, uitnodigt op conferenties. Het panel bestaat uit
leidinggevenden en experts in de maritieme sector en van
andere gerenommeerde bedrijven in Griekenland. In 2019 nam
Euronav deel aan vier Isalos.net-evenementen.
Het kantoor van Euronav in Nantes neemt deel aan de Ship
Owners Careers Day van de plaatselijke school. Op die dag
deelt de school informatie over de scheepvaartsector met
jongeren die een toekomstige loopbaan in de sector overwegen.
Daarnaast nodigt Euronav vijfdejaarsstudenten met potentieel
uit op Junior Officers conferenties. Het Euronav-kantoor
in Athene ondersteunt de Ingenieursschool van Maritieme
Academies in Chios en Macedonië. Het laat de studenten toe
om de fabrieken van motorfabrikanten in Duitsland en Italië te
bezoeken wat hen een breder technisch inzicht verschaft.
Euronav Ship Management (Hellas) Ltd neemt deel aan
stageprogramma’s van Griekse Universiteiten, die zich richten
op maritieme studies, door hun studenten de kans te bieden
voor een paar maanden in scheepvaartbedrijven te werken,
doorgaans tijdens de zomer. De Vennootschap heeft reeds
eminente studenten van deze universiteiten gesponsord.
Het Antwerpse kantoor neemt deel aan de Opendeurdag
van de Antwerpse Hogere Zeevaartschool waar ze Euronav
vertegenwoordigt en informatie deelt met studenten die
een maritieme carrière overwegen. Elk jaar tijdens de
zomermaanden geeft Euronav de studenten van de Hogere
Zeevaartschool de kans om stage te lopen aan boord om
het leven en het werk van een zeevarende te ervaren. Dat
trainingsprogramma werd opgezet in samenwerking met de
Koninklijke Belgische Redersvereniging.

Energiebeheer - Monitoring en vermindering
uitstoot broeikasgas
Euronav besteedt veel aandacht aan de energie-efficiëntie van
de schepen, te beginnen bij het ontwerp en de specificatie
van de nieuwe schepen, alsook aan het onderhoud en de
modernisering van de bestaande vloot.
Bij reparaties op de scheepswerf wordt het rompoppervlak van
het schip behandeld en voorzien van een coating die voldoet
aan de hoogste normen. Dat vermindert de wrijving met het
water, en komt de zuinigheid van de schepen ten goede.
De uitrusting van de schepen met verbeterde apparatuur en
systemen die het energieverbruik permanent meten, biedt de
mogelijkheid om operationele maatregelen te nemen. Daarom
lanceerde Euronav het FAST-programma, dat van de schepen
‘smart’ en ‘verbonden’ objecten maakt volgens het principe van
Internet of Things (IoT).
Een reeks scheepsspecifieke maatregelen worden beschreven
in een uitgebreid plan voor het beheer van de energieefficiëntie van schepen (Ship Energy Efficiency Management
Plan - SEEMP). De acties en maatregelen worden zorgvuldig
gecontroleerd zowel aan boord als aan wal, met als doel een zo
energie-efficiënt mogelijke exploitatie van de schepen.

Steun aan de Poseidon Principles
Sinds de aanvang van het project steunde Euronav de
Poseidon-principes, die een kader vormen voor het meenemen
van klimaatoverwegingen bij beslissingen om leningen te
verstrekken en zo de vergroening van de internationale
scheepvaart te versterken. De Poseidon-principes zijn een
wereldwijd kader voor het beoordelen en bekendmaken in
welke mate de scheepsfinanciering van financiële instellingen
ook is afgestemd op klimaatverbetering. Ze vormen een
gemeenschappelijke wereldwijde leidraad voor het kwantitatief
beoordelen en bekendmaken of een scheepsfinanciering in
overeenstemming is met de vastgestelde klimaatdoelstellingen.
Ze fungeren als een belangrijk instrument om verantwoordelijke
besluitvorming te ondersteunen.

Carbon Disclosure Project (CDP)
Het principe van CDP is de voorbije 20 jaar uitgegroeid tot een
globaal systeem dat milieugegevens openbaar maakt en zo
de betrokkenheid versterkt bij verscheidene milieukwesties
wereldwijd. De internationale non-profitorganisatie, CDP
assisteert bedrijven bij een gedetailleerde en grondige evaluatie
van hun milieurisicobeoordeling.
Euronav is ervan overtuigd dat bedrijven die hun milieurisico’s
meten, beter in staat zijn om deze te beheren. Euronav wordt
momenteel voor de eerste keer door CDP doorgelicht. De
eerste score zal wellicht in juli 2020 worden toegekend en zal
investeerders in staat stellen om Euronav te evalueren op het
gebied van CO2-uitstoot.

