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USD

JAARREKENING IN USD (2 decimalen)

EURONAV NV

Naamloze vennootschap

Jaarverslag, Verslag van de commissarissen

Saverys Marc
Bestuurder

Criel Ludwig
Bestuurder

OCR9002

Marc Saverys Verviersstraat 2, 2000 Antwerpen, België Voorzitter van de Raad van Bestuur
10/05/2012 - 05/05/2016

Patrick Rodgers Egerton Drive 6, SE10 8JS LONDON, Verenigd
Koninkrijk

Gedelegeerd bestuurder
10/05/2012 - 05/05/2016

Ludwig Criel Zinkvalstraat 5, 2630 Aartselaar, België Bestuurder
10/05/2012 - 05/05/2016

Daniel Bradshaw C1, 6th Floor, Villa Monte Rosa, Stiebs Road,
41 A, HK HONGKONG, Hongkong

Bestuurder
08/05/2013 - 07/05/2017

Alice Wingfield-Digby COOS LANE, WEST PARK FARM HOUSE -,
HANDCROSS RH17 6AD, Verenigd Koninkrijk

Bestuurder
10/05/2012 - 05/05/2016

William Thomson Hermitage Drive 24, EH10 6 BY EDINGBURG,
Verenigd Koninkrijk

Bestuurder
26/04/2011 - 14/05/2015
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Alexandros Drouliscos Ch. De l'Argilière 24, 1234 VESSY, Zwitserland Bestuurder
08/05/2013 - 07/05/2017

John Michael Stanislas Rantzivill
(Radziwill)

aVENUE pRINCESSE gRACE 27, 98000
MONACO, Monaco

Bestuurder
08/05/2013 - 07/05/2017

VICTRIX
Nr.: BE 0427.686.163

Le Grellelei 20, 2600 Berchem (Antwerpen),
België

Bestuurder
10/05/2012 - 05/05/2016

Vertegenwoordigd door:

Virginie Saverys Le Grellelei 20, 2600 Berchem (Antwerpen),
België

TANKLOG HOLDINGS Ltd
Nr.: CY

KOSTAKI PANTELIDI 1, PC 1010 NICOSIA,
Cyprus

Bestuurder
26/04/2011 - 14/05/2015

Vertegenwoordigd door:

Peter Livanos Kostaki Pantelidi 1, PC 1010 Nicosia, Cyprus

Nicolas Kairis Chalet de la Videmanette -, 3780 GSTAAD,
Zwitserland

Bestuurder
26/04/2011 - 20/06/2013

KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA
Nr.: BE 0419.122.548
Lidmaatschapsnr.: B00001

Prins Boudewijnlaan 24 bus d, 2550 Kontich,
België

Commissaris
10/05/2012 - 07/05/2015

Vertegenwoordigd door:

Serge Cosijns
Lidmaatschapsnr.: A01656

Prins Boudewijnlaan 24 bus d, 2550 Kontich,
België

Jos Briers
Lidmaatschapsnr.: A01814

Prins Boudewijnlaan 24 bus d, 2550 Kontich,
België



Nr. VOL 1.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

De jaarrekening werd / werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming**,
B. Het opstellen van de jaarrekening**,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende
boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard
van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

*  Schrappen wat niet van toepassing is.
** Facultatieve vermelding.
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BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA ........................................................................... 20/28 1.830.111.859,19 1.967.639.378,45

Oprichtingskosten .................................................................... 5.1 20 ............................. .............................

Immateriële vaste activa .......................................................... 5.2 21 15.945,26 73.462,10

Materiële vaste activa .............................................................. 5.3 22/27 1.477.747.064,70 1.609.094.831,31

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 ............................. .............................

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 1.467.304.732,20 1.608.713.357,54

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 442.332,50 381.473,77

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 ............................. .............................

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 ............................. .............................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 10.000.000,00 .............................

Financiële vaste activa ............................................................
5.4/
5.5.1 28 352.348.849,23 358.471.085,04

Verbonden ondernemingen ................................................... 5.14 280/1 352.348.849,23 358.471.085,04

Deelnemingen ................................................................... 280 9.516.305,11 9.516.305,11

Vorderingen ...................................................................... 281 342.832.544,12 348.954.779,93
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ................................................................................... 5.14 282/3 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 282 ............................. .............................

Vorderingen ...................................................................... 283 ............................. .............................

Andere financiële vaste activa ............................................... 284/8 ............................. .............................

Aandelen ........................................................................... 284 ............................. .............................

Vorderingen en borgtochten in contanten ......................... 285/8 ............................. .............................

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 165.302.793,95 185.992.201,03

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 ............................. .............................

Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................

Overige vorderingen .............................................................. 291 ............................. .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 ............................. .............................

Voorraden .............................................................................. 30/36 ............................. .............................

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 ............................. .............................

Goederen in bewerking ..................................................... 32 ............................. .............................

Gereed product ................................................................. 33 ............................. .............................

Handelsgoederen ............................................................. 34 ............................. .............................

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 ............................. .............................

Vooruitbetalingen .............................................................. 36 ............................. .............................

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 56.056.138,47 52.998.024,75

Handelsvorderingen .............................................................. 40 25.575.101,84 25.226.586,25

Overige vorderingen .............................................................. 41 30.481.036,63 27.771.438,50

Geldbeleggingen ......................................................................
5.5.1/
5.6 50/53 55.130.114,60 88.762.099,43

Eigen aandelen ...................................................................... 50 20.876.126,25 10.598.080,50

Overige beleggingen ............................................................. 51/53 34.253.988,35 78.164.018,93

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 24.797.848,79 20.986.627,61

Overlopende rekeningen ......................................................... 5.6 490/1 29.318.692,09 23.245.449,24

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 1.995.414.653,14 2.153.631.579,48

Nr. VOL 2.1BE 0860.402.767
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ............................................................(+)/(-) 10/15 877.041.935,48 1.005.415.264,72

Kapitaal ..................................................................................... 5.7 10 58.936.522,32 56.247.700,80

Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 58.936.522,32 56.247.700,80

Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... 101 ............................. .............................

Uitgiftepremies ......................................................................... 11 365.574.165,16 353.062.999,09

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................

Reserves ................................................................................... 13 100.626.275,34 100.626.275,34

Wettelijke reserve .................................................................. 130 5.624.770,08 5.624.770,08

Onbeschikbare reserves ........................................................ 131 21.169.353,39 10.891.307,64

Voor eigen aandelen ......................................................... 1310 20.876.126,25 10.598.080,50

Andere .............................................................................. 1311 293.227,14 293.227,14

Belastingvrije reserves .......................................................... 132 48.646.447,30 48.646.447,30

Beschikbare reserves ............................................................ 133 25.185.704,57 35.463.750,32

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 351.904.972,66 495.478.289,49

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 ............................. .............................

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ................................................................................ 19 ............................. .............................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 6.949.457,29 154.124,00

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 6.949.457,29 154.124,00

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 ............................. .............................

Belastingen ............................................................................ 161 ............................. .............................

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. .............................

Overige risico's en kosten ...................................................... 5.8 163/5 6.949.457,29 154.124,00

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 ............................. .............................

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 1.111.423.260,37 1.148.062.190,76

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 5.9 17 898.991.591,55 978.262.476,77

Financiële schulden ............................................................... 170/4 868.991.591,55 948.262.476,77

Achtergestelde leningen ................................................... 170 ............................. .............................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 134.300.000,00 143.200.000,00

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 ............................. .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 173 734.691.591,55 805.062.476,77

Overige leningen ............................................................... 174 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 175 30.000.000,00 30.000.000,00

Leveranciers ..................................................................... 1750 30.000.000,00 30.000.000,00

Te betalen wissels ............................................................ 1751 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 178/9 ............................. .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 42/48 171.700.211,99 139.321.769,03

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 5.9 42 110.620.887,12 110.620.887,15

Financiële schulden ............................................................... 43 6.837.500,00 .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 6.837.500,00 .............................

Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 25.800.229,89 7.478.734,34

Leveranciers ..................................................................... 440/4 25.800.229,89 7.478.734,34

Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 20.000.000,00 20.000.000,00
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 5.9 45 1.257.203,97 1.208.324,22

Belastingen ....................................................................... 450/3 ............................. 37,39

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 1.257.203,97 1.208.286,83

Overige schulden ................................................................... 47/48 7.184.391,01 13.823,32

Overlopende rekeningen ......................................................... 5.9 492/3 40.731.456,83 30.477.944,96

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 1.995.414.653,14 2.153.631.579,48
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/74 315.525.547,11 336.667.477,84

Omzet .................................................................................... 5.10 70 308.259.907,96 322.780.092,43
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 ............................. .............................

Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 ............................. .............................

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 5.10 74 7.265.639,15 13.887.385,41

Bedrijfskosten ................................................................(+)/(-) 60/64 379.786.136,33 389.122.556,71

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 ............................. .............................

Aankopen .......................................................................... 600/8 ............................. .............................

Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 ............................. .............................

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 227.747.672,40 239.589.887,47

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 5.10 62 3.474.650,47 4.014.936,19
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 141.681.690,51 144.182.670,19
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 ............................. 696.226,15
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 5.10 635/7 6.949.457,29 .............................

Andere bedrijfskosten ............................................................ 5.10 640/8 -67.334,34 638.836,71

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 -64.260.589,22 -52.455.078,87

Financiële opbrengsten ........................................................... 75 2.309.430,61 6.432.635,39

Opbrengsten uit financiële vaste activa ................................. 750 ............................. .............................

Opbrengsten uit vlottende activa ........................................... 751 453.351,65 699.643,59

Andere financiële opbrengsten .............................................. 5.11 752/9 1.856.078,96 5.732.991,80

Financiële kosten ...........................................................(+)/(-) 5.11 65 47.410.103,76 46.825.881,56

Kosten van schulden ............................................................. 650 45.865.073,42 41.919.100,91
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 -10.278.045,75 -2.129.505,00

Andere financiële kosten .............................................(+)/(-) 652/9 11.823.076,09 7.036.285,65

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ..........................................................................(+)/(-) 9902 -109.361.262,37 -92.848.325,04

Nr. VOL 3BE 0860.402.767
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten ..................................................... 76 ............................. .............................
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste
activa ..................................................................................... 760 ............................. .............................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste
activa ..................................................................................... 761 ............................. .............................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten ............................................................................... 762 ............................. .............................

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ..................... 763 ............................. .............................

Andere uitzonderlijke opbrengsten ........................................ 5.11 764/9 ............................. .............................

Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-) 66 32.059.196,86 .............................
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 ............................. .............................

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ................ 661 ............................. .............................
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................(+)/(-) 662 ............................. .............................

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .................. 663 32.059.196,86 .............................

Andere uitzonderlijke kosten ................................................. 5.11 664/8 ............................. .............................
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ...............................................................................(-) 669 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 -141.420.459,23 -92.848.325,04

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 ............................. .............................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 5.12 67/77 2.152.857,60 1.109.140,59

Belastingen ............................................................................ 670/3 2.152.857,60 1.109.140,59
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 -143.573.316,83 -93.957.465,63

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 ............................. .............................

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. .............................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 -143.573.316,83 -93.957.465,63

Nr. VOL 3BE 0860.402.767
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................(+)/(-) 9906 351.904.972,66 495.478.289,49

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................(+)/(-) (9905) -143.573.316,83 -93.957.465,63

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........(+)/(-) 14P 495.478.289,49 589.435.755,12

Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................. 791/2 ............................. .............................

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................... 791 ............................. .............................

aan de reserves .............................................................................. 792 ............................. .............................

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................. 691/2 ............................. .............................

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................... 691 ............................. .............................

aan de wettelijke reserve ................................................................ 6920 ............................. .............................

aan de overige reserves ................................................................. 6921 ............................. .............................

Over te dragen winst (verlies) ................................................(+)/(-) (14) 351.904.972,66 495.478.289,49

Tussenkomst van de vennoten in het verlies ................................. 794 ............................. .............................

Uit te keren winst ............................................................................... 694/6 ............................. .............................

Vergoeding van het kapitaal ........................................................... 694 ............................. .............................

Bestuurders of zaakvoerders .......................................................... 695 ............................. .............................

Andere rechthebbenden ................................................................. 696 ............................. .............................

Nr. VOL 4BE 0860.402.767
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN

SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 1.057.102,02

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8022 8.270,01

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8032 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8042 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052 1.065.372,03

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 983.639,92

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8072 65.786,85

Teruggenomen ............................................................................................... 8082 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8092 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8102 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8112 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122 1.049.426,77

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 211 15.945,26

Nr. VOL 5.2.2BE 0860.402.767
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 2.413.598.959,41

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 86.059.196,86

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8172 86.059.196,86

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8182 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 2.413.598.959,41

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8212 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8222 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8232 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8242 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 804.885.601,87

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 141.408.625,34

Teruggenomen ............................................................................................... 8282 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8292 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8302 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8312 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 946.294.227,21

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 1.467.304.732,20

Nr. VOL 5.3.2BE 0860.402.767

First - VOL2013 - 10 / 80



Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 1.292.444,22

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 268.137,05

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 211.259,16

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8183 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 1.349.322,11

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8213 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8223 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8233 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8243 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 910.970,45

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 207.278,32

Teruggenomen ............................................................................................... 8283 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8293 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8303 211.259,16

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8313 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323 906.989,61

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 442.332,50

Nr. VOL 5.3.3BE 0860.402.767
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx -1.598.555,51

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8166 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8176 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8186 1.598.555,51

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256P xxxxxxxxxxxxxxx 1.598.555,51

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8216 10.000.000,00

Verworven van derden .................................................................................... 8226 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8236 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8246 -1.598.555,51

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256 10.000.000,00

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8276 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8286 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8296 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8306 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8316 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (27) 10.000.000,00

Nr. VOL 5.3.6BE 0860.402.767
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STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391P xxxxxxxxxxxxxxx 9.516.305,11

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8361 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8371 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8381 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391 9.516.305,11

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8451P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8411 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8421 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8431 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8441 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8451 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8521P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8471 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8481 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8491 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8501 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8511 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8521 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8541 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (280) 9.516.305,11

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 281P xxxxxxxxxxxxxxx 348.954.779,93

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8581 36.310.464,00

Terugbetalingen .............................................................................................. 8591 42.432.699,81

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8601 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8611 ........................

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8621 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8631 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (281) 342.832.544,12

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8651 ........................

Nr. VOL 5.4.1BE 0860.402.767
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Nr. VOL 5.5.1

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de
posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

Aangehouden
maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

rechtstreeks dochters Eigen vermogen Nettoresultaat

NAAM, volledig adres van de ZETEL
en, zo het een onderneming naar

Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER Aantal % %

Jaarrekening
per

Munt-
code (+) of (-)

(in eenheden)

Evaluation or expired copy of ReportLab PLUS. Contact ReportLab (www.reportlab.com) to purchase.

BE 0860.402.767
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EURONAV SHIP MANAGEMENT SAS
Buitenlandse onderneming
quai Ernest Renaud - CS 20421 15, 44104
NANTES - CEDEX 4, Frankrijk 31/12/2013 EUR 236.278,00 473,00

Gewoon aandeel 20.000 100,0 0,0

EURONAV SAS
Buitenlandse onderneming
quai Ernest Renaud - CS 20421 15, 44104
NANTES - CEDEX 4, Frankrijk 31/12/2013 EUR 2.743.552,00 230.826,00

Gewoon aandeel 15.625 100,0 0,0

EURONAV (UK) AGENCIES Ltd.
Buitenlandse onderneming
Brompton Road - Moreau House 116, SW3
1JJ LONDON, Verenigd Koninkrijk 31/12/2013 GBP 24.191,00 11.312,00

Gewoon aandeel 25.000 100,0 0,0

GREAT HOPE ENTERPRISES Ltd.
Buitenlandse onderneming
26/F Shanghai Industr. Inv. Building, Hennesy
Road 48-62, WANCHAI, HONG KONG,
Hongkong 31/12/2013 USD 20.716.744,00 -1.104.827,00

Gewoon aandeel 1 50,0 0,0

EURONAV HONG KONG Ltd.
Buitenlandse onderneming
Room 3206 32nd Floor Lippo Centre Tower
Two 89, QUEENSWAY, Hongkong 31/12/2013 USD 68.761.761,00 -1.422.270,00

Gewoon aandeel 1 100,0 0,0
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen .......................................................................................................... 51 ........................ ........................

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ............................ 8681 ........................ ........................

Niet-opgevraagd bedrag ............................................................................... 8682 ........................ ........................

Vastrentende effecten ..................................................................................... 52 ........................ ........................

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen .......................... 8684 ........................ ........................

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .................................................... 53 34.253.988,35 78.164.018,93

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand ............................................................................. 8686 34.253.988,35 78.164.018,93

meer dan één maand en hoogstens één jaar .......................................... 8687 ........................ ........................

meer dan één jaar .................................................................................... 8688 ........................ ........................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ................................. 8689 ........................ ........................

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Over te dragen kosten (Algemeen) ................................................................................................................... 192.168,91

Over te dragen kosten (Schepen) ..................................................................................................................... 1.304.746,74

Over te dragen kosten (Schepen - Bunkers) ..................................................................................................... 18.412.437,90

Te innen opbrengsten (Schepen) ...................................................................................................................... 9.395.446,55

Te ontvangen financiële baten .......................................................................................................................... 13.891,99

Nr. VOL 5.6BE 0860.402.767
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... 100P xxxxxxxxxxxxxxx 56.247.700,80

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... (100) 58.936.522,32

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Kapitaalsverhoging conversie 88 Bonds .................................................... 1.556.686,37 1.432.210

Kapitaalsverhoging conversie 64 Bonds .................................................... 1.132.135,15 1.041.607

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Zonder vermelding van nominale waarde .................................................. 58.936.522,32 54.223.817

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Aandelen op naam .......................................................................................... 8702 xxxxxxxxxxxxxx 16.084.310

Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen .......................... 8703 xxxxxxxxxxxxxx 38.139.507

Codes
Niet-opgevraagd

bedrag
Opgevraagd,

niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal ................................................................................ (101) ........................ xxxxxxxxxxxxxx

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................... 8712 xxxxxxxxxxxxxx ........................

Aandeelhouders die nog moeten volstorten
..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Codes Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8721 1.902.096,16

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8722 1.750.000

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8731 ........................

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8732 ........................

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen .......................................................................... 8740 134.800.000,00

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8741 4.348.180,95

Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8742 4.000.490

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop ............................................................................................ 8745 ........................

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8746 ........................

Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8747 ........................

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ..................................................................................................... 8751 47.311.178,48

Nr. VOL 5.7BE 0860.402.767
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Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8761 ........................