Partner van GMF en actief lid van het GtZ
subcomité
Euronav is een van de medeoprichters en een actieve
deelnemer van het Global Maritime Forum, een internationale
non-profitorganisatie dat zich inzet voor het vormgeven van de
toekomst van de wereldwijde zeehandel met het oog op een
duurzame economische ontwikkeling op lange termijn en het
bevorderen van het menselijk welzijn. Om deze missie te vervullen,
roept het Forum leiders uit de gehele maritieme gemeenschap
samen om met beleidsmakers, ngo’s, deskundigen en andere
invloedrijke besluitvormers en opiniemakers uit alle regio’s,
in een ‘community of purpose’ collectieve uitdagingen te
bespreken en samen te werken aan het ontwikkelen van nieuwe
oplossingen en actiepunten. Het Forum identificeert, ontwikkelt
en deelt deze nieuwe inzichten en belangrijke kwesties op een
globale agenda en faciliteert samenwerkingsprojecten en
initiatieven die op lange termijn impact hebben en duurzame
verandering kunnen teweeg brengen. Een van de doelstellingen
is bijdragen aan de IMO-strategie voor de vermindering van
de uitstoot van broeikasgassen. The Getting to Zero Coalition
(GtZ) is een krachtige alliantie van meer dan 90 bedrijven binnen
de maritieme, energie-, infrastructuur- en financiële sector,
ondersteund door belangrijke overheden en IGO’s. The Coalition
streeft ernaar om tegen 2030 commercieel aanvaardbare
emissieloze zeeschepen op emissieloze brandstof te
ontwikkelen, dé grote ambitie van de maritieme industrie.
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Euronav ondersteunt volop de doelstellingen
inzake IMO 2030 en IMO 2050
De IMO wil de CO2-uitstoot van de scheepvaart verminderen
door de stapsgewijze implementatie van maatregelen inzake
milieuvriendelijkheid van schepen volgens de zogenaamde
Energy Efficiency Index (EEDI). Deze is met name gericht op twee
belangrijke beleidsdoelstellingen:
IMO 2030: De vermindering van de CO2-uitstoot per
getransporteerde unit met gemiddeld 40% tegen 2030, waarbij
gestreefd wordt naar een reductie van 70% tegen 2050 ten
opzichte van het referentiejaar 2008.
IMO 2050: Zo snel mogelijk verminderen van de uitstoot van
broeikasgassen door de internationale scheepvaart en de totale
jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen met ten minste 50%
verminderen tegen 2050 ten opzichte van het referentiejaar 2008.
Euronav staat volledig achter beide doelstellingen van de IMO, de
internationale regelgever in de scheepvaart, wat tot uiting komt
in een gedreven inzet voor de verschillende initiatieven (Getting
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to Zero, Global Maritime Forum, Poseidon-principes), directe
bedrijfsacties en technische ondersteuning van een aantal O&Oinitiatieven die gericht zijn op het verminderen van de uitstoot van
broeikasgassen door de scheepvaart.

Actief lid van de International Tanker Owner
Pollution Federation (ITOPF)
De ITOPF, opgericht in 1968, wordt zonder winstoogmerk beheerd
door reders en hun verzekeraars met als doel het bevorderen van
de efficiëntie van de maatregelen in geval van het lekken van olie,
chemicaliën en andere stoffen in de oceaan. Momenteel zijn er
ongeveer 8000 reders en rompbevrachters lid van ITOPF, goed
voor ongeveer 13.600 tankers met een totale brutotonnage van
meer dan 430 miljoen. De organisatie kan ook rekenen op de
steun van meer dan 810 miljoen brutotonnage uitgebaat door
haar partners in andere sectoren dan de tanker industrie. Alex
Staring, COO van Euronav is bestuurslid van ITOPF.

Openbaar maken van ecologische voetafdruk
Euronav heeft binnen de ruwe olietankermarkt een leidende

rol gespeeld bij het volledig openbaar maken van scope
1, 2 en 3 (zie paragraaf Broeikasgassen) wat betreft de
CO2-uitstoot en -afdruk sinds 2017. Euronav was de enige
grote beursgenoteerde olietankerrederij die deze rol heeft
opgenomen. Meer informatie is terug te vinden in de paragraaf
‘Uitstoot van broeikasgassen’ op pagina 91.

scheepvaartbedrijven. Ieder bedrijf wordt op basis van de
openbaar beschikbare gegevens gerangschikt volgens
Corporate Governance-factoren. De meest recente scorecard
wordt hieronder weergegeven.

SOx 302 en 404-naleving

Geldende Corporate
Governance factor

Aanwezigheid op social media
Euronav deelt regelmatig informatie en foto’s op haar
Instagram- en LinkedIn-pagina. Zo biedt de Vennootschap
inzicht in haar activiteiten en creëert ze de mogelijkheid aan alle
volgers om hen te bereiken. Daarnaast kunnen zeevarenden, als
ambassadeurs voor de Vennootschap, fotomateriaal insturen
voor publicatie via bovenvermelde kanalen.

Reputatie van de sector verbeteren

Gewicht

Factor #1

Verbonden partijen commercieel
12,5%
beleid

Factor #2

Verbonden partijen technisch
beleid

12,5%

Factor #3

Vergoedingen voor koop- en
verkoop transacties

12,5%

Factor #4

Transacties met verbonden
partijen

12,5%

Factor #5

Onafhankelijkheid Raad van
Toezicht

12,5%

Factor #6

Samenstelling Raad van
Toezicht

12,5%

Factor #7

Beleid Raad van Toezicht

12,5%

Factor #8

Subjectief

12,5%

Euronav heeft samen met de andere tankerrederijen de
plicht om de sector en de reputatie ervan te verdedigen en te
promoten. Door het voeren van een open dialoog met diverse
stakeholders en het ondersteunen van de Poseidon-principes,
het Global Maritime Forum en initiatieven als Getting to Zero,
draagt de Vennootschap op een actieve en positieve manier
bij aan het verbeteren van de reputatie van de sector. Euronav
toont leiderschap om transparantie binnen de sector te
verbeteren door onder meer initiatieven zoals het (vrijwillig)
uitwerken van documenten zoals het speciale rapport in dit
jaarverslag.

Bron: Webber Research & Advisory, LLC

Genderdiversiteit (werkgever van gelijke
kansen) - Bloomberg Gender Equality index

De score van Euronav op de Webber Research
Corporate Governance-schaal sinds de oprichting

Euronav is voor het derde achtereenvolgende jaar opgenomen in
de Bloomberg Gender Equality Index, wat belangrijk is voor een
vennootschap die genderdiversiteit hoog in het vaandel draagt.
Binnen de organisatie blijft Euronav zoeken naar manieren
om meer vooruitgang te boeken en een inclusieve omgeving
te bieden voor al haar medewerkers. Deze Bloomberg GEI
krijgt alsmaar meer aandacht met een recordaantal van 325
bedrijven die dit jaar in de Index zijn opgenomen - ten opzichte
van de 230 bedrijven vorig jaar.

Verantwoordelijkheid inzake klimaat en sociale
onderwerpen opnemen in het reisbeleid
In de uitoefening van hun job, wordt er aanzienlijk gereisd door
werknemers zoals onder andere verplaatsingen om aan- of
af te meren, zakenreizen en bezoeken aan scheepswerven.
Iedereen binnen de Vennootschap is verantwoordelijk om deze
verplaatsingen op de meest kostenefficiënte en milieuvriendelijke
manier te organiseren. Euronav meet de efficiëntie en de
ecologische voetafdruk van de reizen.

Uitmuntendheid op het gebied van Corporate
Governance
Sinds 2016, hanteert Webber research (voorheen als
Wells Fargo) ‘Corporate Governance scorecards’ voor alle
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Bron: Webber research & Wells Fargo

Volgens Webber research kan hun scorecard worden gebruikt
als hulpmiddel voor het evalueren van het deugdelijk bestuur
binnen de scheepvaart en individuele bedrijven. Alle gegevens
in acht genomen, hebben bedrijven met een score in het eerste
kwart van de resultaten meer aanzien omdat hun deugdelijk
bestuur zo veel beter is vergeleken met de meeste van hun
concurrenten. Zie het het speciaal rapport in dit jaarverslag
voor meer informatie.

Euronav implementeerde het COSO 2013-kader voor
het controleren van de Internal Controls over Financial
Reporting (ICOFR). Om te voldoen aan artikel 404 van de
Sarbanes-Oxley Act van 2002, heeft de Vennootschap
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een rapporteringsstructuur ingevoerd op alle niveaus van
de Vennootschap. Dit impliceert correcte operationele en
compliance-rapportering. De rapporteringsstructuur zorgt voor
een verbetering van het bestuur, een betere risicobeoordeling
en versterkte inspanningen op het gebied van fraudeen corruptiebestrijding. Dit kader laat ook rationele en
systematische analyses toe, wat snelle aanpassingen van de
bedrijfsprocessen mogelijk maakt en zeer welgekomen in een
snel evoluerende bedrijfsomgeving.

ESG- & Klimaatcomité
In 2019 richtte Euronav een ESG- & Klimaatcomité op. De taak
van dit comité bestaat in het bijstaan en adviseren van de Raad
van Toezicht bij het opvolgen van de prestaties en het correct
identificeren van de belangrijkste risico’s en opportuniteiten
inzake sociale, milieu- en klimaatkwesties. Meer info is terug
te vinden in deel 2.3 van het Verslag van de Raad van Bestuur
in dit jaarverslag.

Clean Shipping Index (CSI)
De Clean Shipping Index is een organisatie die werkt met een
onafhankelijk en holistisch labelingsysteem om de prestaties
op vlak van milieu van rederijen met elkaar te vergelijken.
Het rangschikt schepen op basis van die prestaties waarbij
verder wordt gekeken dan naleving van regelgeving. Euronav
beoogt om het CSI systeem te integreren in sommige van
haar kredietfaciliteiten en te bekijken of de Vennootschap in
aanmerking zou komen voor een verlaging van haar kredietkost
indien ze beter zou presteren dan de CSI index. Dergelijke
beoordeling zou dan worden uitgevoerd door een onafhankelijke
derde partij.