Daaraan verbonden stemrecht ....................................................................................................... 8762 ........................

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ................................................................. 8771 ........................

Aantal aandelen gehouden door haar dochters ............................................................................. 8781 ........................

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE

KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

Zie volgende pagina.

Nr. VOL 5.7BE 0860.402.767
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Op basis van de laatst ontvangen kennisgeving(en), 

ziet de rechtstreekse aandeelhoudersstructuur er als volgt uit : 
 

 

 

 

  Aantal 

Aandelen 
 Percentage 

     

Saverco NV  15.000.000  27,66 % 

Victrix NV  5.330.121  9,83 % 

Tanklog Holdings Ltd  10.854.805  20,02 % 

Euronav NV  1.750.000  3,23 % 

     

Total  32.934.926  60,74 % 

     

Derden  21.288.891  39,26 % 

     

Total  54.223.817  100,00 % 

     

 

Evaluation or expired copy of ReportLab PLUS. Contact ReportLab (www.reportlab.com) to purchase.
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VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG

VOORKOMT

Voorziening Stock Option Plan .......................................................................................................................... 6.949.457,29

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Nr. VOL 5.8BE 0860.402.767
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8801 110.620.887,12

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8811 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8821 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 110.620.887,12

Overige leningen ............................................................................................................................ 8851 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8861 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8871 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8881 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8891 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8901 ........................

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) 110.620.887,12

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 868.991.591,55

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8822 134.300.000,00

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 734.691.591,55

Overige leningen ............................................................................................................................ 8852 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8862 30.000.000,00

Leveranciers ................................................................................................................................... 8872 30.000.000,00

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8882 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8892 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8902 ........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 898.991.591,55

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8813 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8823 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8833 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8853 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8863 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8873 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8883 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8893 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8903 ........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 ........................

Nr. VOL 5.9BE 0860.402.767
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Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8921 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8931 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8941 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8951 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8961 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8971 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9011 ........................

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 ........................

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de onderneming

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 845.312.478,67

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8932 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8942 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8952 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8962 845.312.478,67

Overige leningen ............................................................................................................................ 8972 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 30.000.000,00

Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 30.000.000,00

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9012 ........................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 ........................

Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 9042 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9052 ........................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op activa van de onderneming ............................................................................................................. 9062 875.312.478,67

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen (post 450/3 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ............................................................................................................... 9072 ........................

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................ 9073 ........................

Geraamde belastingschulden ............................................................................................................. 450 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ...................................... 9076 ........................

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ................................................. 9077 1.257.203,97

Nr. VOL 5.9BE 0860.402.767
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Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Toe te rekenen kosten (Algemeen) ................................................................................................................... 1.414.906,84

Toe te rekenen kosten (Schepen) ..................................................................................................................... 14.929.493,21

Toe te rekenen financiële kosten ....................................................................................................................... 12.122.938,86

Over te dragen opbrengsten (Schepen) ............................................................................................................ 12.194.633,15

Niet gerealiseerde positieve koersverschillen ................................................................................................... 69.484,77

Nr. VOL 5.9BE 0860.402.767
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

Uitsplitsing per geografische markt
................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen ....................................................................................................... 740 ........................ ........................

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9086 24 26

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 23,4 27,1

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9088 35.927 42.923

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................... 620 2.096.973,29 2.650.161,05

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................ 621 677.758,28 785.617,45

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................. 622 248.220,20 267.337,19

Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-) 623 451.698,70 311.820,50

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................... 624 ........................ ........................

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ................................(+)/(-) 635 ........................ ........................

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt ................................................................................................... 9110 ........................ ........................

Teruggenomen ......................................................................................... 9111 ........................ ........................

Op handelsvorderingen
Geboekt ................................................................................................... 9112 ........................ 696.226,15

Teruggenomen ......................................................................................... 9113 ........................ ........................

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ............................................................................................... 9115 6.949.457,29 ........................

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 9116 ........................ ........................

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ...................................................................... 640 19.571,79 345.151,71

Andere .......................................................................................................... 641/8 -86.906,13 293.685,00

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9096 ........................ ........................

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .................................. 9097 0,4 ........................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9098 688 ........................

Kosten voor de onderneming ........................................................................ 617 27.048,02 ........................

Nr. VOL 5.10BE 0860.402.767

First - VOL2013 - 23 / 80



FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN

Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies ..................................................................................... 9125 ........................ ........................

Interestsubsidies ...................................................................................... 9126 ........................ ........................

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Wisselresultaten ....................................................................................... 1.816.078,96 3.968.385,24

Positieve omrekeningsverschillen ............................................................ 0,00 298.606,56

Diverse financiële opbrengsten ................................................................ 40.000,00 1.466.000,00

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio ............... 6501 ........................ ........................

Geactiveerde intercalaire interesten .............................................................. 6503 ........................ ........................

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt ........................................................................................................ 6510 -10.278.045,75 -2.129.505,00

Teruggenomen ............................................................................................. 6511 ........................ ........................

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling
van vorderingen ............................................................................................ 653 ........................ ........................

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen ............................................................................................... 6560 172.030,05 221.861,08

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 6561 326.154,05 494.808,33

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Wisselresultaten .................................................................................(+)/(-) 1.846.423,12 3.903.056,28

Negatieve omrekeningsverschillen .....................................................(+)/(-) 560.311,69 0,00

Minderwaarde realisatie vlottende activa ............................................(+)/(-) 0,00 0,00

Bankkosten .........................................................................................(+)/(-) 34.196,50 30.122,24

Kosten op effecten ..............................................................................(+)/(-) 101.844,84 83.903,54

Diverse financiële Kosten ...................................................................(+)/(-) 9.434.423,94 3.292.150,84

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten
............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar .................................................................................. 9134 2.147.228,08

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen .................................................................. 9135 2.604.524,06

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ........................................... 9136 457.295,98

Geraamde belastingsupplementen .................................................................................................... 9137 ........................

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren .......................................................................... 9138 5.629,52

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ........................................................................... 9139 5.629,52

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd .......... 9140 ........................

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Wettelijke vrijstellingen ............................................................................................................(+)/(-) 6.874,09

Tijdsverschillen ........................................................................................................................(+)/(-) 6.955.338,50

Verworpen Uitgaven ................................................................................................................(+)/(-) 278.281,99

Waardevermindering eigen aandelen ......................................................................................(+)/(-) -10.278.045,75

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties ................................................................................................................................ 9141 83.974.051,80

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ...................... 9142 62.371.010,29

Andere actieve latenties
Over te dragen DBI - overschotten .......................................................................................... 6.735.571,39

Over te dragen investeringsaftrek ............................................................................................ 14.836.323,92

Overige .................................................................................................................................... 31.143,20

Passieve latenties .............................................................................................................................. 9144 67.120.232,01

Uitsplitsing van de passieve latenties
Vrijgestelde reserves ............................................................................................................... 67.120.232,01

................................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................... ........................

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE

VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar) ................................................................. 9145 2.784.458,69 1.851.036,89

Door de onderneming ................................................................................... 9146 28.792,34 23.874,23

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................ 9147 941.194,31 1.049.765,24

Roerende voorheffing ................................................................................... 9148 ........................ ........................
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE

ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ........................ 9149 ........................

Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ................................................... 9150 ........................

Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten ....................................... 9151 ........................
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn
gewaarborgd ...................................................................................................................................... 9153 ........................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 9161 1.467.304.594,43

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 9171 1.509.500.000,00

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 9181 ........................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 9191 ........................
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ................................................................................................................................................. 9201 ........................

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 9162 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 9172 ........................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 9182 ........................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 9192 ........................
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ................................................................................................................................................. 9202 ........................

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO

VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN

OPGENOMEN

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen .................................................................................................... 9213 ........................

Verkochte (te leveren) goederen ......................................................................................................... 9214 ........................

Gekochte (te ontvangen) deviezen ..................................................................................................... 9215 ........................

Verkochte (te leveren) deviezen .......................................................................................................... 9216 ........................
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VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF

DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

Euronav NV is, in het kader van haar dagdagelijkse activiteiten, verwikkeld in een aantal geschillen, zowel als eiser als beklaagde.
Zulke geschillen, evenals de hieraan verbonden kosten voor juridische vertegenwoordiging zijn gedekt door verzekeringen. Zij zijn
verder niet van een grootorde die buiten de normale gang van zaken valt of zijn niet van een omvang dat ze de financiële positie van
Euronav NV in het gedrang zouden brengen.

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN

TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT

VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN

Werknemers zijn aangesloten bij een groepsverzekering waarvan de bijdragen bepaald zijn in functie van het salaris van de
individuele werknemer. Het kapitaal leven wordt gevormd door zowel patronale- als werknemersbijdragen. Het kapitaal overlijden
wordt gevormd door de patronale bijdragen.
Bedragen die hiervoor gestort worden, komen ten laste van de resultatenrekening van het desbetreffende jaar.

Codes Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ................... 9220 ........................

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de
vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden
vermeld

Contracten als huurder 
Euronav NV huurt een aantal van haar schepen op basis van tijdsbevrachtingscontracten (operationele lease). De minimale 
huurbetalingen onder dergelijke niet-opzegbare huurovereenkomsten zijn als volgt in duizenden USD : 
Minder dan één jaar 11.812 
Tussen 1 en 5 jaar 914 
Meer dan 5 jaar 0 
Totaal 12.726 
 
Voor bepaalde van hogervermelde schepen heeft Euronav NV opties om het tijdsbevrachtingscontract te verlengen. 
Bij de berekening van de minimale huurbetalingen werd er geen rekening gehouden noch met de optie tot verlengen noch met 
aankoopopties. 
De minimale huurbetalingen onder niet-opzegbare huurovereenkomsten voor kantoren zijn als volgt in duizenden USD : 
Minder dan één jaar 150 
Tussen 1 en 5 jaar 89 
Meer dan 5 jaar 51 
Totaal 290 
 
Contracten als verhuurder 
Euronav NV verhuurt een aantal van haar schepen op basis van tijdsbevrachtingscontracten (operationele lease). 
De minimale huurontvangsten onder dergelijke niet-opzegbare verhuurovereenkomsten zijn als volgt in duizenden USD : 
Minder dan één jaar 79.686 
Tussen 1 en 5 jaar 15.929
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Meer dan 5 jaar 0 
Totaal 95.615 
 
Voor bepaalde van hogervermelde schepen heeft Euronav NV opties toegestaan om het tijdsbevrachtingscontract te verlengen. Bij
de berekening van de minimale verhuurontvangsten werd er geen rekening gehouden met deze opties. 
Garanties 
Euronav NV staat garant voor bankleningen en contracten van gemeenschappelijke dochterondernemingen voor een bedrag van : 
386.000.000 USD (opgenomen onder code 9381 - Vol 5.14).

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa .................................................................................... (280/1) 352.348.849,23 358.471.085,04

Deelnemingen ............................................................................................... (280) 9.516.305,11 9.516.305,11

Achtergestelde vorderingen .......................................................................... 9271 ........................ ........................

Andere vorderingen ...................................................................................... 9281 342.832.544,12 348.954.779,93

Vorderingen op verbonden ondernemingen ................................................. 9291 5.110.497,69 5.828.563,69

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9301 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9311 5.110.497,69 5.828.563,69

Geldbeleggingen ............................................................................................. 9321 ........................ ........................

Aandelen ....................................................................................................... 9331 ........................ ........................

Vorderingen .................................................................................................. 9341 ........................ ........................

Schulden .......................................................................................................... 9351 7.057.327,78 3.034.150,55

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9361 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9371 7.057.327,78 3.034.150,55

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor
schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ......................... 9381 386.000.000,00 386.000.000,00
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming .................. 9391 ........................ ........................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ......................................... 9401 ........................ ........................

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa ........................................................ 9421 ........................ ........................

Opbrengsten uit vlottende activa .................................................................. 9431 ........................ ........................

Andere financiële opbrengsten ..................................................................... 9441 ........................ ........................

Kosten van schulden .................................................................................... 9461 ........................ ........................

Andere financiële kosten .............................................................................. 9471 ........................ ........................

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden ........................................................................ 9481 ........................ ........................

Verwezenlijkte minderwaarden ..................................................................... 9491 ........................ ........................

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa .................................................................................... (282/3) ........................ ........................

Deelnemingen ............................................................................................... (282) ........................ ........................

Achtergestelde vorderingen .......................................................................... 9272 ........................ ........................

Andere vorderingen ...................................................................................... 9282 ........................ ........................

Vorderingen ..................................................................................................... 9292 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9302 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9312 ........................ ........................

Schulden .......................................................................................................... 9352 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9362 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9372 ........................ ........................
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Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag
van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie
over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de
vennootschap

De Raad van Bestuur stelt vast dat er geen objectieve of wettelijke criteria zijn die duidelijk omschrijven wat
er wordt bedoeld met transacties buiten normale marktvoorwaarden zoals omschreven in the KB van 10
augustus 2009.
Om deze reden heeft de Raad van Bestuur de optie gekozen om alle transacties van enige betekenis met
verbonden ondernemingen te vermelden in deze toelichting, uitgezonderd transacties met 100% dochter
ondernemingen : ................................................................................................................................................ 0,00

Profit Share aangerekend door gemeenschappelijke dochterondernemingen .................................................. 6.855,05

Commissie aangerekend aan gemeenschappelijke dochterondernemingen .................................................... 2.500.000,00

Bezoldigingen van leden van het directie comité .............................................................................................. 602.250,97
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING

RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE

ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF

ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen ........................................................................................ 9500 ........................

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ........................................................................................... 9501 ........................

Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ................................................ 9502 ........................

Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ..................................................................................................... 9503 1.586.013,03

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...................................................................................... 9504 ........................

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen) ............................................................................................... 9505 254.616,38

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95061 15.967,68

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95062 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95063 ........................

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95081 ........................

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95082 10.878,35

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95083 ........................

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE WAARDE

Boekjaar

SCHATTING VAN DE REËLE WAARDE VOOR ELKE CATEGORIE AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE

NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE WAARDE IN HET ECONOMISCH VERKEER, MET OPGAVE VAN DE

OMVANG EN DE AARD VAN DE INSTRUMENTEN

Fair Value van BNP PARIBAS FORTIS IRS in een hedge relatie ...........................................................(+)/(-) -38.755,11

Fair Value van CALYON IRS in een hedge relatie ..................................................................................(+)/(-) -224.300,63

Fair Value van SOC GENERALE IRS in een hedge relatie ....................................................................(+)/(-) -321.692,97

Fair Value van NORDEA IRS in een hedge relatie .................................................................................(+)/(-) -321.692,97

Fair Value van BELFIUS IRS in een hedge relatie ..................................................................................(+)/(-) -78.300,47

Fair Value van SEB IRS in een hedge relatie .........................................................................................(+)/(-) -105.103,26

Fair Value van BNP PARIBAS FORTIS IRS in een hedge relatie ...........................................................(+)/(-) -127.809,11

Fair Value van DNB NOR BANK IRS in een hedge relatie .....................................................................(+)/(-) -73.466,55
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN

VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 226 .......... .......... .......... ..........

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds ..................................................................................... 1001 19,8 15,3 4,5

Deeltijds ................................................................................... 1002 4,6 0,3 4,3

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ..................................... 1003 23,4 15,4 8,0

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds ..................................................................................... 1011 30.119 23.461 6.658

Deeltijds ................................................................................... 1012 5.808 213 5.595

Totaal ....................................................................................... 1013 35.927 23.674 12.253

Personeelskosten
Voltijds ..................................................................................... 1021 2.912.898,93 2.269.018,17 643.880,76

Deeltijds ................................................................................... 1022 561.751,54 20.580,66 541.170,88

Totaal ....................................................................................... 1023 3.474.650,47 2.289.598,83 1.185.051,64

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ........................... 1033 ........................ ........................ ........................

Tijdens het vorige boekjaar Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ......................................... 1003 27,1 18,8 8,3

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................... 1013 42.923 29.503 13.420

Personeelskosten ......................................................................... 1023 4.014.936,19 2.759.660,64 1.255.275,55

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ................................. 1033 33.509,70 33.509,70 ........................
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WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers .................................................................... 105 19 5 23,1

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 110 19 5 23,1

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 111 ........................ ........................ ........................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 112 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 113 ........................ ........................ ........................

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .................................................................................... 120 15 ........................ 15,0

lager onderwijs .................................................................... 1200 ........................ ........................ ........................

secundair onderwijs ............................................................ 1201 1 ........................ 1,0

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1202 10 ........................ 10,0

universitair onderwijs .......................................................... 1203 4 ........................ 4,0

Vrouwen .................................................................................. 121 4 5 8,1

lager onderwijs .................................................................... 1210 ........................ ........................ ........................

secundair onderwijs ............................................................ 1211 1 1 1,9

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1212 2 4 5,2

universitair onderwijs .......................................................... 1213 1 ........................ 1,0

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ..................................................................... 130 ........................ ........................ ........................

Bedienden ............................................................................... 134 19 5 23,1

Arbeiders ................................................................................. 132 ........................ ........................ ........................

Andere ..................................................................................... 133 ........................ ........................ ........................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Codes

1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .................................................................. 150 0,4 ........................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ........................................................................ 151 688 ........................

Kosten voor de onderneming ......................................................................................... 152 27.048,02 ........................
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister ..................................................................... 205 4 1 4,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 210 1 1 1,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 211 3 ........................ 3,0

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 212 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 213 ........................ ........................ ........................

UITGETREDEN
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam ............................................................. 305 6 1 6,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 310 3 1 3,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 311 3 ........................ 3,0

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 312 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 313 ........................ ........................ ........................

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen .................................................................................. 340 ........................ ........................ ........................

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ............................................ 341 ........................ ........................ ........................

Afdanking ................................................................................. 342 ........................ ........................ ........................

Andere reden ........................................................................... 343 6 1 6,8

het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op
halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de
onderneming ....................................................................... 350 ........................ ........................ ........................
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5801 10 5811 9

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5802 139 5812 106

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5803 18.003,00 5813 10.434,00

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .............. 58031 18.003,00 58131 10.434,00

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ......... 58032 ........................ 58132 ........................

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ........................... 58033 ........................ 58133 ........................

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5821 ........................ 5831 ........................

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5822 ........................ 5832 ........................

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5823 ........................ 5833 ........................

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5841 ........................ 5851 ........................

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5842 ........................ 5852 ........................

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5843 ........................ 5853 ........................
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WAARDERINGSREGELS

WAARDERINGSREGELS BIJ DE VERSCHILLENDE POSTEN VAN DE STATUTAIRE JAARREKENING

Oprichtingskosten

Oprichtingskosten worden in het jaar dat ze ontstaan ten laste van het resultaat genomen.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden geboekt tegen aanschaffingswaarde en afgeschreven tegen minimum

20 % per jaar. Goodwill wordt afgeschreven volgens regels vastgesteld door de Raad van Bestuur,

geval per geval, met een maximum duur van 20 jaar.