Actief engagement met financiële instellingen
op het gebied van ESG-kwesties
Euronav is van oordeel dat ESG binnen de kapitaalmarkten
in toenemende mate aan belang wint en de toewijzing van
kapitaal meer en meer zal vormgeven en beïnvloeden. Voor een
kapitaalintensieve sector als de ruwe olietankermarkt is dat
van cruciaal belang, zoals in ons speciaal verslag dit jaar wordt
onderstreept. Euronav zal middelen en tijd blijven besteden
aan het implementeren van ESG-gerelateerde kwesties met
investeerders via de opname van afzonderlijke ESG-secties in
onze presentaties voor investeerders.

Beleid inzake Deugdelijk bestuur
Euronav besteedt veel aandacht aan deugdelijk bestuur
als een noodzakelijke voorwaarde voor het succes van de
Vennootschap op lange termijn. Deugdelijk bestuur houdt in dat
er correcte en transparante structuren zijn die een toepassing
van de beste normen garanderen bij de uitstippeling van het
beleid van Euronav. Het Corporate Governance charter kan
worden geraadpleegd op www.euronav.com.
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Gedragscode
De Raad van Bestuur (sinds 20 februari 2020 Raad van
Toezicht genoemd) keurde de gedragscode van Euronav goed
tijdens haar vergadering van 9 december 2014. Het doel van
de gedragscode is om alle Euronav-werknemers te helpen de
reputatie van Euronav te verbeteren en te beschermen, met
name in haar relatie met klanten, aandeelhouders en andere
belanghebbenden, alsook met de samenleving in het algemeen.
De gedragscode is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle
personen die namens Euronav handelen dat op een ethische
manier doen en met inachtneming van de toepasselijke wetten
en voorschriften.

Beleid inzake thuiswerk
Euronav is erg betrokken met haar medewerkers en
ondersteunt actief hun welzijn. Het bewerkstelligen van een
op samenwerking gerichte en stimulerende werkomgeving
die tegemoetkomt aan de verscheidene behoeftes van het
personeel alsook een gezond evenwicht tussen werk en
privéleven zijn belangrijke objectieven van het HR-beleid die
bereikt kunnen worden door het aanbieden van flexibele
werkregelingen zoals telewerken.

Beleid inzake evaluaties
De medewerkers van Euronav zijn haar meest waardevolle
kapitaal. De werknemers staan op de eerste plaats omdat
de Vennootschap erkent dat ze geen uitstekende service
kan bieden zonder tevreden, zelfzeker en deskundige
werknemers. Het uiteindelijke doel is om de vaardigheden, het
concurrentievermogen en de efficiëntie van de werknemers
voortdurend te verbeteren en zo ook hun waarde voor het bedrijf
te vergroten.

Beleid inzake anticorruptie
Euronav streeft ernaar om al haar bedrijfsactiviteiten wereldwijd
op een eerlijke, transparante en ethische manier uit te voeren.
Het beleid inzake anticorruptie is van toepassing op werknemers
en alle personen die een langere termijn zakenrelatie met
Euronav hebben. In het algemeen worden derden die van
plan zijn met Euronav zaken te doen, onderworpen aan een
gedetailleerd onderzoek door de afdeling Interne Controle en
wordt de geschiktheid van de zakelijke relatie bekeken zowel
van uit het beleid inzake anticorruptie als inzake risicoprofiel
van derde partijen. Eventuele bezorgdheden met betrekking
tot het beleid inzake anticorruptie of onaanvaardbaar gedrag
van werknemers of verbonden partijen, kunnen aan de orde
worden gesteld via het klokkenluiders-platform.

Beleid inzake remuneratie
In deze richtlijnen wordt uiteengezet hoe Euronav lonen
vaststelt alsook andere personeelsvoordelen en bonussen.
De principes, timing en het proces met betrekking tot de
vaststelling deze vergoedingen worden hier uiteengezet. Dit
omvat richtlijnen aangaande jaarlijkse salarisverhogingen,
loonbeoordelingsprocessen, personeelsbeloningen en bonussen.

Beleid inzake transacties met verbonden
partijen
Euronav heeft een zeer robuust beleid inzake transacties
met betalingen aan en relaties met verbonden partijen. Als
beursgenoteerd bedrijf ziet Euronav in deze thema’s immers
hoge potentiële risico’s voor aandeelhouders en eventueel
belangenvermenging. Dit is een specifiek onderdeel van het
Webber-onderzoek waarop de Vennootschap een hoge score
haalt. Zie paragraaf Uitmuntendheid op gebied van Corporate
Governance.

ESG krijgt bijzondere aandacht
van het management en de
Raad van Toezicht. Euronav
zal de maatregelen omtrent
ESG stapsgewijs nog verder
uitbouwen.

Beleid en procedures inzake risicobeheer
Het risicobeheer binnen Euronav omvat ESG-factoren, niet
alleen als een manier om risico’s te vermijden maar ook als
middel om opportuniteiten te identificeren. Deze risico’s en
opportuniteiten worden door het Audit- en Risicocomité alsook
door het recent opgerichte ESG- & Klimaatcomité regelmatig
aan de Raad van Toezicht gerapporteerd. Aangezien ESG
echter niet enkel de verantwoordelijkheid van een ESG-team
hoort te zijn, worden deze risico’s via interne processen
toegewezen aan individuele risico-eigenaren binnen de
organisatie. Op die manier meent de Vennootschap dat ze
in staat zal zijn de belangrijkste ESG-gerelateerde risico’s te
formuleren die van invloed kunnen zijn op de strategie en de
besluitvorming. De ESG-principes zijn ook opgenomen in de
KPI’s van het management en het personeel.
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Aframax - Een middelgrote ruwe olietanker met een
draagvermogen van ongeveer 80.000 tot 120.000 dwt. Een
Aframax kan algemeen gesproken tussen de 500.000 en
800.000 vaten ruwe olie vervoeren en wordt ook gebruikt
bij het overladen van lading tussen schepen. Een gecoate
Aframax die wordt uitgebaat in de sector van de geraffineerde
aardolieproducten, kan worden aangeduid als een LR2.

Ballast - Zeewater dat in de scheeptanks genomen wordt om
de juiste diepgang, trim (langsscheepse helling) of stabiliteit te
bereiken. De ballast wordt meestal in speciaal daartoe voorziene
tanks of, uitzonderlijk, in laadtanks vervoerd. Alle schepen van
Euronav zijn uitgerust met gescheiden ballasttanks.

Bevrachter - Het bedrijf of de persoon waaraan het gebruik
van een schip wordt toegestaan voor een bepaalde periode
voor het transport van een lading of passagiers.
Bevrachtingscontract - Contract of Affreightment - COA - Een
overeenkomst voor het vervoer van een specifieke hoeveelheid
lading tussen specifieke punten gedurende een bepaalde
periode zonder daarbij specifieke schepen of reisschema’s
aan te duiden. Dat laat flexibiliteit toe in de planning aangezien
het niet vereist is om een specifiek schip aan te duiden. COA’s
kunnen aan een vast tarief of een marktgerelateerd tarief
gesloten worden.

Bevrachtingsovereenkomst - Een overeenkomst gesloten
met een klant voor het gebruik van een schip voor een
specifieke reis aan een specifiek tarief per eenheid van lading
(een Bevrachtingsovereenkomst op de spotmarkt) of voor een
specifieke periode aan een specifiek tarief per eenheid (dag of
maand) van tijd (Tijdsbevrachtingsovereenkomst).

Bevrachtingsovereenkomst op de spotmarkt - Een
bevrachtingsovereenkomst voor een specifiek schip om
één enkele lading te vervoeren van de laadhaven(s) naar
de loshaven(s) in de onmiddellijke toekomst. Het Tarief
(spot rate) dekt alle operationele kosten, zoals havenkosten,
brandstofverbruik,
bemanningskosten,
verzekeringen,
herstellingen en kanaalgelden. De Bevrachter betaalt meestal
alle ladinggerelateerde kosten en is desgevallend aansprakelijk
voor Overliggeld. Het tarief wordt meestal in “Worldscale”
uitgedrukt.

BITR - Afkorting voor Baltic Index Tanker Routes - De
Baltic Exchange stelt onafhankelijke marktgegevens ter
beschikking met betrekking tot bevrachting. Informatie van
een aantal toonaangevende scheepsmakelaars over de hele
wereld wordt verzameld en dagelijks gepubliceerd. De Baltic
Exchange publiceert dagelijks de volgende indexen: de Baltic
Panamax Index, de Baltic Capesize Index, de Baltic Handymax
Index en de Baltische Internationale Tankerroutes - clean en
dirty. De Baltic Exchange publiceert eveneens dagelijks een lijst
met scheepvaarttarieven.
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Bulkvracht - Een bulkvracht is een lading grondstoffen die
onverpakt en in grote hoeveelheden vervoerd wordt. De
opslagruimte voor zulke ladingen is de tank van een schip.

Classificatiebureaus - Organisaties die de normen vastleggen
en beheren voor het ontwerp, de bouw en het operationeel
onderhoud van schepen. Schepen kunnen niet uitgebaat
worden tenzij ze voldoen aan deze normen.

Commercieel beheer of commercieel beheerd - Het beheer
van het inzetten van een schip en van de aanverwante taken
met inbegrip van het zoeken naar en het onderhandelen van
bevrachting voor schepen, facturatie en inning van inkomsten,
het geven van reisinstructies, de aankoop van brandstof en het
aanstellen van havenagenten.

Contango - Een term die gebruikt wordt in de termijnmarkt
om een opwaartse beweging te beschrijven en meer bepaald
de situatie waarin, en het verschil waarmee, de prijs van een
grondstof voor toekomstige levering hoger is dan de prijs op
kortere termijn.
Diepgang - De verticale afstand gemeten van de onderkant
van het schip tot aan het wateroppervlak. De diepgangsmerken
worden op de zijbeplating gelast. Zij worden geplaatst ter
hoogte van de voor-, midden- en achterkant van de romp. Ter
hoogte van het midscheepse diepgangsmerk wordt ook het
Plimsoll-merk aangebracht dat de verschillende toegestane
diepgangen aangeeft.