Materiële vaste activa

Omwille van hun belangrijkheid wordt voor de schepen een afzonderlijke rubriek gebruikt.  De

materiële vaste activa worden geboekt tegen aanschaffingswaarde inclusief de bijkomende kosten.

De intercalaire interesten met betrekking tot belangrijke investeringen worden in deze rubriek

ondergebracht en afgeschreven vanaf de indienstneming van de betrokken activa.

Schepen worden lineair afgeschreven in overeenstemming met hun verwachte bruikbare levensduur

zonder rekening te houden met een residuele waarde : Tankers : maximale verwachte bruikbare

levensduur van 20 jaar.

De overige materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van regels vastgesteld in

functie van de economische levensduur van de betrokken activa zonder rekening te houden met een

residuele waarde, namelijk jaarlijks :

          Gebouwen                              3%

          Onroerende leasing                    4%

          Machines en uitrusting                20%

          Meubilair                             10%

          Auto's                                20%

          Informatica materieel                 33%

De aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen, toegepast in functie van artikel 64 par. 1 van het

K.B. van 30 januari 2001, worden vermeld in het jaarverslag dat samen met de jaarrekening wordt

gepubliceerd.

Voor de schepen worden deze afschrijvingen uitgevoerd op basis van criteria eigen aan de maritieme

sector rekening houdend met de economische omstandigheden, de technologische evolutie en de fiscale

reglementeringen.

Financiële vaste activa

Maatschappelijke rechten worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.  De bijkomende kosten met

betrekking tot hun aanschaffing worden niet geactiveerd maar ondergebracht in de rubriek 'Andere

financiële kosten' in het boekjaar waarin ze opgelopen worden.

Waardeverminderingen worden toegepast ingeval de geschatte waarde van de maatschappelijke rechten

lager ligt dan de boekhoudkundige waarde en indien de aldus vastgestelde minderwaarde een duurzaam

karakter heeft.  De geschatte waarde van elk  maatschappelijk recht wordt vastgesteld op het einde

van elk boekjaar aan de hand van één of meerdere criteria.  Voor beursgenoteerde waarden wordt de

beurskoers in aanmerking genomen.  Voor niet-beursgenoteerde waarden wordt de laatst gepubliceerde

balans in aanmerking genomen, tenzij meer betekenisvolle gegevens voorhanden zijn.

Vorderingen op meer dan 1 jaar

De vorderingen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.  Waardeverminderingen worden

toegepast, zo er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de

betaling op de vervaldag.
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Voorraden en bestellingen in uitvoering

De grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd volgens de methode van de gewogen gemiddelde prijzen.

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

De vorderingen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.  Waardeverminderingen worden

toegepast zo er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de

betaling op de vervaldag.

Geldbeleggingen en Liquide middelen

De geldbeleggingen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en de beschikbare waarden tegen hun

nominale waarde. De bijkomende kosten met betrekking tot hun aanschaffing worden niet geactiveerd

maar ondergebracht in de post 'Andere financiële kosten' in het boekjaar waarin ze opgelopen

worden.

De geldbeleggingen en de beschikbare waarden maken het voorwerp uit van waardeverminderingen,

wanneer hun realisatiewaarde lager is dan hun boekwaarde.

Voor beursgenoteerde waarden wordt de beurskoers in aanmerking genomen.  Voor niet-beursgenoteerde

waarden wordt de laatst gepubliceerde balans in aanmerking genomen, tenzij meer betekenisvolle

gegevens voorhanden zijn.

Voorzieningen voor risico's en kosten

Voorzieningen worden stelselmatig aangelegd voor de regeling van schadegevallen, hangende

geschillen en andere uitbatingsrisico's.

Schulden op meer dan 1 jaar en Schulden op ten hoogste 1 jaar

Schulden worden in de balans opgenomen aan hun nominale waarde.

Bedrijfsresultaten

Op het einde van het boekjaar worden opbrengsten en kosten met betrekking tot niet beëindigde

reizen - voor schepen die rechtstreeks door de onderneming uitgebaat worden - pro rata in de

resultatenrekening opgenomen.  Indien nodig, wordt een provisie aangelegd voor toekomstige

verliezen op niet beëindigde reizen.

Resultaten uit de verkoop van schepen worden onder de post  'Andere bedrijfsopbrengsten of -kosten'

geregistreerd.

OMZETTING VAN VREEMDE MUNTEN

Oprichtingskosten, vaste activa en voorraden

Deze activa worden geboekt voor hun tegenwaarde in US Dollar tegen de standaardkoers* behalve

wanneer er overgegaan werd tot een aankoop van deviezen op termijn of op zicht, in welk geval de

werkelijk betaalde koers wordt toegepast.

Vorderingen en schulden

De inkomende facturen worden ingeschreven tegen de standaardkoers van de dag van ontvangst.  De

uitgevoerde betalingen worden tegen dezelfde koers geboekt behalve wanneer er overgegaan werd tot

een aankoop van deviezen op zicht, in welk geval de werkelijk betaalde koers wordt toegepast.

De uitgaande facturen worden ingeschreven tegen de standaardkoers van de dag van uitgifte.

Eventuele koersverschillen bij ontvangst van de betaling volgen de hoofdsom.
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Afsluiting van het boekjaar

De oprichtingskosten, de vaste activa (behalve de vorderingen), de voorraden evenals de schulden in

vreemde valuta aangegaan voor de financiering van schepen, blijven uitgedrukt tegen de wisselkoers

van de dag van hun boeking (historische koers).

De andere tegoeden (vorderingen inbegrepen) en de andere schulden in deviezen worden gewaardeerd

tegen slotkoers**.  Indien er een wisselkoersverlies is, wordt het naar de resultatenrekening

overgebracht. Is er een wisselkoerswinst dan wordt deze in de overlopende rekeningen geboekt.

* De standaardkoers wordt bij het begin van elke maand vastgesteld en is, behoudens belangrijke

schommelingen, voor de ganse maand van toepassing.  Zij is gelijk aan de indicatieve koers, zoals

gepubliceerd door de Europese Centrale Bank, op de laatste werkdag van de vorige maand.

** Onder slotkoers verstaat men de koers van de laatste werkdag van het jaar.

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)

Bij het afsluiten van de overeenkomsten worden de ontvangen en/of betaalde premies in de

bedrijfsresultaten opgenomen.  Op het einde van het boekjaar worden de nog niet afgewikkelde

verrichtingen individueel gewaardeerd en wordt, indien nodig geacht, een voorziening voor risico's

en kosten aangelegd.  De bij het afsluiten van het boekjaar nog niet afgewikkelde operaties worden

gedetailleerd in de toelichting onder de rubriek 'Niet in de balans opgenomen rechten en

verplichtingen'.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Verklaring met betrekking tot het voeren van de boekhouding in US-DOLLAR.

De onderneming EURONAV NV heeft als referentiemunt de US-Dollar, omdat de vermogensbestanddelen en

de activiteiten zich hoofdzakelijk situeren in US-Dollar.  Door de Federale Overheidsdienst

Economie, K.M.O., Middenstand & Energie werd ons toelating gegeven overeenkomstig artikel 125 van

het Wetboek van vennootschappen om de boekhouding en de jaarrekening uit te drukken in US-Dollar.
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR: overzicht 2013 

MARKTOVERZICHT 

Vraag naar olie, productie en brandstofkosten  

 

Het wereldwijde economische klimaat bleef tekenen van verbetering tonen in 2013, hoewel het in sommige 

regio’s nog steeds een moeilijk jaar was. Ondanks woelige schuld- en budgettaire onderhandelingen in de 

Verenigde Staten, boekte de economie daar meer vooruitgang dan verwacht met een BBP-groei van 1,6% 

voor 2013. Dat was vooral te wijten aan een hogere industriële activiteit en de nog steeds geldende 

economische stimuluspakketten. In oktober 2013 steeg de ruwe olieproductie in de Verenigde Staten, voor 

het eerst in bijna 20 jaar, tot een hoeveelheid van 7,7 miljoen vaten per dag met een netto import geschat 

op 7,6 miljoen vaten per dag. De schalieolieproductie in de Verenigde Staten speelde een grote rol in de 

totale landelijke productiegroei. Als deze trend zich blijft voortzetten in 2014, zal dat gedeeltelijk enkele 

handelspatronen van ruwe olie veranderen.  

 

Hoewel China enkele tekenen van vertraging vertoonde in 2013, resulteerden hun voortdurende 

stimuleringsinspanningen doorheen het jaar in een toename van export en een groeiherziening van 0,2 

punten tot 7,8% in 2013. Ondanks de toenemende staatsschuld, bleef Japan agressieve maatregelen treffen 

om de binnenlandse groei te stimuleren wat resulteerde in een sterkere groei van het BBP van 1,2% in 2013. 

Deze groei was voornamelijk het gevolg van particuliere consumptie met een  stijging van de olie-import 

met maar liefst 36,2% in het begin van het vierde kwartaal van 2013. Het herstel van het land werd ook 

ondersteund door een toename met 18,6% van de export wat de hoogste jaarlijkse stijging in drie jaar is.  

  

De groei van de wereldwijde vraag naar olie voor 2013 werd geschat op 0,9 miljoen vaten per dag en voor 

2014 blijft de groeiverwachting tot dusver onveranderd met 1,04 miljoen vaten per dag. Hoewel de 

wereldeconomie een regelmatige groei vertoonde in 2013, bleef de wereldwijde groei fragiel in bepaalde 

gebieden waaronder Europa.  

 

Brandstofprijzen bleven langzaam dalen gedurende 2013 wat positief was voor de opbrengsten van de 

schepen. Prijzen werden geschat op gemiddeld 617 USD in Fujairah, 621 USD in Rotterdam en 620 USD per 

ton in Singapore. Ondanks deze dalende trend bleven de brandstofkosten een belangrijk deel uitmaken van 

de kosten gerelateerd aan de schepen en daarom bleef slow steaming erg belangrijk voor de meeste 

eigenaars, zelfs toen de markt tekenen van versterking toonde.  

Opkomende economieën bleven de belangrijkste drijvende kracht achter de groei van het BBP in de 

wereldeconomie in 2013. Dat resulteerde gedeeltelijk in een verschuiving in het handelspatroon van ruwe 

olie. Ondanks het feit dat China een minder dan verwachte groei vertoonde in 2013, werd de tankermarkt 

vooral gestuurd door de import van ruwe olie naar China. Dat deed het aantal tonmijlen toenemen en hielp 

de tankermarkt herstellen.  

Tankermarkt  

 

De tankermarkt voor ruwe olie was net zoals in het vorige jaar onevenwichtig voor het grootste deel van 2013. 

Een totaal aantal van 31 Suezmax en 30 VLCC’s werden toegevoegd aan een markt die reeds een 

overcapaciteit aan tonnage kende tegenover slechts 9 Suezmax en 21 VLCC’s die de tankervloot verlieten.  

 

Tarieven voor grote olietankers kelderden in het eerste kwartaal van 2013 zowel op de Suezmax- als op de 

VLCC-markt. De VLCC-handel in de Arabische Golf kreeg een terugslag wanneer Saoedi-Arabië en Irak de 

productie beperkten waardoor het voor de VLCC-tarieven moeilijk was om een winstgevend niveau te 

behouden. Aan de Suezmax-zijde gingen de handelsvolumes van West-Afrika naar Noord-Amerika achteruit 

vooral door de toename van de productie van schalieolie in de Verenigde Staten. Dat verminderde drastisch de 

nood aan olie-import en dat woog op zijn beurt door op de vraag naar het transport van ruwe olie. Een aantal 
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veiligheidsproblemen in West-Afrika, die een aantal keer werden ingeroepen als overmacht, hebben deze 

handel ook beïnvloed. Het winterseizoen aan het begin van het jaar, dat normaal sterke cijfers kent, was in 

2013 behoorlijk teleurstellend. Voor de reizen die vertrekken vanuit de Zwarte Zee, bleven de normaal te 

verwachten vertragingen door het weer uit en duurden nooit langer dan 2-4 dagen in het 

Bosporus/Dardanellen gebied. Bovendien was er een belangrijke daling van beschikbare lading uit de Zwarte 

Zee in het begin van het jaar wat gedeeltelijk werd verklaard door een toename van de omleiding van olie via 

een pijplijn naar Rusland voor de Baltische staten en het Oosten. Rond het tweede kwartaal van 2013 

begonnen de tarieven te verbeteren in het VLCC-segment dankzij het einde van het onderhoudsseizoen van de 

raffinaderijen in Azië wat leidde tot een toename van activiteit in mei. Deze dynamiek duurde echter niet lang 

en breidde zich niet uit naar de Suezmax-markt.  

 

Tarieven in het marksegment van grote tankers stegen tegen het einde van het jaar tot niveaus die ongezien 

waren in 2013. Een combinatie van een toename van de vraag naar olie vooral uit China, een kleinere tonnage 

lijst en weersvertragingen verbeterden de marktvooruitzichten. Eigenaars werden positiever en de tarieven 

stegen aanzienlijk met worldscale rates die soms klommen met 10 punten per dag. De gemiddelde tarieven 

van alle routes voor moderne Suezmax werden geschat op 60.700 USD per dag en 47.300 USD voor een 

moderne VLCC.  

 

De gemiddelde tijdbevrachtingstarieven of TCE behaald door de VLCC–vloot van de vennootschap uitgebaat 

binnen de Tankers International (TI)-pool, bedroegen 18.300 USD per dag (in 2012: 19.200 USD per dag). 

 

De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven van de Suezmax-vloot van Euronav bedroegen ongeveer 22.000 USD 

per dag voor 2013 (2012: 24.100 USD per dag).  

 

De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven behaald door de Suezmax-vloot, rechtstreeks door Euronav 

verhandeld op de spotmarkt, bedroegen circa 16.600 USD per dag (2012: 16.300 USD per dag).  
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Evolutie van de VLCC-wereldvloot (begin van het jaar) 

 

 
*Inclusief schepen die geleverd worden in 2014 

 

 
 Evolutie van de Suezmax-wereldvloot (begin van het jaar) 

 

*Inclusief schepen die geleverd worden in 2014 

*Exclusief Suezmax shuttle en product tankers 

Drijvende opslagplatformen en drijvende productie- en opslagplatformen 

(FSO/FPSO) markt 

 

FSO’s bieden de mogelijkheid om olie van olievelden op te slaan en over te laden in verschillende 

uiteenlopende omstandigheden. Om olie en condenswater op zee te kunnen opslaan, worden ze hoofdzakelijk 

gebruikt in combinatie met andere drijvende productiesystemen: 

 

• Vaste platformen 

• MOPU’s (Mobile Offshore Production Units) 

• Semi’s (production Semisubmersibles) 
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• TLP’s (Tension Leg Platforms) 

• Spar’s (Single Point Anchor Reservoirs) 

 

FSO’s worden ook gebruikt als opslag- en exportfaciliteiten op zee voor olie van productievelden op land en als 

opslag-, meng- en overladingsterminals voor ruwe olie en geraffineerde producten. De meeste FSO’s slaan olie 

op, hoewel er enkele LPG (Liquefied Petroleum Gas) of LNG (Liquefied Natural Gas) FSO’s bestaan. 

 

Op het einde van 2013 waren er wereldwijd 277 drijvende productieplatformen in gebruik of beschikbaar, 

waarvan 92 FSO’s. 2 FSO’s (2 conversies) werden toen besteld en 1 FSO werd voltooid. Rond november 2013 

waren er 10 FSO’s (2 nieuwbouw en 8 conversies) in aanbouw en zijn er 220 projecten (die mogelijk een FPSO 

of FSO nodig zullen hebben) in aanbestedings-, ontwerp- of planningsfase. Eind 2013 was Afrika de meest 

actieve regio voor toekomstige projecten met 48 mogelijke drijvende projecten in de planningscyclus.  

 

 

220 projecten betreffende drijvende productieplatformen of opslagsystemen in de planningsfase of in 

studiefase 

 

 
 
Bron: Energy Maritime Associates Pte Ltd. 

De Euronav-vloot  

 

Euronav heeft vandaag 37 schepen in eigendom: 1 V-Plus schip, 2 FSO-schepen (in 50/50 joint venture), 12 

VLCC’s waarvan 1 in joint venture (inclusief de VLCC Luxembourg die reeds verkocht is maar geleverd zal 

worden tussen mei 2014 en midden juni) en 22 Suezmax-schepen (waarvan 4 in joint venture). Twee van de 

Maersk schepen werden al geleverd: de Nucleus en de Nautilus. Leveringen van de rest van de Maersk VLCC-

vloot zullen de vloot van Euronav nog verder uitbreiden met 13 VLCC’s.  
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De VLCC-vloot van Euronav, die in januari 2014 werd uitgebreid door de overname van 15 VLCC’s van Maersk 

Tankers Singapore Pte Ltd., wordt grotendeels uitgebaat op de spotmarkt binnen de Tankers International (TI) 

pool. De TI pool beheert één van de grootste moderne en uitsluitend dubbelwandige VLCC-vloten ter wereld 

en bestaat uit 30 schepen op 20 maart 2014 waarvan 8 schepen van Euronav. De gemiddelde leeftijd van de 

VLCC-vloot van Euronav bedraagt thans 8,3 jaar.  

 

Een deel van de Suezmax-vloot van Euronav wordt onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten verhuurd. 

De overige Suezmax-schepen worden rechtstreeks door Euronav op de spotmarkt verhandeld. De gemiddelde 

leeftijd van de Suezmax-vloot bedraagt 7,8 jaar. 

 

Beide FSO’s van Euronav worden onder langetermijnbevrachtingsovereenkomst verhuurd tot 2017, met een 

optie tot verlenging met 1 of 2 jaar voor de FSO Africa. 

 

 

Bij het opstellen van dit verslag is het tonnageprofiel van Euronav verdeeld als volgt: 

 

VLCC’s en V-plus in eigendom    4.001.015 dwt 

VLCC’s via bevrachtingsovereenkomsten  608.005 dwt 

FSO’s in eigendom    441.774 dwt 

Suezmax-schepen in eigendom    3.107.307 dwt 

Suezmax-schepen commercieel beheerd door Euronav   317.148 dwt 

Suezmax-schepen in naaktrompbevrachting  157.648 dwt 

Totaal tonnage in eigendom en onder beheer   8.632.897 dwt 

 

Euronav heeft scheepsmanagementexpertise in huis 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 zowel voor 

langetermijnbevrachtingsovereenkomsten als voor individuele reizen op de spotmarkt. 