Draagvermogen - (deadweight tonnage of dwt) - Het
draagvermogen van een schip wanneer zij volledig geladen
is en zich in zout water bevindt. Het draagvermogen wordt
uitgedrukt in “metrische tonnen” en omvat lading, brandstof,
water, voorraden, passagiers en bemanning.

Droogdok - Een periode waarin een schip buiten dienst is
en wanneer geplande herstellingen en onderhoud worden
uitgevoerd, met inbegrip van alle onderwater onderhoud
zoals het schilderen van de externe romp. Tijdens het
droogdok worden bepaalde verplichte inspecties van het
Classificatiebureau uitgevoerd en worden relevante certificaten
uitgegeven. Moderne schepen moeten om de vijf jaar uit het
water gehaald worden. Normaal gezien verhogen de kosten en
de frequentie van het droogdok naarmate een schip veroudert.
Na de derde Speciale Inspectie worden schepen om de 2,5 jaar
uit het water gehaald.

Dubbele romp - Een tanker ontworpen met dubbele zijwanden
en een dubbele bodem. De ruimte tussen de dubbele wanden
en bodem wordt uitsluitend gebruikt voor ballast en zorgt voor
een extra buffer tussen de laadtanks en de zee.

FPSO - Floating Production Storage and Offloading
- FPSO-schepen zijn bedoeld voor het opvangen van
koolwaterstofvloeistoffen die door nabijgelegen offshore
platforms (olie en gas) worden opgepompt. Ze verwerken
deze vloeistoffen en slaan ze op. FPSO’s zijn over het
algemeen stilliggende vaartuigen in de vorm van schepen. Ze
zijn uitgerust met verwerkingsapparatuur op het dek en met
koolwaterstoftanks in de romp van het vaartuig.

FSO - Floating Storage and Offloading - Een FSO-schip wordt
vaak gebruikt op olievelden waar het niet mogelijk of niet
doeltreffend is om een pijpleiding naar de kust te leggen. De
olie gaat van het productieplatform naar de FSO waar het wordt
opgeslagen en vervolgens overgeladen op exportolietankers.

IMO - International Maritime Organisation - De voornaamste
taak van het IMO is het ontwikkelen en onderhouden
van een allesomvattend regulerend kader binnen de
scheepvaartindustrie, onder meer voor veiligheids- en
milieuaangelegenheden,
juridische
aangelegenheden,
technische samenwerking, maritieme veiligheid en efficiëntie.
Het IMO werd opgericht door de conventie van Genève in 1948.

Intertanko - International Association of Independent Tanker
Owners - Internationale Vereniging van Onafhankelijke
Tankeruitbaters.

Een P&I club is een onderlinge (d.w.z. een coöperatieve)
waarborgmaatschappij die dekking biedt voor haar leden die
meestal reders, scheepsuitbaters of bevrachters zijn.

Pool - Een Pool is een groep schepen van vergelijkbare grootte
en kwaliteit van verschillende reders die onder één beheerder
of manager worden geplaatst. Een Pool zorgt voor planning
en andere operationele efficiënties zoals bevrachtingen met
meerdere bestemmingen en Bevrachtingscontracten of COA’s.

Poolpunten - Een systeem van Poolpunten werkt met een
schip dat als referentiepunt dient en waarvan de prestaties
gelijk zijn aan het gemiddelde van alle schepen die zich in
de Pool bevinden. Het schip dat als referentie dient, krijgt
100 Poolpunten. Alle andere schepen in de Pool krijgen
meer of minder Poolpunten afhankelijk van hun specifieke
eigenschappen. Daardoor kunnen Poolpunten enkel gebruikt
worden om de verschillen tussen schepen weer te geven en
niet om hun individuele prestaties uit te drukken.

ISM - International Safety Management - De internationale
regelgeving waaraan tankeruitbaters moeten voldoen en
die erop gericht is de veiligheidsstandaarden binnen de
tankerindustrie te verbeteren.

Reiskosten - Omvatten brandstof, havengelden, kanaalgeld,

km) per uur of ongeveer 1,151 mijl per uur.

vrachtafhandeling en makelaarscommissies die betaald
worden door de reder onder een reisbevrachtingsovereenkomst.
Deze kosten worden afgetrokken van de scheepsinkomsten
om de gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven of TCE
te berekenen voor reisbevrachtingsovereenkomsten.

KPI - Een kernprestatie-indicator of Key Performance

Reverse lichten – Het laden van VLCC via reverse lichten is

Indicator is een vorm van prestatiemeting. Een organisatie
kan gebruikmaken van KPI’s om haar succes of dat van een
bepaalde activiteit waarin zij betrokken is, te evalueren.

een dure tussenoplossing (alternatief) voor het direct laden
vanuit een diepwater terminal. Panamax en Aframax tankers
worden als shuttle gebruikt om ruwe olie te transporteren van
de aan land gelegen havens naar offshore VLCC’s.

Knoop - Een eenheid van snelheid gelijk aan een zeemijl (1,852

LR1/LR2 - Afkortingen voor ‘Long Range oil tankers’. Tankers
met om en bij 50-80.000 dwt (LR1) en 80-120.000 dwt (LR2).

Ruwe olie - Olie, in zijn natuurlijke toestand, die nog niet
geraffineerd of bewerkt is.

MOPU - Mobile Offshore Production Unit - Een mobiele
offshoreproductie-eenheid.

Naaktrompbevrachting - Een bevrachting waarbij de klant
dagelijks of maandelijks een vast tarief betaalt voor het
gebruik van een schip gedurende een bepaalde periode. De
klant betaalt alle uitbatingskosten van het schip, inclusief reisen scheepskosten. Naaktrompbevrachtingen zijn meestal op
lange termijn.

OCIMF - Het Oil Companies International Marine Forum is een
vrijwillige vereniging van oliebedrijven met een belang in het
vervoer en de opslag in terminals van ruwe olie, olieproducten,
petrochemische producten en gas.

Schalieolie - Ruwe olie die wordt gewonnen uit oliehoudende
leisteen (fijnkorrelig sedimentair gesteente met kerogeen).
Deze olie wordt gewonnen door gebruik te maken van een
andere methode dan de conventionele methode (oliebron)
bijvoorbeeld door het te verwarmen of te destilleren.

Scheepskosten - Omvatten kosten voor de bemanning,
voorraden
en
benodigdheden
voor
het
schip,
smeerolie, onderhoud en herstellingen, verzekering en
communicatiekosten in verband met de uitbating van een
schip.

Semi - Een semi-afzinkbaar schip (gedeeltelijk onder water)

kader van Bevrachtingsovereenkomsten op de spotmarkt
voor vertragingen bij het laden en/of lossen van lading,
die niet worden beschouwd als de verantwoordelijkheid
van de reder. Deze worden berekend overeenkomstig de
Bevrachtingsovereenkomst.

is een gespecialiseerd schip dat gebruikt wordt voor een
aantal specifieke offshorefuncties zoals offshorebooreilanden,
veiligheidsplatformen, olieproductieplatformen en hijskranen
met groot hefvermogen. Ze hebben een grote stabiliteit en
zeewaardige eigenschappen. Andere termen die gebruikt
worden zijn onder meer semi-submersible, semi-sub of
eenvoudigweg semi.

P&I verzekering - Protection and Indemnity verzekering

SIRE

Overliggeld - Extra inkomsten betaald aan de reder in het

- Rechtsbijstand- en schadeverzekering - Een maritieme
verzekering die wordt aangeboden door een P&I club.

(doorlichtingsprocedure) - Het Oil Companies
International Maritime Forum (OCIMF) heeft een systeem
ontwikkeld voor de inspectie van schepen, Ship Inspection
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Report Programme (SIRE), om te kunnen verzekeren
dat ze geschikt zijn om olie te vervoeren. De SIREdoorlichtingsprocedure vereist om de zes maanden een
inspectie. Onder de meeste bevrachtingsovereenkomsten
moet tijdens de laatste zes maanden een SIRE-inspectie
uitgevoerd zijn. Daarbij kan elke oliemaatschappij vrij beslissen
of het tevreden is met het verslag van de inspectie. Het SIREverslaggevingssysteem kan enkel worden bekeken door de
leden van het OCIMF en niet door makelaars of reders.

Tijdsbevrachtingsovereenkomst

- Een Bevrachtings
overeenkomst voor een bepaalde periode, gewoonlijk tussen
één en tien jaar, waarbij de Bevrachter het schip (volledig
bemand, verzekerd en voorzien van provisie) huurt van de reder.
De Bevrachter is gewoonlijk verantwoordelijk voor brandstoffen,
haven en kanaalgelden en alle extra kosten aangaande de
lading. De huurprijs wordt uitgedrukt in termen van totale kost
per dag. Behoudens beperkingen in de overeenkomst bepaalt
de Bevrachter de aard en de hoeveelheid van de lading en de
laad- en loshavens.

Spar - Single Point Mooring and Reservoir - Een Spar is een
soort drijvend olieplatform dat typisch gebruikt wordt in zeer
diepe wateren. Het dankt zijn naam aan de houten blokken die
worden gebruikt als boeien en die verticaal verankerd worden.
Spar-productieplatformen werden ontwikkeld als alternatief
voor conventionele platformen.

Speciale inspectie - Een vijfjaarlijkse inspectie vereist door
het Classificatiebureau die meestal in droogdok plaatsvindt en
waar alle vitale componenten, machines, compartimenten en
staalstructuren van het schip grondig worden opengelegd en
geïnspecteerd door een inspecteur van het Classificatiebureau.

Spill - Olie die, om welke reden ook, in de zee terechtkomt.

Tension Leg Platform (TLP) - Een tension-leg platform of
een extended tension-leg platform (ETLP) is een verticaal
aangemeerde drijvende constructie die gewoonlijk wordt
gebruikt voor de offshoreproductie van olie of gas. Het is
bijzonder geschikt voor waterdieptes van meer dan 300 meter
(ongeveer 1.000 ft) en minder dan 1.500 meter (ongeveer
4.900 ft). Het gebruik van tension-leg platformen werd ook al
voorgesteld bij windturbines.