 

Het eerste kwartaal 

 

De vennootschap realiseerde een netto resultaat van -10,7 miljoen USD (eerste kwartaal 2012: -9 miljoen USD) 

voor de 3 maanden eindigend op 31 maart 2013, hetzij -0,21 USD per aandeel (eerste kwartaal 2012: -0,18 

USD per aandeel). De EBITDA over dezelfde periode bedroeg 43,5 miljoen USD (eerste kwartaal 2012: 47,8 

miljoen USD). De gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven of TCE (time charter equivalent) behaald 

door de vloot van de vennootschap uitgebaat binnen de TI pool, bedroegen ongeveer 21.000 USD per dag  

(eerste kwartaal 2012: 24.000 USD per dag). De TCE van de Suezmax-vloot van Euronav, inclusief 

winstdeelname indien van toepassing, bedroeg 23.400 USD per dag (eerste kwartaal 2012: 27.160 USD per 

dag) en de gemiddelde dagelijkse TCE van de Suezmax-vloot rechtstreeks door Euronav verhandeld op de 

spotmarkt bedroeg ongeveer 16.750 USD per dag (eerste kwartaal 2012: 21.120 USD per dag). 

Januari 

Euronav 

Euronav bracht een omruilbod uit op alle uitstaande converteerbare obligaties die vervallen op 31 januari 

2015 tegen nieuwe converteerbare obligaties die vervallen op 31 januari 2018.  

Op de markt 

Eagle Vancouver (2013-VLCC) werd door Koch voor een periode van 12 maanden gehuurd met een optie tot verlenging 

voor 12 maanden aan 21.000 USD per dag. 

DHT Ann (2001-VLCC) werd door Core Petroleum voor een periode van 6 maanden gehuurd met een optie tot verlenging 

voor 6 maanden en 3 maanden aan 20.000 USD per dag. 

Evaluation or expired copy of ReportLab PLUS. Contact ReportLab (www.reportlab.com) to purchase.

Nr. VOL 8BE 0860.402.767

First - VOL2013 - 47 / 80



DHT Chris (2001-VLCC) werd door Core Petroleum voor een periode van 6 maanden gehuurd met een optie tot verlenging 

voor 6 maanden en 3 maanden aan 20.000 USD per dag. 

Suez Vasilis (2011- Suezmax) werd door BP voor een periode van 12 maanden gehuurd aan 16.250 USD per dag.  

 

Februari 

Euronav 

Euronav bevestigde dat het definitieve totale bedrag van de bestaande converteerbare obligaties die geldig 

aangeboden werden ter omruiling, 125 miljoen USD bedraagt, wat neerkomt op een totaal van 1.250 nieuwe 

converteerbare obligaties die uitgegeven zullen worden. Dat betekent dat na omruiling nog slechts 25 miljoen USD 

aan obligaties die vervallen in 2015 blijven uitstaan.  

Op de markt 

Sikinos (2000-Suezmax) werd door SHELL voor een periode van 2 maanden gehuurd aan 11.000 USD per dag.  

 

Maart 

Euronav 

Euronav verkocht de nieuwbouw Suezmax Cap Isabella (2013 – 157.648 dwt), voor een prijs van 54 miljoen 

USD. Euronav nam het schip terug in naaktrompbevrachting voor een vaste periode van 2 jaar tegen toen 

geldende markttarieven en met 3 opties voor verlenging van telkens 1 jaar naar keuze van de bevrachter. Indien 

het schip door de eigenaar wordt verkocht en het schip nog steeds bevracht wordt door Euronav tijdens de 

bevrachtingsovereenkomst, dan zal de vennootschap delen in de winst indien de verkoopprijs van het schip een 

bepaalde drempel overschrijdt. Aangezien deze transactie werd ondertekend voor de bekendmaking van de 

definitieve jaarresultaten van 2012 en het resultaat is van onderhandelingen met verscheidene partijen die aanvingen 

in het boekjaar 2012, heeft de vennootschap het verlies op deze verkoop ten bedrage van 32 miljoen USD nog 

opgenomen in boekjaar 2012. Belangrijker evenwel stelde deze transactie Euronav in staat aan haar laatste 

investeringsverplichtingen te voldoen en de oplevering van het schip te aanvaarden met een minimale aanwending 

van liquide middelen. 

Op de markt 

Eagle San Antonio (2012-Suezmax) werd door Total voor een periode van 12 maanden gehuurd aan 18.000 

USD per dag. 

Roxen Star (2009-Suezmax) werd door PDVSA voor een periode van 6 maanden gehuurd met een optie tot 

verlenging voor 6 maanden aan 16.500 USD per dag. 

Prisco Mizar (2007-Suezmax) werd door CLEARLAKE voor een periode van 4 maanden gehuurd met een optie 

tot verlenging voor 2 keer 1 maand aan 16.750 USD per dag. 

 

Het tweede kwartaal 

 

De vennootschap realiseerde een netto resultaat van -39,3 miljoen USD (eerste halfjaar 2012: -20 miljoen USD) 

voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2013, hetzij -0,79 USD per aandeel (eerste halfjaar 2012: -0,40 USD 

per aandeel). De EBITDA over dezelfde periode bedroeg 73,1 miljoen USD (eerste halfjaar 2012: 98,2 miljoen 

USD). Gedurende het eerste semester van 2013 gingen 2 Suezmax-schepen, 1 VLCC en 1 ULCC van de 

vennootschap in droogdok met als gevolg een stijging van de gewone operationele kosten met 6,2 miljoen 

USD. De gemiddelde TCE behaald door de vloot van de vennootschap uitgebaat binnen de TI pool, bedroeg 

ongeveer 14.200 USD per dag (tweede kwartaal 2012: 22.230 USD per dag). De TCE van de Suezmax-vloot van 

Euronav onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten, inclusief winstdeelname indien van toepassing, 

bedroeg 21.000 USD per dag (tweede kwartaal 2012: 24.000 USD per dag) en de TCE van de Suezmax-vloot 

rechtstreeks door Euronav verhandeld op de spotmarkt bedroeg gemiddeld 18.400 USD per dag (tweede 

kwartaal 2012: 22.000 USD per dag). 
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April 

Op de markt 

Densa Orca (2012-Suezmax) werd door Core Petroleum voor een periode van 6 maanden gehuurd met een 

optie tot verlenging voor 6 maanden aan 15.000 USD per dag.  

Mei 

Op de markt 

Hanjin Ras Tanura (2011-VLCC) werd door Koch voor een periode van 6 maanden gehuurd met een optie tot 

verlenging voor 6 maanden aan 17.000 USD per dag.  

Eagle Varna (2013-VLCC) werd door Koch voor een periode van 12 maanden gehuurd met een optie tot 

verlenging voor 12 maanden aan 20.000 USD per dag.  

Skamandros (2012-Suezmax) werd door Core Petroleum voor een periode van 6 maanden gehuurd met een 

optie tot verlenging voor 6 maanden aan 15.000 USD per dag.  

Almi Explorer (2013-Suezmax) werd door Stena voor een periode van 12 maanden gehuurd aan 17.500 USD per 

dag.  

Juni 

Euronav 

Euronav tekende een verlenging van 4 jaar van haar niet-achtergestelde gewaarborgde kredietovereenkomst 

ten belope van 300 miljoen USD, oorspronkelijk afgesloten in april 2009. Op datum van de verlenging bedroeg 

het uitstaande bedrag 221 miljoen USD. De kredietfaciliteit werd verlengd tot april 2018 en zal een zelfde 

terugbetalingsprofiel aanhouden van 20 miljoen USD per jaar. 

Op de markt 

Almi Odyssey (2013-Suezmax) werd door BP voor een periode van 12 maanden gehuurd aan 17.500 USD per 

dag. 

Maran Posseidon (2010-Suezmax) werd door BP voor een periode van 20 maanden gehuurd aan 15.500 USD 

per dag.  

 

Het derde kwartaal 

 

De vennootschap had een netto verlies van -27,2 miljoen USD voor het derde kwartaal van 2013 (derde 

kwartaal 2012: -34,9 miljoen USD) hetzij -0,54 USD per aandeel (derde kwartaal 2012: -0,70 USD per aandeel). 

De EBITDA over dezelfde periode bedroeg 31,2 miljoen USD (derde kwartaal 2012: 24,8 miljoen USD). De TCE 

behaald door de vloot van de vennootschap uitgebaat binnen de TI pool, bedroeg ongeveer 14.000 USD per 

dag (derde kwartaal 2012: 11.500 USD per dag). De TCE van de Suezmax-vloot van Euronav, inclusief 

winstdeelname indien van toepassing, bedroeg 21.000 USD per dag (derde kwartaal 2012: 22.100 USD per 

dag) en de TCE van de Suezmax-vloot rechtstreeks door Euronav verhandeld op de spotmarkt bedroeg 

gemiddeld ongeveer 17.000 USD per dag (derde kwartaal 2012: 15.750 USD per dag). 

 

Juli 

Op de markt 

Bunga Kasturi (2003-VLCC) werd door Reliance voor een periode van 12 maanden gehuurd aan 18.000 per dag.  
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Augustus 

Euronav 

Euronav heeft, samen met OSG, een verlenging voor een periode van 2 jaar van de tranche met betrekking tot 

de FSO Africa getekend. Deze maakt deel uit van de niet-achtergestelde gewaarborgde lening ten bedrage van 

500 miljoen USD getekend in oktober 2008. Op het moment van de verlenging stond nog 45 miljoen USD uit 

onder de “Africa Tranche”. De “Africa Tranche” zal tegen het einde van haar nieuwe looptijd (nu gepland voor 

augustus 2015) volledig terugbetaald zijn. De tranche met betrekking tot de FSO Asia (dat deel uitmaakt van 

dezelfde lening) zal blijven lopen tot haar oorspronkelijke vervaldag in 2017. Het jaarlijks terugbetalingsprofiel 

van deze lening blijft ongewijzigd. 

 

De langetermijnbevrachtingsovereenkomst van de Suezmax Fraternity (2009-157.714 dwt) werd verlengd voor 

een periode van 12 maanden vanaf 2 augustus 2013 in onmiddellijke voortzetting van de bestaande 

overeenkomst.  

 

Op de markt 

Polymnia I (2011-VLCC) werd door PVDSA voor een periode van 6 maanden gehuurd aan 21.000 USD per dag.  

Bunga Kasturi Enam (2008-VLCC) werd door CPC voor een periode van 12 maanden gehuurd met een optie tot 

verlenging voor 12 maanden aan 18.000 USD per dag.  

Gemini Glory (2002-VLCC) werd door Chevtex voor een periode van 3 jaar gehuurd aan 21.000 USD per dag. 

FPMC C Orient (2012-VLCC) werd door Hanjin Shipping voor een periode van 8 jaar gehuurd aan 29.000 USD 

per dag. 

DHT Trader (2000-Suezmax) werd door BP voor een periode van 12 maanden gehuurd aan 14.000 USD per dag.  

 

September 

Op de markt 

Eagle Verona (2013-VLCC) werd door BP gehuurd als naaktrompbevrachting voor een periode van 2 jaar aan 

18.000 USD per dag.  

Almi Sun (2012-Suezmax) werd door BP voor een periode van 4 maanden gehuurd aan 16.500 USD per dag.  

Desh Shakti (2004-Suezmax) werd door ISS voor een periode van 6 maanden gehuurd met een optie tot 

verlenging voor 6 maanden aan 13.250 USD per dag.  

 

Het vierde kwartaal 

 

De vennootschap realiseerde een netto resultaat van -21,9 miljoen USD (vierde kwartaal 2012: -64 miljoen 

USD) voor de 3 maanden eindigend op 31 december 2013, hetzij -0,43 USD per aandeel (vierde kwartaal 2012: 

-1,28 USD per aandeel). EBITDA bedroeg 35,4 miljoen USD (vierde kwartaal 2012: -6,5 miljoen USD). Voor het 

volledige jaar 2013 bedraagt het netto resultaat -88,3 miljoen USD (2012: -118,9 miljoen USD), hetzij -1,76 USD 

per aandeel (2012: -2,38 USD per aandeel). De VLCC-schepen van Euronav die via de TI pool worden uitgebaat, 

behaalden in het vierde kwartaal een gemiddeld tijdsbevrachtingstarief van 24.000 USD per dag (vierde 

kwartaal 2012: 12.800 USD per dag). De tarieven van de Suezmax-vloot van Euronav, verhuurd onder 

langetermijnbevrachtingsovereenkomsten, bedroegen voor het vierde kwartaal van 2013 23.400 USD per dag 

(vierde kwartaal 2012: 20.200 USD per dag), inclusief winstdeelname (indien van toepassing). De TCE van de 

Suezmax-vloot verhandeld op de spotmarkt bedroeg ongeveer 14.500 USD per dag voor het vierde kwartaal 

(vierde kwartaal 2012: 8.500 USD per dag).  
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De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven voor het volledige jaar bedragen: 

 

 

In USD 2013 2012 

VLCC 18.300 per dag 19.200 per dag 

Suezmax onder 

langetermijnbevrachtings

overeenkomsten 

22.000 per dag 24.100 per dag 

Suezmax spot 16.600 per dag 16.300 per dag 

 

Oktober 

Op de markt 

Formosapetro Challenger (2001-VLCC) werd door IOC voor een periode van 2 jaar gehuurd aan 18.500 USD per 

dag.  

Yasa Polaris (2009-Suezmax) werd door Stena voor een periode van 6 maanden gehuurd met een optie tot 

verlenging voor 6 maanden aan 14.500 USD per dag. 

Rio Genoa (2007-Suezmax) werd door Koch voor een periode van 6 maanden gehuurd met een optie tot 

verlenging voor 6 maanden aan 14.000 USD per dag. 

November 

Euronav 

Euronav voerde een kapitaalverhoging door naar aanleiding van de conversie van 88 converteerbare obligaties 

uitgegeven in 2013 met vervaldatum in 2018. Dat resulteerde in de uitgifte van 1.432.210 nieuwe gewone aandelen. 

 

Euronav verkocht de Ardenne Venture, één van de dubbelwandige VLCC’s (2004 – 318.658 dwt), voor een prijs van 41,7 

miljoen USD. Het schip was eigendom van een 50/50 joint venture vennootschap met Wah Kwong Maritime Transport 

Holdings Ltd. 

 

Op de markt 

Donat (2007-Suezmax) werd door Chevtex voor een periode van 6 maanden gehuurd voor opslag aan 15.500 

USD per dag.  

Center (2011-Suezmax) werd door BPCL voor een periode van 12 maanden gehuurd aan 15.000 USD per dag. 

Almi Sky (2012-Suezmax) werd door BP voor een periode van 12 maanden gehuurd aan 16.850 USD per dag. 

Yasa Southern Cross (2010-Suezmax) werd door Trafigura voor een periode van 60-180 dagen gehuurd aan 

14.000 USD per dag. 

December 

Euronav 

Euronav heeft 150 miljoen USD opgehaald via de private plaatsing van eeuwigdurende converteerbare 

preferente effecten. Deze effecten werden uitgegeven a pari en dragen een interest van 6% per jaar 

gedurende de eerste 5 jaar, jaarlijks achteraf betaalbaar in cash dan wel in aandelen naar keuze van de 

vennootschap. 

 

Euronav kondigde aan dat een kapitaalverhoging plaatsvond naar aanleiding van de conversie van 64 

converteerbare obligaties uitgegeven in 2013 met vervaldatum in 2018. Dat resulteerde in de uitgifte van 

1.041.607 nieuwe gewone aandelen.  
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Gebeurtenissen na balansdatum 31 december 2013 

Op 2 januari 2014 werd de VLCC Ardenne Venture (2004 - 318.658 dwt) geleverd aan haar nieuwe eigenaars na 

de aangekondigde verkoop op 14 november 2013 voor 41,7 miljoen USD. De meerwaarde op de verkoop van 

ongeveer 2,2 miljoen USD zal daarom erkend worden in het eerste kwartaal van 2014. 

 

Op 3 januari 2014 sloot Euronav een overeenkomst met Maersk Tankers Singapore Pte Ltd voor de overname 

van vijftien VLCC’s voor een totale aankoopprijs van USD 980 miljoen te betalen op het moment van de 

effectieve levering van de individuele schepen. De schepen hebben een gemiddelde leeftijd van 4 jaar en 

zullen worden uitgebaat binnen de Tankers International VLCC Pool waarvan Euronav medeoprichter is.  

 

Op 7 januari 2014 verkocht Euronav de Luxembourg, de oudste van de dubbelwandige VLCC’s (1999 – 299.150 

dwt) voor een prijs van 28 miljoen USD. Het schip was volledig eigendom van Euronav. De levering van de 

Luxembourg aan haar nieuwe eigenaar zal plaatsvinden tussen 1 mei 2014 en midden juni 2014. Het schip zal 

door haar nieuwe eigenaar geconverteerd worden tot FPSO en zal bijgevolg de VLCC-wereldvloot verlaten.  

 

Op 10 januari 2014 haalde Euronav 50.000.000 USD op door middel van een kapitaalverhoging onder het 

toegestaan kapitaal en 5.473.571 nieuwe gewone aandelen werden uitgegeven.  

 

Op 4 februari 2014 kondigde Euronav de uitgifte aan van een obligatie ten bedrage van 235 miljoen USD met 

een looptijd van 7 jaar aan dezelfde investeerders die deelnamen aan de kapitaalverhoging van 10 januari 

2014 en de ondertekening van een overeenkomst voor het sluiten van een niet-achtergestelde gewaarborgde 

lening van 500 miljoen USD. 

 

Op 5 februari 2014 sloot Euronav een tijdsbevrachtingsovereenkomst met Maersk Tankers A/S voor een 

periode van 12 maanden voor de VLCC Maersk Hojo. Maersk Hojo werd geleverd aan Euronav op 24 maart 

2014.  

 

Op 6 februari 2014 kondigde Euronav aan dat een kapitaalverhoging plaatsvond naar aanleiding van de 

inbreng in natura van 30 eeuwigdurende converteerbare preferente effecten uitgegeven op 10 januari 2014, 

wat resulteerde in de uitgifte van 9.459.286 nieuwe gewone aandelen. 

 

Op 20 februari 2014 meldde Euronav dat het zijn optie tot vervroegde terugbetaling zal uitoefenen op 9 april 

2014 van alle nog uitstaande converteerbare obligaties uitgegeven in 2013 met vervaldatum in 2018 die niet 

voor 2 april 2014 werden geconverteerd. 

 

Op dezelfde datum meldde Euronav dat het eerste schip van Maersk succesvol werd geleverd: de Nautilus.  
 

Op 24 februari 2014 keurden de aandeelhouders een kapitaalverhoging goed voor de overname van de 

Maersk VLCC-vloot voor een bedrag van 300.000.000 USD tegen uitgifte van 32.841.528 nieuwe aandelen. 

 

Op 25 februari 2014 meldde Euronav dat het tweede schip van Maersk succesvol werd geleverd: de Nucleus.  
 

Op 1 maart 2014 nam Euronav Ship Management (ESMA) het scheepsbeheer over van het schip FSO Africa, 

eigendom van TI Africa Ltd. Haar zusterschip the FSO Asia werd al beheerd door ESMA sinds de conversie van 

het schip tot een FSO in 2009. De overdracht van het beheer werd uitgevoerd zoals gepland.  

 

Tussen 1 januari en 10 maart 2014 vonden verschillende kapitaalverhogingen plaats naar aanleiding van de 

conversie van converteerbare obligaties uitgegeven in 2013. Op datum van dit persbericht bedraagt het 

kapitaal 130.950.898,60 USD, vertegenwoordigd door 120.479.757 gewone aandelen. 

 

In maart 2014 is de vennootschap overeengekomen om de periode van de aankoopoptie op de Antarctica 

(2009 – 315.981 dwt) en de Olympia (2008 – 315.981 dwt) te verlengen met één maand, tot 30 april 2014.  

 

Op 25 maart 2014 ondertekende Euronav een nieuwe niet-achtergestelde gewaarborgde lening van 500 

miljoen USD. De leningsovereenkomst werd onderschreven door DnB Bank ASA, Nordea Bank Norge ASA en 

Skandinaviska Enskilda Banken AB optredend als Lead Arrangers en Bookrunners en ABN Amro Bank N.V., 
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Danish Ship Finance, ING Bank NV optredend als Lead Arrangers en BNP Paribas Fortis NV, KBC Bank NV en 

ScotiaBank Europe PLC optredend als Co-Arrangers en Belfius Bank SA/NV. Nordea treedt eveneens op als 

agent. De lening zal getrokken kunnen worden vanaf 25 maart 2014 en dient voor de financiering van de 

overname van de Maersk VLCC-vloot. De leningsovereenkomst heeft een looptijd van 6 jaar en een 

interestvoet gelijk aan LIBOR verhoogd met een marge 2,75%. 

 

Vooruitzichten voor 2014  

 

Gezien de tankermarkt van de laatste jaren en de moeilijkheden waarmee de meeste reders geconfronteerd werden 

om financiering te bekomen, werden er niet veel nieuwbouwschepen besteld. Bijgevolg zijn er slechts enkele 

leveringen van schepen (6 VLCC’s en 8 Suezmax inclusief 6 shuttles) gepland in 2014. Als het verschrotingspercentage 

in 2014 op hetzelfde niveau blijft als in 2013, zou er in deze segmenten een negatieve groei van de vloot zijn wat lange 

tijd ongezien was. Dat zou moeten helpen om de vloot meer in evenwicht te brengen en de tankertarieven te laten 

stijgen. De toename van schalieolieproductie in de Verenigde Staten veroorzaakte wat bezorgdheid omtrent een 

afnemende vraag naar olie. De Verenigde Staten, die een belangrijke importeur waren van ruwe olie uit West-Afrika, 

hoofdzakelijk vervoerd op Suezmax schepen, hebben dan ook hun vraag fors gereduceerd. West-Afrikaanse ruwe olie 

werd bijgevolg naar ergens anders geëxporteerd, naar Noord-Europa en het Verre Oosten, waardoor de vraag naar 

ton-mijlen en dus ook tankers zou moeten toenemen. Bovendien hebben verschillende Latijns-Amerikaanse landen 

hun olieproductie verhoogd, met meestal het Oosten als bestemming, wat het aantal ton-mijlen ook zou moeten 

verhogen. 

 

De markt zal naar alle verwachting zeer volatiel zijn net zoals in de eerste paar maanden van 2014.  

 

De wereldwijde vraag naar olie in 2014 zal volgens experten in de sector hoger zijn dan eerder voorspeld dankzij een 

herstel van de consumptie in de Verenigde Staten tot het hoogste niveau in vijf jaar. De IEA meldt een groei van 1,3% 

in 2014 tot 92,4 miljoen vaten per dag.  

 

De markt van de drijvende platformen blijft één van de sterkste sectoren in de offshore sector en, gezien het stijgende 

aantal drijvende productie investeringen zal dat ook zo blijven in de toekomst. In de Altamira regio in Mexico zijn er 

verschillende offshore productie-eenheden in ontwikkeling en in Brazilië hebben verschillende bedrijven zich 

geregistreerd voor de veiling van het massale Libra Block dat naar schatting 8-12 miljard vaten winbare reserves bevat 

en een piekvermogen heeft van 1,4 miljoen vaten per dag.  

 

Het sterk groeiende aantal boorschepen en UDW (Ultra Deep Water) half-afzinkbare platformen verhoogt ook snel de 

vraag naar nieuwe drijvende productiefaciliteiten. Tegen het einde van 2013 waren er 146 units beschikbaar voor 

Ultra Deep Water E&D (Exploration and Development) en de verwachting is dat deze groei zich de komende jaren zal 

voortzetten. Tegen het einde van 2015 zal er naar schatting een stijging zijn tot 180 units. 
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Verklaring inzake Corporate Governance  

Referentiecode  

 

 

Euronav past de Belgische Corporate Governance Code (van 12 maart 2009) toe. Deze code kan worden 

geraadpleegd op de website van de Commissie Corporate Governance: www.corporategovernancecommittee.be.  

 

 

De volledige tekst van het Corporate Governance Charter van de vennootschap kan worden geraadpleegd op de 

website van Euronav: www.euronav.com.  

 

1. KAPITAAL, AANDELEN EN AANDEELHOUDERS 

 

1.1 Kapitaal en aandelen 

Op 31 december 2013 bedroeg het maatschappelijk kapitaal van Euronav 58.936.522,32 USD, 

vertegenwoordigd door 54.223.817 aandelen zonder nominale waarde.  

 

Als gevolg van de kapitaalverhogingen die plaatsvonden na 31 december 2013 bedroeg het maatschappelijk 

kapitaal van Euronav NV bij het opstellen van dit jaarverslag 130.950.898,60 USD, vertegenwoordigd door 

120.479.757 aandelen zonder nominale waarde. Voor een volledig overzicht van deze kapitaalverhogingen, 

verwijst de vennootschap naar het hoofdstuk “Gebeurtenissen na balansdatum 31 december 2013” in het Verslag 

van de raad van bestuur. 

 

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.   

1.2 Converteerbare obligaties 

Op 4 september 2009 gaf de vennootschap 1.500 achtergestelde, vastrentende, niet-gewaarborgde 

converteerbare obligaties die vervallen in 2015 uit voor een totale waarde van 150 miljoen USD. Gedurende 

het eerste kwartaal van 2012 kocht de vennootschap daarvan 68 obligaties terug. De nominale waarde 

bedraagt 100.000 USD per obligatie en de vennootschap betaalde gemiddeld 78.441 USD per obligatie.  

 

Op 1 februari 2013 lanceerde de vennootschap een omruilbod op alle uitstaande converteerbare obligaties die 

vervallen op 31 januari 2015 voor nieuwe converteerbare obligaties die vervallen op 31 januari 2018. In totaal 

werden 1.250 obligaties (125 miljoen USD) aangeboden wat betekent dat er vandaag nog 250 obligaties die 

vervallen in 2015 uitstaan ten belope van een totaal bedrag van 25 miljoen USD. Tot dusver is er geen enkele 

van de 250 obligaties met vervaldatum in 2015 geconverteerd in aandelen.  

 

Euronav heeft haar 68 obligaties die vervallen in 2015 aangeboden ter omruiling voor obligaties die vervallen 

op 31 januari 2018. In de loop van 2013 heeft Euronav deze 68 obligaties die vervallen op 31 januari 2018 

verkocht en heeft 5 obligaties die vervallen in 2015 aangekocht aan een gemiddelde aankoopprijs van 92.000 

USD per obligatie. Op 27 februari 2014 heeft Euronav nog 13 obligaties die vervallen in 2015 aangekocht aan 

een gemiddelde aankoopprijs van 103.445 USD per obligatie. Voor meer details over deze transacties wordt 

verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde rekeningen verderop in dit jaarverslag. 

 

Op 9 april 2014 zal Euronav haar optie tot vervroegde terugbetaling uitoefenen van alle nog uitstaande obligaties 

uitgegeven in 2013 die niet geconverteerd werden voor 2 april 2014. Op de datum van dit jaarverslag waren nog 

slechts 2 obligaties uitgegeven in 2013 uitstaand. De obligaties zijn genoteerd op de Luxemburgse beurs. Meer 

gedetailleerde informatie met betrekking tot de converteerbare obligaties is beschikbaar op onze website: 

www.euronav.com. 
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1.3 Eeuwigdurende converteerbare preferente effecten 

 

Op 10 januari 2014 heeft Euronav NV een totaal bedrag van 150 miljoen USD opgehaald via de uitgifte van 

eeuwigdurende converteerbare preferente effecten. Deze effecten worden uitgegeven a pari en zullen een 

interest dragen van 6% per jaar gedurende de eerste 5 jaar, jaarlijks achteraf betaalbaar in cash dan wel in 

aandelen naar keuze van de vennootschap. De prijs waartegen het instrument kan worden ingebracht, 

bedraagt EUR 5.776 (of USD 7.928715 per aandeel aan een EUR/USD wisselkoers van 1.3727) per aandeel. De 

vennootschap heeft de optie om de houders van effecten te verplichten de effecten in te brengen indien (i) 

het aandeel een bepaalde beurskoers overschrijdt over een bepaalde periode en (ii) de aandelen van de 

vennootschap noteren in New York (NYSE or NASDAQ). 

 

Meer gedetailleerde informatie over de eeuwigdurende converteerbare preferente effecten is opgenomen 

onder de hoofding ‘Perpetual Convertible Preferred Equity’ op de website van Euronav www.euronav.com. 

  

1.4 Eigen aandelen 

Euronav houdt momenteel 1.750.000 eigen aandelen aan die werden ingekocht aan een gemiddelde prijs van 

18,16 EUR. Met uitzondering van het aandelenoptieplan voor de leden van het directiecomité (zie hoofdstuk 

4.4. 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. 

 

1.5 Aandeelhouders en aandeelhoudersstructuur 

Op 31 december 2013, rekening houdend met de kennisgevingen en de informatie waarover de vennootschap 

op dat moment beschikte, zag de aandeelhoudersstructuur er als volgt uit: 

 

Aandeelhouder  Aantal aandelen  Percentage  

Saverco NV 15.000.000 27,66% 

Tanklog Holdings Ltd. 10.854.805 20,02% 

Victrix NV 5.330.121 9,83% 

Euronav NV (eigen aandelen) 1.750.000 3,23% 

Andere 21.288.891 39,26% 

Totaal 54,223,817 100,00% 

 

 

 

Op basis van de informatie waarover de vennootschap beschikte bij het opstellen van dit jaarverslag en 

rekening houdend met de meest recente kennisgevingen, ziet de aandeelhoudersstructuur er als volgt uit: 

 

Aandeelhouder  Aantal aandelen  Percentage 

Tanklog Holdings Ltd. 21.503.509 17,85% 

Saverco NV 16.294.539 13,53% 

York Capital Management Global Advisors LLC 14.100.267 11,70% 

BlueMountain Capital Management LLC 8.867.209 7,36% 

Victrix NV 7.580.345 6,29% 

GoldenTree Asset Management LP 6.306.781 5,24% 

Euronav NV (eigen aandelen) 1.750.000 1,45% 

Andere 44.077.107 36,58% 

Total 120.479.757 100,00% 
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Aandeelhoudersstructuur Euronav NV op 10 maart 2014 

 

 

 

2. RAAD VAN BESTUUR EN COMITÉS BINNEN DE RAAD 

2.1 Raad van bestuur 

Gedurende 2013 was de samenstelling van de raad van bestuur als volgt: 

 

Naam Type mandaat Eerste mandaat als 

bestuurder 

Einde mandaat 

Marc Saverys Voorzitter 2003 AV 2016 

Paddy Rodgers CEO 2003 AV 2016 

Daniel R. Bradshaw  Bestuurder 2004 AV 2017 

Ludwig Criel Bestuurder 2003 AV 2016 

Alice Wingfield Digby Onafhankelijk Bestuurder 2012 AV 2016 

Alexandros Drouliscos Onafhankelijk Bestuurder 2013 AV 2017 

Nicolas G. Kairis
1
 Bestuurder 2005 20 juni 2013 

Peter G. Livanos
2
 Bestuurder 2005 AV 2015 

John Michael Radziwill Bestuurder 2013 AV 2017 

Virginie Saverys
3
 Bestuurder 2003 AV 2016 

William Thomson Onafhankelijk Bestuurder 2011 AV 2015 

 

 

17,85% Tanklog Holdings Ltd.

13,53% Saverco NV

11,70% York Capital 

Management Global Advisors 

LLC
7,36% BlueMountain Capital 

Management LLC

6,29% Victrix NV

5,24% GoldenTree Asset 

Management LP

1,45% Euronav (treasury 

shares)

36,58% Other
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1
 Nicolas G. Kairis nam ontslag uit de raad van bestuur onmiddellijk na de raad van bestuur van 20 juni 2013.Als 

vaste vertegenwoordiger van Tanklog Holdings Limited. 
2
 Als vaste vertegenwoordiger van Tanklog Holdings Limited. 

3
 Als vaste vertegenwoordiger van Victrix NV. 

 

 

Marc Saverys – Voorzitter 

Marc Saverys (1954) behaalde in 1976 zijn diploma licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent. Na 

zijn studies vervoegde hij de scheepsbevrachtingsafdeling van Bocimar, de droge-bulkafdeling van de CMB-

groep. In 1985 startte hij de droge-bulkafdeling op van EXMAR. Sinds de controlewijziging in 1991 is hij 

gedelegeerd bestuurder van CMB, een mandaat dat hij ook nu nog uitoefent. Sinds de oprichting van 

Euronav NV in 2003 is hij voorzitter van de raad van bestuur. Thans is hij bestuurder van diverse bedrijven 

die onder de Euronav en CMB-groep vallen, beide genoteerd op Euronext Brussel. Hij is eveneens voorzitter 

van Delphis en lid van de raad van bestuur van Sibelco en Mediafin. Hij is oprichter en voorzitter van de 

private stichting Durabilis. 

 

Tanklog Holdings Limited, Peter G. Livanos (vaste vertegenwoordiger)  - Bestuurder 

Peter G. Livanos (1958) studeerde aan de Buckley School in New York, Le Rosey in Zwitserland en Colombia 

University in New York. Hij behaalde een eredoctoraat wetenschappen aan de Massachussetts Maritime 

Academy. Hij kreeg de titel van de Orde van Saint Charles van het vorstendom van Monaco toegekend. In het 

begin van zijn carrière was hij ondervoorzitter van Aston Martin Lagonda Ltd. In 1989 richtte hij Seachem 

Tankers Ltd. op, dat in 2000 samensmolt met Odjfell tot Odjfell ASA, één van ‘s werelds grootste chemische 

tankerbedrijven. De heer Livanos is voorzitter en bestuurder van EnergyLog Ltd, DryLog Ltd en TankLog 

Holdings Ltd. De heer Livanos is voorzitter van GasLog Ltd. Hij is tevens voorzitter van de JFK International 

School Foundation in Zwitserland. Daarnaast is de heer Livanos bestuurder en lid van verschillende 

internationale bedrijven en comités. Zo is hij onder andere lid van de Council of the American Bureau of 

Shipping en voorzitter van het Greek National Committee. 

 

Victrix NV, Virginie Saverys (vaste vertegenwoordiger) – Bestuurder  

Virginie Saverys (1960) behaalde in 1983 haar diploma rechten aan de Universiteit van Parijs en is ook vertaler-

tolk (Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction, Paris, 1983). Ze begon haar carrière op de juridische 

afdeling van Bocimar. In 1985 verliet ze Bocimar en richtte ze de juridische afdeling van EXMAR op. Van 1991 

tot 2006 leidde ze de juridische afdeling van CMB. Ze is eigenares en voorzitster van het wijndomein 

Avignonesi (Montepulciano, Toscane). Sinds 1993 is ze bestuurder van CMB en sinds 2003 is ze bestuurder van 

Euronav. 

 

 

Paddy Rodgers – CEO 

Paddy Rodgers (1959) behaalde zijn diploma rechten in 1981 aan University College London en in 1982 aan het 

College of Law, Guildford. Hij startte zijn carrière als advocaat stagiair bij Keene Marsland & Co. In 1984 

vervoegde hij Bentley, Stokes & Lowless als advocaat en in 1986 Johnson, Stokes & Master in Hong Kong. In 

1989 startte hij bij de CMB-groep, waar hij van 1990 tot 1995 werkzaam was als bedrijfsjurist en daarna als 

shipping executive. In 1998 werd hij benoemd tot Chief Financial Officer van Euronav en sinds 2000 is de heer 

Rodgers werkzaam als Chief Executive Officer van Euronav. 

 

Ludwig Criel – Bestuurder 

 

Ludwig Criel (1951) behaalde zijn diploma toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit van 

Gent en behaalde vervolgens een managementdiploma aan de Vlerick School of Management. In 1976 begon 

hij zijn carrière bij Boelwerf als projectmanager. Binnen de Almabo/EXMAR-groep bekleedde hij verschillende 

managementfuncties voordat hij Chief Financial Officer van CMB werd. Hij is lid van de raad van bestuur van 

de Wah Kwong Shipping Group in Hong Kong. Hij is tevens voorzitter van De Persgroep en Petercam, 

bestuurder van EXMAR en bekleedt verscheidene functies binnen dochterondernemingen van de CMB-groep. 
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Sinds 1991 is hij bestuurder van CMB en sinds 2003 is hij bestuurder van Euronav.  

 

William Thomson – Onafhankelijk bestuurder 

 

Na een legerdienst van drie jaar begon William Thomson (1949) zijn professionele carrière bij Killick Martin 

Shipbrokers in London. Van 1970 tot 1986 was hij bestuurder bij Ben Line, waarvoor hij in, onder andere, 

Japan, Indonesië, Taiwan en Edinburgh werkte. In 1985 richtte hij Edinburgh Tankers op en vijf jaar later Forth 

and Celtic Tankers. Sinds 1980 was hij voorzitter van verscheidene maritieme en andere bedrijven zoals Forth 

Ports Plc, British Ports Federation, Relayfast, de North of England P&I club, en bestuurder van Trinity 

Lighthouse Service, Tibbett and Britten en Caledonian McBrayne. De heer Thomson verwierf uitgebreide 

ervaring op vlak van audit en remuneratie- en benoemingsgerelateerde aangelegenheden, met inbegrip van 

toezicht op pensioenfondsen. Hij is sinds 2005 bestuurder van Latsco waar hij het mandaat van voorzitter van 

de Londense activiteiten bekleedt, en dat er werd opgericht om de uitbating onder tonnagebelasting van 

VLGC’s (Very Large Gas Carriers) en MR (Medium Range) schepen te voorzien. 