Trampvaart - In tegenstelling tot de lijnvaart, varen
trampschepen zonder vaste dienstregeling, route of
bestemmingshavens. Trampschepen gaan naar waar de
lading is en vervoeren deze lading naar waar gevraagd wordt,
binnen redelijke grenzen, zoals taxi’s.

Spotmarkt - De markt voor onmiddellijk verhuur van schepen.
Tonmijl - Een eenheid in het goederenverkeer waarbij één
Suezmax - Het grootste scheepstype dat door het Suezkanaal
kan varen op zijn maximale diepgang. Meestal gaat het over
schepen met een draagvermogen tussen de 120.000 en
199.999 dwt, afhankelijk van de afmetingen en de diepgang
van het schip. Deze olietankers kunnen tot een miljoen vaten
ruwe olie vervoeren.

(Super) slow steaming - Het verminderen van de snelheid
van schepen om zo brandstof te besparen. De reissnelheid
wordt verminderd van 15 knopen naar 13 knopen (wanneer
geladen) en van 15 knopen naar 8 knopen (wanneer in ballast).

Tarief (rate) - De kost of de inkomsten voor een bepaalde reis,
gebaseerd op een referentiestandaard zoals de “Worldscale”.

Time Charter Equivalent (TCE) - Gemiddelde dagelijkse
tijdsbevrachtingstarieven (= reisinkomsten verminderd
met reiskosten) die gelden in de sector als maatstaf om de
vlootinkomsten te meten en te beheren. Ze worden ook gebruikt
als basis om de resultaten van rederijen uit verschillende
geografische regio’s en concurrerende rederijen met elkaar te
vergelijken.

Technisch beheer - Het beheer van de uitbating van een
schip, met inbegrip van het fysiek onderhouden van het schip,
het behouden van noodzakelijke certificaten en het leveren
van noodzakelijke voorraden, onderdelen en smeerolie. Deze
verantwoordelijkheden bestaan ook meestal uit het selecteren,
het aantrekken en het opleiden van bemanning en kunnen ook
het regelen van noodzakelijke verzekeringen omvatten.

tonkilometer het vervoer van één ton over één kilometer
vertegenwoordigt.

Tonmijl vraag - Een berekening die de gemiddelde afstand
van elke route van een tankerreis vermenigvuldigt met het
volume van de verplaatste lading. Hoe groter de toename
van de langeafstandsbewegingen vergeleken met de kortere
afstandsbewegingen, hoe groter de toename van de Tonmijl
vraag.

Tonnagebelastingregime - Een alternatieve wijze om het
belastbaar inkomen van hiervoor in aanmerking komende
schepen op forfaitaire basis te bepalen. De belastbare winst
wordt berekend in functie van het nettotonnage van de door de
vennootschap uitgebate kwalificerende schepen, onafhankelijk
van het resultaat van de vennootschap (winst of verlies).

Ultra Deep Water (UDW) - waterdiepte van meer dan 1500
meter.

Vat - Een volumetrische maateenheid die gelijk is aan 42 U.S.
gallons of 158,99 liter. Er gaan 6,2898 vaten in een kubieke
meter. Olietankers vervoeren de olie niet meer in vaten (tot in
de 19de eeuw wel). Nu wordt het begrip alleen nog gebruikt als
volume-eenheid.

VLCC - Very Large Crude Carrier - Een olietanker met een
draagvermogen tussen de 200.000 en 320.000 ton die tot twee
miljoen vaten ruwe olie kan vervoeren.

VLCC Equivalent – 1 VLCC of 2 Suezmax-schepen
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V-Plus - Een van de grootste olietankers ter wereld (ULCC of
Ultra Large Crude Carrier) met een draagvermogen van meer
dan 350.000 dwt. Deze tankers kunnen tot drie miljoen vaten
ruwe olie transporteren en worden voornamelijk ingezet op
dezelfde lange afstandsroutes als VLCC’s.

Winstdeelname - Een mechanisme dat, afhankelijk van
de uitkomst van de onderhandelingen, onder bepaalde
Bevrachtingsovereenkomsten wordt overeengekomen en
waarbij de verhuurder (eigenaar van het schip) het recht
heeft op een verhoging van de overeengekomen (minimum)
basishuurprijs ten bedrage van een bepaald percentage van
het verschil tussen deze basishuurprijs en de gemiddelde
tarieven die op de spotmarkt gelden voor een bepaalde periode
op bepaalde routes.

Worldscale - “The New Worldwide Tanker Nominal Freight
Scale” is een lijst theoretische vrachtprijzen, uitgedrukt in
USD per ton, voor de meest voorkomende spotreizen in de
tankermarkt. De uiteindelijke afgesproken vrachtprijs wordt
dan uitgedrukt als een percentage van de “Worldscale” met
een gewaarborgde minimale hoeveelheid lading. Dankzij
dat concept kan een Bevrachtingsovereenkomst afgesloten
worden mits vermelding van een vrachtprijs zonder dat iedere
individuele reis afzonderlijk berekend en afgesproken hoeft te
worden.

Jaarverslag 2019 97