 

Daniel R. Bradshaw – Bestuurder 

Dan Bradshaw (1947) behaalde een Bachelor of Laws (1969) en een Master of Laws (1971) aan de Victoria 

University van Wellington (Nieuw-Zeeland). Hij begon zijn carrière bij het Nieuw-Zeelandse advocatenkantoor 

Bell Gully. In 1974 ging hij voor het internationale advocatenkantoor Sinclair Roche & Temperley in London 

werken. Sinds 1978 werkt hij bij één van Azië’s meest gerenommeerde advocatenkantoren, Johnson Stokes & 

Master, nu Mayer Brown JSM in Hong Kong (van 1983 tot 2003 als partner en sinds 2003 als senior consultant). 

De heer Bradshaw was van 1993 tot 2001 ondervoorzitter van de Shipowner’s Association in Hong Kong en lid 

van de Hong Kong Port and Maritime Board. Van 2003 tot 2008 was hij lid van de Hong Kong Maritime Industry 

Council. Hij is tevens onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van Pacific Basin Shipping Company Limited, 

een vennootschap genoteerd in Hong Kong en actief in bulktransport met Handysize schepen. Hij is tevens 

onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van IRC Limited, een in Hong Kong genoteerde vennootschap, die 

ijzermijnen uitbaat in het verre oosten van Rusland en een dochter-onderneming is van Petropavlovsk, een in 

Londen genoteerde vennootschap actief in de mijnsector. Hij is lid van de raad van bestuur van Greenship 

Offshore Pte Ltd., een privévennootschap in Singapore gespecialiseerd in de naaktrompbevrachting van 

offshore schepen. Hij is lid van de Executive Council of World Wild Fund for Nature Hong Kong die de Mai Po 

Reserve in Hong Kong beheert, een Ramsar Convention watergebied en is tevens bestuurder van Kandoorie 

Farm and Botanic Garden Corporation, een privaat natuurbeschermingsfonds actief in Hong Kong en elders in 

Zuid-China. 

 

 

 

Alice Wingfield Digby – Onafhankelijk bestuurder 

Na haar studies aan het Institute of Chartered Shipbrokers, ging Alice Wingfield Digby (1974) op zee varen rond 

de Oostelijke Caraïben als scheepsgezel aan boord van een tanker. Bij haar terugkeer startte ze als stagiair bij 

Campbell Maritime Limited, een bedrijf gespecialiseerd in scheepsbeheer in South Shields en later bij British 

Marine Mutual P&I Club, SBJ Insurance Brokers en J Hadjipateras in London. Vervolgens vervoegde zij het 

chartering departement van Mobil vóór de fusie met Exxon. In 1999 werd Mevr. Wingfield Digby Chartering 

Manager van Pritchard-Gordon Tankers Ltd. waar ze nog steeds werkt. Mevr. Wingfield Digby is lid van de raad 

van bestuur van Giles W Pritchard-Gordon & Co, Giles W Pritchard-Gordon (Farming) Ltd. en Pritchard-Gordon 

Tankers Ltd. Zij is tevens lid van de Baltic Exchange en van het “comité voor het Welzijn van Vrouwen” 

(Committee for the Wellbeing of Women), de grootste liefdadigheidsorganisatie in het Verenigd Koninkrijk in 

de sector van gezondheid van vrouwen. 

 

Alexandros Drouliscos – Onafhankelijk bestuurder  

 

Alexandros Drouliscos (1958) behaalde een Bachelor in Business Administration met een dubbele major in 

Accounting en Finance aan de American University in Athens. Daarna zette hij zijn postgraduaat voort aan de 

Heriott Watt University in Edinburgh, met een M.Sc. in International Banking. Zijn professionele carrière 

speelde zich altijd af in het bankwezen en vooral dan in Londen waar hij eerst werkte als Credit Officer en 

vervolgens als Investment Officer op het niveau van Vice President bij Chase Manhattan Bank NA, en 
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vervolgens als Senior Vice President bij Merrill Lynch. Momenteel is hij directeur van  een Europese bank die  

eigendom is van een familie.  

 

John Michael Radziwill – Bestuurder  

 

John Michael Radziwill (1979) behaalde een BA in Economie aan de Brown University in 2002. Na de 

universiteit werkte hij als Administrative Officer bij Ceres Hellenic Enterprise in Koje, Zuid-Korea. In 2003 

vervoegde hij het Insurance and Claims departement van Ceres Hellenic in Piraeus, Griekenland. Nadat hij had 

gewerkt voor H. Clarkson & Co. Ltd. and Seascope Insurance Services Ltd, beide in Londen, begon hij in 2006 te 

werken voor het Commercial Departement van CTM SAM in Monaco, eerst als Capesize Freight Trader en 

daarna als hoofd van de Sale and Purchase divisie. Hij werd benoemd tot Chief Executive Officer van CTM in 

2010, een mandaat dat hij nog steeds uitoefent. Mr. Radziwill is ook werkzaam als adviseur voor SCP Clover 

Maritime, een bedrijf dat de activa en de investeringen beheert voor de familie Radziwill. Hij is lid van de 

American Bureau of Shipping en de Baltic Exchange.  

 

 

Samenstelling 

 

De raad van bestuur bestaat momenteel uit 10 leden, van wie 3 leden de hoofdaandeelhouders 

vertegenwoordigen. Eén bestuurder bekleedt een uitvoerende functie, 9 zijn niet-uitvoerende bestuurders van 

wie 3 onafhankelijke bestuurders zijn in de zin van Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en in 

de zin van Annex 2 van het Corporate Governance Charter. De statuten voorzien dat leden van de raad van 

bestuur kunnen worden benoemd voor een periode die 4 jaar niet mag overschrijden. De leden van de raad 

van bestuur zijn herkiesbaar. De statuten voorzien geen leeftijdsgrens voor de leden van de raad van bestuur. 

 

Functionering van de raad van bestuur 

 

In 2013 kwamen de leden van de raad van bestuur 4 maal samen en zag de aanwezigheidsgraad er als volgt 

uit: 

 

 

Naam Type mandaat 
Bijgewoonde 

vergaderingen 

Marc Saverys Voorzitter 4 

 Paddy Rodgers CEO 4 

Daniel R. Bradshaw  Bestuurder 4 

Ludwig Criel Bestuurder 4 

Alice Wingfield Digby Onafhankelijk Bestuurder 4 

 Alexandros Drouliscos Onafhankelijk Bestuurder 3 

Nicolas G. Kairis
1
 Bestuurder 1 

Peter G. Livanos
2
 Bestuurder 4 

John Michael Radziwill Bestuurder 3 

Virginie Saverys
3
 Bestuurder 3 

William Thomson Onafhankelijk Bestuurder 4 

 

 
1
 Nicolas G. Kairis nam ontslag uit de raad van bestuur onmiddellijk na de raad van bestuur van 20 juni 2013. 

2
 Als vaste vertegenwoordiger van Tanklog Holdings Limited. 

3
 Als vaste vertegenwoordiger van Victrix NV.  

Werking 
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De raad van bestuur is 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, worden 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 worden genomen in overeenstemming met Artikel 22 van de statuten dat 

onder meer voorziet dat, in geval van staking van stemmen, de stem van de voorzitter doorslaggevend is. Tot 

nog toe was dat niet nodig. Naast de formele bijeenkomsten, staan de leden van de raad van bestuur zeer 

regelmatig in contact met elkaar, en aangezien het vaak moeilijk is formeel te vergaderen wanneer bepaalde 

beslissingen hoogdringend zijn, werd de schriftelijke besluitvorming in 2013 4 maal toegepast. 

Activiteitenverslag 2013 

 

Naast de hierboven vermelde gebruikelijke agendapunten, behandelde de raad van bestuur in 2013 de 

volgende onderwerpen: 

 

• de lancering van een bod tot omruiling van de bestaande 1.250 converteerbare obligaties die op 31 

januari 2015 vervallen voor nieuwe converteerbare obligaties aan 6.50% die op 31 januari 2018 

vervallen en de succesvolle afsluiting van het omruilbod; 

• de verkoop van de Suezmax Cap Isabella en de leaseback onder een naaktrompbevrachting; 

• de verlenging van de 300 miljoen USD kredietfaciliteit; 

• de verlenging van de FSO financiering (Africa tranche); 

• de verlenging van de bestaande tijdsbevrachtingsovereenkomst van de VLCC Luxembourg; 

• conversies van de converteerbare obligatie uitgegeven in 2013 en met vervaldatum op 31 januari 

2018; 

• strategie binnen het offshore departement; 

• de verlenging van een tijdbevrachtingovereenkomst voor de Suezmax Fraternity (2009, 1570714 dwt) 

voor een periode van 12 maanden; 

• de verkoop van de VLCC Ardenne Venture; 

• het ophalen van 150 miljoen USD eeuwigdurende preferente converteerbare effecten. 

 

 

Procedure van belangenconflicten 

 

 

De gedragsregels van de raad van bestuur met betrekking tot belangenconflicten is uiteengezet in het Corporate 

Governance Charter van de vennootschap (Artikels III.7 and V.7).  

In de loop van 2013 heeft zich bij vier gelegenheden een belangenconflict voorgedaan in de raad van bestuur 

waarbij de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen werden toegepast. 

 

Ten eerste heeft Euronav in februari 2013 een omruilbod uitgebracht met betrekking tot haar converteerbare 

obligaties uitgegeven in 2009 voor nieuwe converteerbare obligaties die vervallen op 31 januari 2018. 

 

De notulen van de raad van bestuur van 31 januari 2013 luiden als volgt: 

 

“Statement of Ludwig Criel, chairman of this meeting 

Prior to the opening of the deliberations and resolutions the chairman of this meeting sets out that the following 

directors – in accordance with Article 523 of the Companies Code – have notified the board of directors by letters 

of 28 January 2013 that they have a direct or indirect patrimonial interest that conflicts with the interests of the 

board of directors with respect to a decision or a transaction which is the responsibility of the board of directors, 

more specifically the items on the agenda of this meeting, as these directors directly or indirectly hold Existing 

Convertible Bonds, to the extent the board of directors would resolve thereon as well as on the amount and the 

conditions regarding a new convertible bond loan in exchange of the existing convertible bond loan. Therefore, 

they cannot participate in the resolution, nor in the deliberation on the agenda of this meeting. As a consequence, 

these directors cannot be taken into account regarding the required quorum or majority. 
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This is also in accordance with Article 22 of the articles of association of the Company. 

The conflicted directors are: 

1. Marc Saverys; and 

2. Victrix NV, permanently represented by Virginie Saverys. 

The chairman of this meeting declares that four of the seven eligible directors are present or represented; that, 

hence, the majority of the board of directors is present or represented and that the board of directors has been 

validly convened and a quorum of directors is present or represented at this meeting, which as a consequence can 

validly deliberate and that, to adopt decisions, three of the four directors present or represented must decide to 

adopt the agenda item. The meeting unanimously consents with this statement. Furthermore, the chairman of 

this meeting states that in accordance with the applicable legal provisions the resolution to issue the New 

Convertible Bonds and the corresponding capital increase (subject to the condition precedent of exercise of the 

conversion right) needs to be recorded by a notary public. The resolutions in these minutes should therefore be 

read together with the notarial deed of the same date.”  

 

Bijgevolg hebben de andere leden van de raad van bestuur het voorstel tot uitgifte van converteerbare obligaties 

met vervaldatum in 2018 goedgekeurd en een omruilbod uitgebracht met betrekking tot de bestaande 

converteerbare obligaties met vervaldag in 2015.  

 

Ten tweede heeft Euronav in maart 2013 de Cap Isabella verkocht. 

 

De notulen van de raad van bestuur van 14 maart 2013 luiden als volgt: 

 

“Statement of Marc Saverys, chairman of this meeting  

Prior to the opening of the deliberations and  resolutions the chairman of this meeting sets out that Peter Livanos, 

as permanent representative of Tanklog Holdings Limited – in accordance with Article 523 of the Belgian 

Companies Code – has notified the board of directors that he has a direct or indirect patrimonial interest that 

conflicts with the interests of the Company in respect of the items to be discussed and decided upon at this 

meeting, as the permanent representative of the director directly or indirectly holds an important participation in 

the Buyer of the Vessel. Therefore, he will not participate in the deliberation nor will he vote. 

This is also in accordance with Article 22 of the articles of association of the Company. 

The chairman declares that all eligible directors are present or represented; that, hence, the majority of the board 

of directors is present or represented and that the board of directors has been validly convened and a quorum of 

directors is present or represented at this meeting, which as a consequence can validly deliberate.” 

 

Bijgevolg hebben de andere leden van de raad van bestuur het voorstel om de Cap Isabella aan de Koper te 

verkopen goedgekeurd. Daarnaast hebben de andere leden van de raad van bestuur de naaktrompbevrachting 

goedgekeurd. Verder werd er beslist dat het commerciële en technische beheer van het schip zal worden 

uitgevoerd door Euronav.  

 

Ten derde heeft Euronav in december 2013 eeuwigdurende converteerbare preferente effecten uitgebracht. 

 

De notulen van de raad van bestuur van 15 december 2013 luiden als volgt: 

 

“The following directors – in accordance with Article 523 of the Companies Code – have notified the board of 

directors that they have a direct or indirect patrimonial interest that conflicts with the interests of the board of 

directors with respect to a decision or a transaction which is the responsibility of the board of directors, more 

specifically the items on the agenda of this meeting, as these directors (or entities controlled by them or in which 

they have a board seat) may be considering to participate in the Transaction. Therefore, they cannot participate in 

the resolution on this matter. As a consequence, these directors cannot be taken into account regarding the 

required quorum or majority. 

This is also in accordance with Article 22 of the articles of association of the Company. 

The conflicted directors are: 

1. Marc Saverys;  

2. Virginie Saverys as permanent representative of Victrix NV;  

3. Peter Livanos as permanent representative of Tanklog Holdings Ltd.; and 
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4. Ludwig Criel.  

The conflicted directors have justified their conflict of interest as follows: 

The external investors that have approached Euronav to discuss equity raising opportunities have expressed their 

interest in investing in Euronav on the condition that the main shareholders of the company would also subscribe 

to the Securities. Therefore the Company has entered into discussions with Marc Saverys (main shareholder of 

Saverco NV), Virginie Saverys (as permanent representative of Victrix NV) and Peter Livanos (as permanent 

representative of Tanklog Holdings Ltd.) in order to test their willingness to also subscribe to the Securities.  

The conflicted directors have indicated that their conflict of interest lies in the fact that if and when the board 

decides to issue the Securities and determine their terms and conditions, they have a conflict of a patrimonial 

nature.  

The board is of the opinion that the issuance of the Securities is desirable to strengthen the cash resources and 

equity base of the Company (under IFRS) with the amount of the proceeds, being 150 million USD. The proceeds 

will be used to diversify Euronav’s funding resources, reinforcing its balance sheet liquidity, strengthen its general 

corporate and working capital and enable Euronav to fund potential acquisitions that may arise in the future. 

The patrimonial consequences of the issue of the Securities for Euronav are that Euronav will pay the investors a 

yearly interest (in cash or in shares), with the interest rate increasing over time (and depending on whether the 

interest is paid in cash or in shares) from 6% per annum until 31 December 2018 to 16.5% per annum as from 1 

January 2021. In case of issue of new shares upon exercise of the contribution options attached to the Securities 

and the payment of interest in shares, the voting rights of the existing shareholders as well as their liquidationand 

dividend rights will be subject to dilution. The maximum potential dilution (as calculated in the Special Report) for 

the existing shareholders in the hypothesis that the receivables incorporated in each of the Securities are 

contributed to Euronav’s capital within 5 years after the issue date and all interests due during such period are 

paid in shares (but not taking into account dilution resulting from the conversion of Euronav’s existing convertible 

bonds) is 31.62%.  

Six of the ten eligible directors are represented and hence, the majority of the board of directors is present and the 

board of directors has been validly convened and can adopt decisions. In accordance with the applicable legal 

provisions the actual contribution in kind at the moment of exercising the conversion feature as determined by the 

terms and conditions of the Securities and the corresponding capital increase will need to be recorded by a notary 

public. The resolutions in these minutes should therefore be read together with the notarial deed of that date.” 

 

Bijgevolg hebben de andere leden van de raad van bestuur het voorstel om de Effecten uit te geven 

goedgekeurd. 

 

Ten vierde heeft Euronav in december 2013 aandelenopties toegekend aan de leden van het directiecomité. 

 

De schriftelijke besluitvorming van de bestuurders van 16 december 2013 luidt als volgt: 

 

“Patrick Rodgers, in accordance with article 523 of the Companies Code, has informed the board of directors of 

the fact that he has a financial interest that is conflicting with the decisions to be taken by the board of directors 

as set out in the agenda given that the Nomination and Remuneration Committee has proposed to the board of 

directors to offer stock options to the members of the Executive Committee of which Patrick Rodgers, as CEO of 

the Company, is a member. Therefore Patrick Rodgers shall not participate in the resolutions on the matter. This 

director shall not be taken into account regarding the required quorum or majority. 

This procedure is in accordance with article 22 of the articles of association of the Company.” 

 

Bijgevolg hebben de andere leden van de raad van bestuur het voorstel om aandelenopties toe te kennen aan de 

leden van het directiecomité goedgekeurd. 

 

2.2 Comités van de raad van bestuur 

2.2.1 Auditcomité 

Samenstelling  
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In overeenstemming met Artikel 526bis §2 van het Wetboek van Vennootschappen en met Artikel 5.2./4 van 

Bijlage C bij de Belgische Corporate Governance Code van 2009, is het auditcomité uitsluitend samengesteld 

uit niet-uitvoerende bestuurders en zijn ten minste de meerderheid van de leden onafhankelijke bestuurders. 

Het auditcomité van Euronav telt 3 leden, waarvan 2 onafhankelijk bestuurder zijn. Gedurende 2013 was de 

samenstelling van het auditcomité als volgt:  

 

Naam Einde mandaat  Onafhankelijk bestuurder 

Daniel R. Bradshaw 2017  

Alexandros Drouliscos 2017 X 

Nicolas G. Kairis1 2013  

William Thomson2 2015 X 

 

 
1
Nicolas G. Kairis nam ontslag uit het auditcomité onmiddellijk na de raad van bestuur van 20 juni 2013. 

2
Onafhankelijk bestuurder en expert op het gebied van boekhouding en  

 audit, in overeenstemming met Artikel 96 alinea 1, 9° van het Wetboek van  

 Vennootschappen.  

 

Bevoegdheden 

 

Het auditcomité behandelt een waaier van aspecten in verband met financiële rapportering, controle en 

risicobeheer. De belangrijkste bevoegdheden alsook de werking van het auditcomité zijn verder beschreven in 

het Corporate Governance Charter in Artikel IV.2. Om de 3 jaar herziet het auditcomité haar referentiekader. In 

overeenstemming met de evaluatieprocedure uiteengezet in Artikel III.9 van het Corporate Governance Charter, 

evalueert zij haar eigen doeltreffendheid en formuleert zij aanbevelingen voor de raad van bestuur indien 

veranderingen nuttig of vereist zijn. 

Activiteitenverslag 2013 

 

In 2013 kwamen de leden van het auditcomité 4 maal samen en zag de aanwezigheidsgraad er als volgt uit: 

 

Naam  Type mandaat Bijgewoonde vergaderingen  

Daniel R. Bradshaw Bestuurder 4 

Alexandros Drouliscos Onafhankelijk Bestuurder 3 

Nicolas G. Kairis1 Bestuurder 1 

William Thomson2 Onafhankelijk Bestuurder 4 

 
1
Nicolas G. Kairis nam ontslag uit het auditcomité onmiddellijk na de raad van bestuur van 20 juni 2013. 

2
Onafhankelijk bestuurder en expert op het gebied van boekhouding en  

 audit, in overeenstemming met Artikel 96 alinea 1, 9° van het Wetboek van  

 Vennootschappen. 

 

 

De belangrijkste onderwerpen die werden behandeld, hadden betrekking op de financiële resultaten, cash 

management, externe en interne audits, oude en nieuwe financiering en opvolging van de eerbiediging van de 

financiële convenanten onder de kredietovereenkomsten. 

2.2.2 Benoemings- en remuneratiecomité 

Samenstelling 

 

In overeenstemming met Artikel 526quater §2 van het Wetboek van Vennootschappen zijn alle leden niet-
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uitvoerende bestuurders waarvan de meerderheid onafhankelijke bestuurders zijn. Het benoemings- en 

remuneratiecomité bestaat uit 3 bestuurders waarvan 2 onafhankelijk bestuurder zijn. De huidige leden van 

het benoemings- en remuneratiecomité zijn: 

 

Naam Einde mandaat Onafhankelijk bestuurder 

Daniel R. Bradshaw1 2017  

Alice Wingfield Digby  2016 X 

Peter G. Livanos2 2015  

William Thomson 2015 X 

 
1
 Mr. Bradshaw nam ontslag uit het benoemings- en remuneratiecomité onmiddellijk na de algemene 

vergadering van 8 mei 2013. 
2
 Als vaste vertegenwoordiger van Tanklog Holdings Limited.  

 

Bevoegdheden  

 

Het benoemings- en remuneratiecomité is belast met verscheidene adviserende taken met betrekking tot de 

benoeming, ontslag en bezoldiging van leden van de raad van bestuur, leden van het directiecomité en hoger 

kader. Artikel IV.3 van het Corporate Governance Charter bevat een gedetailleerde lijst van de bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden van het benoemings- en remuneratiecomité.  

 

Het benoemings- en remuneratiecomité doet aanbevelingen aan de raad van bestuur in verband met de 

bezoldiging van de niet-uitvoerende en uitvoerende bestuurders en van de leden van het directiecomité 

(inclusief variabele verloning, incentives, bonussen,...) overeenkomstig toepasselijke vergelijkingspunten binnen 

de sector.  

 

In overeenstemming met de evaluatieprocedure uiteengezet in Artikel III.9 van het Corporate Governance 

Charter, herziet het benoemings- en remuneratiecomité haar referentiekader, evalueert haar eigen 

doeltreffendheid en formuleert aanbevelingen voor de raad van bestuur indien veranderingen nuttig of vereist 

zijn. 

Activiteitenverslag 2013 

 

In 2013 kwamen de leden van het benoemings- en remuneratie-comité 4 maal samen en zag de 

aanwezigheidsgraad er als volgt uit: 

 

Naam Type mandaat   Bijgewoonde vergaderingen 

Daniel R. Bradshaw1 Director 1 

Alice Wingfield Digby  Independent Director 4 

Peter G. Livanos2 Director 4 

William Thomson 
Independent Director 4 

1
 Mr. Bradshaw nam ontslag uit het benoemings- en remuneratiecomité onmiddellijk na de algemene 

vergadering van 8 mei 2013. 
2
 Als vaste vertegenwoordiger van Tanklog Holdings Limited.  

 

 

De belangrijkste agendapunten hadden betrekking op de samenstelling en de evaluatie van de raad van bestuur 

en haar subcomités, de bezoldiging van bestuurders en leden van het directiecomité en de jaarlijkse bonus van de 

leden van het directiecomité en werknemers. 
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2.3 Directiecomité 

Samenstelling  

 

In toepassing van Artikel 524bis van het 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.  

 

Het directiecomité is samengesteld als volgt: 

 

Naam Functie 

Hugo De Stoop Chief Financial Officer 

Paddy Rodgers  Chief Executive Officer 

Alex Staring  Chief Offshore Officer 

Egied Verbeeck  General Counsel  

Bevoegdheden en activiteitenverslag 2013 

 

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. 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.  

3. EVALUATIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN HAAR COMITÉS 

 

De belangrijkste principes van het evaluatieproces van de raad van bestuur, haar comités en de individuele 

bestuurders, worden beschreven in Hoofdstuk III.9 van het Corporate Governance Charter van Euronav.  

 

4. REMUNERATIEVERSLAG 

 

Dit verslag beschrijft Euronav’s bezoldigingsbeleid en biedt een overzicht van de bezoldigingsstructuur van de 

uitvoerende bestuurders en directieleden. Het benoemings- en remuneratiecomité houdt toezicht op de 

bezoldiging van het management en op het bezoldigingsbeleid. 

 

4.1 Principes inzake Euronav’s bezoldigingsbeleid 

 

 

Alle werknemers zijn onderworpen aan een jaarlijks evaluatieproces. Het directiecomité verzekert de 

implementatie daarvan. 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.  

4.2 Ontwikkeling van het bezoldigingsbeleid van Euronav 

 

Het bezoldigingsbeleid voor de leden van het directiecomité is vastgelegd door de raad van bestuur op basis 

van aanbevelingen van het benoemings- en renumeratiecomité. Bij het formuleren van de aanbevelingen, in 

het bijzonder voor de vergoeding van de leden van het directiecomité, hanteert het benoemings- en 

remuneratiecomité toepasselijke vergelijkingspunten binnen de sector, zoals uiteengezet in punt 2.2.2 en 4.4 

van dit jaarverslag. De aandeelhoudersvergadering beslist over de bezoldiging van de bestuurders, zoals 

aanbevolen door de raad van bestuur in overeenstemming met de voorstellen geformuleerd door het 
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benoemings- en renumeratiecomité. 

 

Het benoemings- en renumeratiecomité komt minstens tweemaal per jaar samen om: 

 

• na te gaan welke marktfactoren een invloed hebben op het huidig en toekomstig bezoldigingsbeleid 

van de onderneming; 

• de doelmatigheid van de bezoldigingsstrategie te toetsen aan de erkenning van de resultaten en de 

gepaste evolutie van de  

plannen te bepalen; 

• het niveau van de bezoldigingen van het leidinggevend personeel van Euronav te bepalen in zijn 

geheel alsook individueel. 

 

 

4.3 Beleid inzake bezoldiging van uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders 

 

De bezoldiging wordt bepaald op basis van 4 gewone vergaderingen van de volledige raad 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 gewone algemene vergadering van aandeelhouders.  

Voor de uitoefening van hun mandaat in 2013 ontving elke bestuurder een vaste bruto vergoeding van 60.000 

EUR en een bijkomende vergoeding van 10.000 EUR per bijgewoonde vergadering met een maximum van 

40.000 EUR per jaar. De voorzitter ontving een vaste bruto vergoeding van 160.000 EUR per jaar en een 

bijkomende vergoeding van 10.000 EUR per bijgewoonde vergadering met een maximum van 40.000 EUR per 

jaar. De CEO, die in 2013 lid was van het directiecomité en als dusdanig werd vergoed, verzaakte aan zijn 

bestuurdersvergoeding.  

 

Voor hun mandaat binnen het auditcomité ontvingen de leden een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR, voor 

de voorzitter bedraagt deze vergoeding 40.000 EUR. Elk lid van het auditcomité, inclusief de voorzitter, ontving 

een bijkomende aanwezigheidsvergoeding van 5.000 EUR per bijgewoonde vergadering met een maximum 

van 20.000 EUR per jaar. 

 

Voor hun mandaat binnen het benoemings- en remuneratiecomité ontvingen de leden een jaarlijkse 

vergoeding van 3.000 EUR. Elk lid van het benoemings- en remuneratiecomité, 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 niet-uitvoerende alsook uitvoerende bestuurders geen prestatiegebonden bezoldiging 

zoals bonussen en aandelen of aandelenopties noch bijkomende voordelen of rechten in pensioenplannen. Op 

die manier verzekert Euronav de objectiviteit van niet-uitvoerende bestuurders en moedigt de vennootschap 

de actieve medewerking aan zowel op de vergaderingen van de raad van bestuur als de comités.  

 

Er werden geen leningen of voorschotten toegekend aan enige bestuurder. 

 

Het totale bedrag van de vergoedingen uitbetaald in 2013 aan alle bestuurders voor hun prestaties in de raad 

van bestuur en de comités (indien van toepassing), kan als volgt worden samengevat:  

In euro: 

 

 

 

 

Evaluation or expired copy of ReportLab PLUS. Contact ReportLab (www.reportlab.com) to purchase.

Nr. VOL 8BE 0860.402.767

First - VOL2013 - 66 / 80



Naam 
Vaste 

Vergoeding 

Aanwezig

heidsverg

oeding 

Auditcomit

é 

Aanwezighei

dsvergoedin

g 

auditcomité 

Benoemings- en 

remuneratieco

mité 

Aanwezigheidsv

ergoeding 

benoemings- en 

remuneratiecom

ité 

TOTAAL 

Marc Saverys 160.000 40.000     200.000 

Tanklog Holdings 

Ltd.1 
60.000 40.000   3.000 20.000 123.000 

Paddy Rodgers2 0  0     0 

Ludwig Criel 60.000 40.000     100.000 

Daniel R. 

Bradshaw  

 

  

60.000 40.000 40.000 20.000 1.000 5.000 166.000 

Nicolas G. Kairis3 30.000 10.000 10.000 5.000   55.000 

Victrix NV4 60.000 30.000     90.000 

William Thomson  60.000 40.000 20.000 20.000 3.000 20.000 163.000 

Alice Wingfield 

Digby 
60.000 40.000   3.000 20.000 123.000 

John Michael 

Radziwill5 
40.000 30.000     70.000 

Alexandros 

Drouliscos6 

 

40.000 30.000 13.333,34 15.000   
98.333,3

4 

TOTAL 630.000 340.000 83.333,34 60.000 10.000 65.000 
1.188.33

3,34 

1 
Met

 
De heer Livanos als vaste vertegenwoordiger. 

2
De heer Paddy Rodgers heeft afstand gedaan van zijn bestuurdersvergoeding. 
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3
De heer Nicolas G. Kairis nam ontslag uit de raad van bestuur en het auditcomité onmiddellijk na de raad van 

bestuur van 20 juni 2013.  
4 

Met
 
Mevr. Virginie Saverys als vaste vertegenwoordiger.  

5
De heer John Michael Radziwill werd benoemd als bestuurder met ingang van 8 mei 2013.  

6
De heer Alexandros Drouliscos werd benoemd als bestuurder met ingang van 8 mei 2013 en lid van het 

auditcomité. 

 

 

4.4 Beleid inzake bezoldiging voor de leden van het directiecomité en de werknemers 

 

Euronav’s bezoldigingsprincipe streeft naar een eerlijk en passend bezoldigingspakket om leidinggevend 

personeel aan te trekken, te behouden en te motiveren. Bovendien moet dit bezoldigingspakket redelijk zijn 

naar bedrijfseconomische maatstaven en vergeleken met de terzake geldende praktijken en gebruiken van 

vergelijkbare ondernemingen. 

 

Het bezoldigingspakket van het personeel inclusief directiecomité wordt samengesteld door twee 

hoofdelementen: 

 

•  vaste vergoeding 

•  variabele vergoeding 

 

Bezoldiging (vast en variabel) 

 

De vaste en variabele vergoeding wordt bepaald op basis van toepasselijke vergelijkingspunten binnen de 

sector voor specifieke functies en individuele capaciteiten van de werknemers.  

De bezoldiging van de leden van het directiecomité wordt jaarlijks vastgesteld door het benoemings- en 

remuneratiecomité. De variabele vergoeding wordt bepaald op basis van individuele prestaties gedurende het 

jaar. 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. 

 

 

In het kader van een aandelenoptieplan heeft de raad van bestuur op 16 december 2013 aan de leden van het 

directiecomité kosteloos opties toegekend met betrekking tot de 1.750.000 eigen aandelen die de 

vennootschap aanhoudt. 525.000 opties werden toegekend aan de CEO en 1.225.000 opties werden 

toegekend aan de andere leden van het directiecomité. De uitoefenprijs van de opties is 5,7705 EUR. Alle 

begunstigden hebben de opties die hen werden toegekend aanvaard. Op de datum van dit jaarverslag zijn 2/3 

van de opties definities verworven en 1/3 zal definitief zijn verworven indien aan bepaalde voorwaarden 

(gerelateerd aan de koers van het aandeel en het zakencijfer) is voldaan. Maximum 50 procent van de opties 

zal kunnen worden uitgeoefend vanaf 1 januari 2015. De resterende 50 procent van de opties zal kunnen 

worden uitgeoefend vanaf 1 januari 2016. 

 

De variabele bezoldiging is voor alle leden van het directiecomité verschillend hoewel algemeen kan gesteld 

worden dat voor alle leden van het directiecomité de variabele bezoldiging 43% van de globale bezoldiging 

vertegenwoordigt. 

 

4.5 Bezoldiging van het directiecomité 

 

De vergoeding voor 2013 voor de leden van het directiecomité (met uitzondering van de CEO) kan worden 

samengevat als volgt: 
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In euro: Vaste vergoeding Variabele vergoeding 
Pensioen en 

ziekteverzekering 
Andere componenten 

 3 leden 870.000 700.000 31.800 51.000 

 

 

 

 

De huidige compositie van het directiecomité is uitgezet in punt 2.3 hierboven. Er werden geen leningen of 

voorschotten toegekend aan enig lid van het directiecomité. De COO heeft recht op een vergoeding die gelijk is 

aan de bezoldiging van één jaar  wanneer zijn benoeming beëindigd wordt.  

 

 

4.6 Bezoldiging van de CEO 

 

De bezoldiging voor 2013 van de CEO kan als volgt worden samengevat: 

 

 

In GBP: Vaste vergoeding Variabele vergoeding 
Pensioen en 

ziekteverzekering 
Andere componenten 

Paddy Rodgers 284.000 268.000 50.000 10.800 

 

De CEO heeft een arbeidsovereenkomst. In geval de overeenkomst beëindigd wordt, heeft hij recht op een 

vergoeding die gelijk is aan de bezoldiging van één jaar. 

Er werden geen leningen of voorschotten toegekend aan de CEO. 

 

4.7 Bezoldiging van de Commissaris Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)  

 

Vaste vertegenwoordigers: Serge Cosijns en Jos Briers 

Voor 2013 kan de wereldwijde vergoeding van de commissaris als volgt worden samengevat: 

 

In USD 2013 2012 

Auditdiensten met betrekking tot de jaarrekening 404.190 364.399 

Auditgerelateerde adviesverlening 15.940 - 

Fiscale adviesverlening 31.481 40.308 

Andere niet-audit gerelateerde diensten - 20.175 

TOTAAL 451.611 424.882 

 

 

De limieten voorgeschreven door Artikel 133 van het Wetboek van Vennootschappen werden gerespecteerd. 

5. INTERNE CONTROLE EN RISICOBEHEERSSYSTEMEN 

 

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, dit alles in functie van de doelstellingen, de omvang en de complexiteit van 

de activiteiten van de vennootschap. Risicobeheer is een proces opgezet voor de identificatie van mogelijke 

gebeurtenissen die een effect kunnen hebben op de vennootschap en voor het beheer van risico’s van de 

vennootschap binnen de grenzen waarin de vennootschap bereid is om risico’s te nemen. 

 

 

Evaluation or expired copy of ReportLab PLUS. Contact ReportLab (www.reportlab.com) to purchase.

Nr. VOL 8BE 0860.402.767

First - VOL2013 - 69 / 80



 

Deze risico’s (zoals meer in detail besproken in het gedeelte ‘Risicofactoren’ in dit jaarverslag), zijn de volgende: 

 

• economisch (zoals vertraging in de economische groei, inflatie of fluctuaties in interestvoeten en 

deviezenkoersen) en concurrentiële risico’s (zoals grotere prijsconcurrentie); 

• operationeel: risico’s inherent aan de uitbating van zeeschepen, het converteren van schepen naar FSO 

en de uitbating van FSO-schepen en het doeltreffend beheer van de internationale activiteiten; 

• reglementair kader: indien de vennootschap de regelgeving, wetgeving of voorschriften inzake 

gezondheid, veiligheid en milieu (hierbij inbegrepen de regelgeving inzake uitstoot) 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; 

• terroristische aanvallen, piraterij, burgerlijke onlusten en regionale conflicten in een gegeven land; 

• risico’s met betrekking tot de TI pool, de joint ventures en de verbonden ondernemingen. 

 

 

Als deel van de omkadering van deze interne controle, heeft Euronav: 

 

• haar ethische waarden en gedragscode gedocumenteerd in de ‘Code of Conduct’ en de ‘Dealing Code’; 

• deze waarden en code eveneens opgenomen in het ‘Staff Handbook’ voor alle werknemers; 

• haar bedrijfsstructuur, organigram en functieomschrijvingen en dus ook de taken, 

verantwoordelijkheden en rapporteringslijnen duidelijk gedocumenteerd; 

• de taakverdeling bij belangrijke beslissingen voor het hele bedrijf duidelijk gespecificeerd; 

• een duidelijke communicatie verzekerd tussen het plaatselijke management en het uitvoerend 

management door te communiceren via en binnen verscheidene comités zoals het management comité, 

pool comité, inkomstencomité, verzekeringscomité; 

• voor de belangrijkste activiteiten, beleidsprincipes geïmplementeerd die Euronav wereldwijd toepast 

worden en die onderwerpen behandelen met betrekking tot vaste activa, indekkingstransacties, IT-

systemen, human resources, thesaurie,... 

 

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 periodieke afsluiting en 

rapporteringschecklist geïmplementeerd die de communicatie van tijdslijnen en een duidelijke toewijzing van 

taken en verantwoordelijkheden garandeert. Bijzondere procedures verzekeren de volledigheid van toe te 

rekenen kosten en opbrengsten. De details van deze procedures zijn opgenomen in de ‘Finance Manual’. Alle 

nieuwe en huidige werknemers krijgen een verplichte training over interne controle. Het toezicht op de 

naleving van de interne controle wordt georganiseerd door middel van jaarlijkse beoordelingen bijgewoond 

door het senior management en waarvan de resultaten worden gerapporteerd aan corporate finance, dat een 

geconsolideerd rapport voorlegt aan het auditcomité. Meer details over de exacte rol en de 

verantwoordelijkheden van het auditcomité inzake de interne controle en de risicobeheerssystemen worden 

verder toegelicht in de afdeling betreffende de bevoegdheden van het auditcomité.  

 

Daarnaast houdt de Compliance Officer toezicht op de toepassing van het Corporate Governance Charter.  

 

 

Euronav heeft op aanbeveling van het auditcomité, de interne audit uitbesteed aan Moore Stephens. Moore 

Stephens analyseert de strategische, financiële, operationele en IT risico’s en bespreekt de bevindingen met 

het auditcomité.  

 

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 
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het auditcomité. Zij worden eveneens uitgenodigd om de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen om hun 

verslag te presenteren. 

 

5.1 Beleid inzake indekking 

 

Euronav dekt zich gedeeltelijk in 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 noot 18 van de 

jaarrekening. 

 

5.2 Tonnagebelastingsregime en risico’s 

Tonnagebelastingsregime 

 

Kort na haar oprichting diende Euronav een aanvraag in tot toepassing van het Belgische 

tonnagebelastingsregime. Dit regime werd haar toegekend door de Federale Overheidsdienst voor Financiën 

op 23 oktober 2003. Na de verwerving van de Tanklog-vloot en rekening houdend met de uitdrukkelijke wens 

van Euronav om de schepen onder Griekse vlag te laten varen, kwam Euronav in aanmerking voor 

tonnagebelasting in Griekenland. Als gevolg daarvan, en dat voor een periode van tien jaar, is de belastbare 

basis van Euronav, in principe, forfaitair bepaald op basis van de tonnage van de uitgebate schepen. Na deze 

eeeste tienjarige periode werd het tonnagebelastingsregime automatisch verlengd met een nieuwe periode 

van 10 jaar. Deze tonnagebelasting vervangt alle factoren die normaliter in aanmerking genomen worden bij 

het berekenen van de gangbare belasting, zoals winst of verlies, bedrijfskosten, afschrijvingen, meerwaarden 

en de afschrijving van vorige verliezen van de in België belastbare inkomsten. 

Risico’s verbonden aan de activiteiten van Euronav 

 

Omwille van de cyclische aard van haar activiteiten 

De bedrijfsresultaten van Euronav waren 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. Allereerst 

wordt het aanbod van tankercapaciteit beïnvloed door het aantal nieuwbouwschepen, het 

verschrotingspercentage 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 productiepeil 

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. 
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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 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. 

 

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 politieke 

omstandigheden, 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 gedekt 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. 

 

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 exploitatiekosten 

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 
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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 of stakingen. In geval van vertraging in 

de levering van een FSO onder een dienstencontract aan de 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 die internationale handel. Euronav heeft momenteel voldoende 

verzekering tegen mogelijke ongevallen en 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 Euronav’s activiteiten, financiële situatie en bedrijfsresultaten negatief kunnen 

impacteren. 

 

Risico’s met betrekking tot de TI pool, de joint ventures 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 dit niet 

steeds mogelijk of afdwingbaar. In het geval van joint ventures, TI pool 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, die recent steeds meer voorkomen, 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 en de Golf van Aden nabij Somalië. De laatste jaren steeg het aantal incidenten aanzienlijk, vooral 

in de Golf van Aden en de Indische Oceaan nabij Somalië en in de Golf van Guinea. Indien deze aanvallen zich 

voordoen in regio’s waar onze schepen ingezet worden en die door verzekeraars worden gekwalificeerd als 

zones met een ‘verhoogd risico’,  zouden de premies aanzienlijk kunnen verhogen en het verkrijgen van een 

dergelijke verzekering bemoeilijken. Bovendien zouden in dergelijke omstandigheden, de kosten voor de 

bemanning, inclusief de eventuele kosten die kunnen worden gemaakt voor het gebruik van 

veiligheidsagenten, kunnen stijgen.  Daarnaast zou de kaping van één van onze schepen ten gevolge van een 

daad van piraterij dan wel 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, volgt Euronav, in overleg 

met de regelgevende overheden, BMP4 (Best Management Practices), een gids die gezamenlijk werd 

opgesteld door EUNAVFOR, het NAVO Scheepscentrum en UKMTO (UK Maritime Trade Operations) of kan de 

vennootschap 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, hetgeen Euronav’s activiteiten, financiële situatie, kasstromen, bedrijfsresultaten en de 

mogelijkheid om dividenden te betalen negatief kunnen beïnvloeden.  
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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 130.950.898,60 USD, 

vertegenwoordigd door 120.479.757 aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn op naam of 

gedematerialiseerd. Euronav houdt momenteel 1.750.000 eigen aandelen aan die werden ingekocht aan een 

gemiddelde prijs van 18,16 EUR per aandeel.  

Op 4 september 2009 gaf de vennootschap 1.500 achtergestelde, vastrentende, niet-gewaarborgde 

converteerbare obligaties die vervallen in 2015 uit voor een totale waarde van 150 miljoen USD. Gedurende het 

eerste kwartaal van 2012 kocht de vennootschap daarvan 68 obligaties terug. De nominale waarde bedraagt 

100.000 USD per obligatie en de vennootschap betaalde gemiddeld 78.441 USD. Op 1 februari 2013 lanceerde de 

vennootschap een omruilbod van alle uitstaande converteerbare obligaties die vervallen op 31 januari 2015 voor 

nieuwe converteerbare obligaties die vervallen op 31 januari 2018. Obligaties voor een totaal van 125 miljoen 

USD namen deel aan de omruiling wat betekent dat slechts 25 miljoen van de obligaties die vervallen in 2015 

blijven uitstaan. Tot op datum van dit verslag werden nog geen obligaties met vervaldatum in 2015 

geconverteerd. Euronav heeft haar 68 obligaties die vervallen in 2015 aangeboden ter omruiling voor obligaties 

die vervallen op 31 januari 2018. In de loop van 2013 heeft Euronav deze 68 obligaties die vervallen op 31 

januari 2018 verkocht en heeft 5 obligaties die vervallen in 2015 aangekocht aan een gemiddelde aankoopprijs 

van 92.000 USD per obligatie. Op 27 februari 2014 heeft Euronav nog 13 obligaties die vervallen in 2015 

aangekocht aan een gemiddelde aankoopprijs van 103.445 USD per obligatie. Voor meer details over deze 

transacties wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde rekeningen verderop in dit jaarverslag. 

Op 9 april 2014 zal Euronav haar optie tot vervroegde terugbetaling uitoefenen van alle nog uitstaande obligaties 

uitgegeven in 2013 die niet geconverteerd werden voor 2 april 2014. De obligaties zijn genoteerd op de 

Luxemburgse beurs. Met uitzondering van het aandelenoptieplan voor de leden van het directiecomité (zie 

hoofdstuk 4.4. Beleid inzake bezoldiging voor de leden van het directiecomité en de werknemers in deze 

Verklaring inzake Corporate Governance), zijn er geen andere aandelenplannen, aandelenopties of andere 

rechten om Euronav aandelen te verwerven. 

Op 10 januari 2014 heeft Euronav NV een totaal bedrag van 150 miljoen USD opgehaald via de uitgifte van 

eeuwigdurende converteerbare preferente effecten. Deze effecten worden uitgegeven a pari en zullen een 

interest dragen van 6% per jaar gedurende de eerste 5 jaar, jaarlijks betaalbaar in cash dan wel in aandelen 

naar keuze van de vennootschap. De prijs waartegen het instrument kan worden ingebracht, bedraagt EUR 

5.776 (of USD 7.928715 per aandeel aan een EUR/USD wisselkoers van 1.3727) per aandeel. De vennootschap 

heeft de optie om de houders van effecten te verplichten de effecten in te brengen indien (i) het aandeel een 

bepaalde beurskoers overschrijdt over een bepaalde periode en (ii) de aandelen van de vennootschap noteren 

in New York (NYSE or NASDAQ). 

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 34 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 overdracht van effecten. 

 

6.3 Algemene vergadering van aandeelhouders 

 

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in Antwerpen op de tweede donderdag 
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van de maand mei om 11 uur 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 

De raad van bestuur is 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 besprekingen van 

aandeelhoudersovereenkomsten noch stemafspraken. Zij handelen evenmin in onderling overleg. Er zijn geen 

overeenkomsten tussen de vennootschap en haar werknemers of bestuurders die voorzien in een vergoeding in 

geval van ontslag volgend op een openbaar bod. Met uitzondering van de gangbare marktconforme clausules 

inzake controlewijziging onder de kredietovereenkomsten, in de uitgiftevoorwaarden van de converteerbare 

obligaties met vervaldatum in 2015, in de uitgiftevoorwaarden van de converteerbare obligaties met vervaldatum 

in 2018 en in de uitgiftevoorwaarden van de eeuwigdurende preferente converteerbare effecten, 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 bestuurders 

 

De statuten (Artikel 17 en volgende) en Afdeling III.2 van het Corporate Governance Charter van Euronav 

bevatten specifieke regels met betrekking tot de (her)benoeming, vervanging en de evaluatie van bestuurders. 

De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de raad van bestuur. De raad legt de voorstellen voor de 

(her)benoeming van bestuurders – ondersteund door een aanbeveling van het benoemings- en 

remuneratiecomité – ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Indien een bestuurdersmandaat 

openvalt in de loop van de termijn waarvoor die bestuurder benoemd was, kunnen de overblijvende leden van 

de raad van bestuur 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 vervangt, te voleindigen. Bestuurders worden benoemd voor 

een termijn van maximaal 4 jaar. Na het verstrijken van deze termijn is elke bestuurder herverkiesbaar.  

6.6 Statutenwijzigingen 

 

De statuten kunnen gewijzigd worden door de buitengewone algemene vergadering in overeenstemming met 

het Wetboek van Vennootschappen. Elke statutenwijziging vereist een gekwalificeerde meerderheid van 

stemmen. 

6.7 Machtiging aan de raad van bestuur inzake kapitaalsverhoging 

 

De statuten (Artikel 5) bevatten specifieke regels betreffende de machtiging tot kapitaalsverhoging. Aan de raad 

van bestuur is bij besluit van de algemene vergadering de dato 24 februari 2014 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 de voorwaarden die de raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een 

maximumbedrag van 73.000.000 USD. 

6.8 Machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven of te vervreemden 

De statuten (Artikel 15 en 16) bevatten specifieke regels in verband met de machtiging om eigen aandelen van 

de vennootschap te verwerven of te vervreemden. Volgens een besluit van de algemene vergadering van 24 

februari 2014, dat genomen werd met naleving van de wettelijke bepalingen terzake, werd de raad van 

bestuur gemachtigd, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het 

Belgisch Staatsblad van het voornoemd besluit, haar eigen aandelen of winstbewijzen met stemrecht, of, zo 

deze bestaan, zonder stemrecht, te verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die 

handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap, zonder dat daarvoor een besluit van de 

algemene vergadering vereist is, indien deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap 
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een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de 

vennootschap (Artikel 15 van de statuten). De raad van bestuur kan overeenkomstig de bepalingen van het 

Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, voor een 

duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze 

statutaire machtiging verleend volgens besluit van de algemene vergadering van 24 februari 2014, verworven 

aandelen of winstbewijzen van de vennootschap op de beurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop, gericht 

aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, vervreemden ter vermijding van een dreigend ernstig 

nadeel voor de vennootschap, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de 

vennootschap (Artikel 16 van de statuten). 

7. WINSTVERDELING 

 

De raad van bestuur voert sinds 2008 een beleid om steeds een interimdividend te overwegen en de 

uitbetaling van een dividend voor te stellen enkel onder voorbehoud van behaalde resultaten, 

investeringsopportuniteiten en de vooruitzichten. 

8. GEDRAGSCODE  

 

De raad van bestuur keurde op haar vergadering van 20 september 2006 de Euronav Gedragscode goed. 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, 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 

 

In overeenstemming met Richtlijn 2003/6/EC betreffende misbruik van voorkennis en marktmisbruik bevat 

Annex 3 van het Corporate Governance Charter de richtlijnen inzake handelen in financiële instrumenten 

uitgegeven door de vennootschap. De Dealing Code bevat onder andere beperkingen in het handelen in 

Euronav aandelen gedurende zogenaamde “gesloten periodes”, die sinds 2006 van toepassing zijn. 

Bestuurders en personeelsleden die wensen te handelen in Euronav aandelen dienen voorafgaandelijk 

toelating te krijgen van de Compliance Officer. Transacties die bekendgemaakt dienen te worden in 

overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 5 maart 2006 worden ten gepaste 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. GENDERDIVERSITEIT 

 

Overeenkomstig bepaling 2.1 van de Corporate Governance Code dient de raad van bestuur te worden 

samengesteld op basis van genderdiversiteit en diversiteit in het algemeen. De huidige raad van bestuur van 

Euronav is samengesteld uit 8 mannen en 2 vrouwen met uiteenlopende doch complementaire kennis en 

ervaring. De raad van bestuur heeft kennis genomen van de Wet van 28 juli 2011 met betrekking tot 

genderdiversiteit en de aanbeveling van de Commissie Corporate Governance als gevolg van het in voege 

treden van de wet inzake de vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde 

vennootschappen.  
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12. RESULTAATVERWERKING EURONAV NV  

 

Het te bestemmen resultaat van het boekjaar bedraagt -143.573.316,83 USD, wat met inbegrip van de 

overdracht van vorig boekjaar ten bedrage van 495.478.289,49 USD een te verdelen winstsaldo geeft van: 

351.904.972,66USD. Aan de algemene vergadering van 8 mei 2014, zal worden voorgesteld geen dividend uit 

te keren.  

 

Indien dit voorstel wordt goedgekeurd, zal de winstverdeling er als volgt uitzien: 

 

• kapitaal en reserves 0.00 USD 

• dividenden   0.00 USD 

• over te dragen   351.904.972,66 USD  

 

Antwerpen, 27 maart 2014 

De raad van bestuur 
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Euronav NV over 

het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader 

van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons verslag over de jaarrekening voor het 

boekjaar afgesloten op 31 december 2013, zoals hieronder gedefinieerd, en omvat tevens ons 

verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. 

Verslag over de jaarrekening - oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van Euronav NV (“de Vennootschap”) 

over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, opgesteld in overeenstemming met het in 

België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Deze jaarrekening omvat de 

balans op 31 december 2013, de resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum, 

evenals de toelichting. Het balanstotaal bedraagt USD 1.995.414.653,14 en de 

resultatenrekening sluit af met een verlies van het boekjaar van USD 143.573.316,83. 

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw 

beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 

referentiestelsel, alsook voor het implementeren van een interne beheersing die het 

bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van een jaarrekening die geen afwijkingen 

van materieel belang bevat, die het gevolg zijn van fraude of van fouten. 

Verantwoordelijkheid van de commissaris 

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen 

op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale 

controlestandaarden uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische 

vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren om een redelijke mate van zekerheid 

te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn 

afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de 

risico’s van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of van 

fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de interne beheersing van 

de Vennootschap in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de Vennootschap van de 

jaarrekening, die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in 

de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet gericht zijn op het geven van een 

oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de Vennootschap. Een controle 

omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels en van de 

redelijkheid van door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de 

presentatie van de jaarrekening als geheel.  
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 2 

Euronav NV 

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van 

Euronav NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 

 

Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de Vennootschap de voor 

onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.  

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 

daarop ons oordeel zonder voorbehoud te baseren. 

Oordeel zonder voorbehoud 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, een getrouw beeld van het vermogen en de financiële 

toestand van de Vennootschap op 31 december 2013 evenals van haar resultaten voor het 

boekjaar eindigend op die datum, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 

boekhoudkundig referentiestelsel. 

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, het 

naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het 

voeren van de boekhouding, alsook van het naleven van het Wetboek van vennootschappen en 

van de statuten van de Vennootschap. 

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in 

België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s), is het onze 

verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van 

bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften na te gaan. Op grond hiervan doen wij 

de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons oordeel 

over de jaarrekening te wijzigen: 

• Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen, stemt in alle van materieel 

belang zijnde opzichten overeen met de jaarrekening en bevat geen van materieel belang 

zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader 

van ons mandaat. 

• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd 

overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke 

voorschriften. 

• De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen 

met de wettelijke en statutaire bepalingen. 

• Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de 

statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. 

• Overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen dienen wij tevens 

verslag uit te brengen over de hiernavolgende verrichtingen die hebben plaatsgevonden in 

2013: 
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 3 

Euronav NV 

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van 

Euronav NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 

 

- Naar aanleiding van de beraadslaging en beslissing van de raad van bestuur van 31 

januari 2013 betreffende een aanbod tot omruiling van converteerbare obligaties 

uitgegeven in 2009, en de voorwaarden verbonden aan een dergelijk aanbod, hebben de 

heer Marc Saverys en Victrix NV, met als permanente vertegenwoordiger mevrouw 

Virginie Saverys, beiden bestuurder van de Vennootschap, als houders van dergelijke 

converteerbare obligaties uitgegeven in 2009, verklaard een tegenstrijdig belang van 

vermogensrechtelijke aard te hebben. Zij hebben bijgevolg niet deelgenomen aan de 

beraadslaging van de raad van bestuur, noch aan de stemming.  

- Naar aanleiding van de beraadslaging en beslissing van de raad van bestuur van 14 

maart 2013 betreffende de voorgenomen verkoop van het schip Cap Isabella aan Belle 

Shipholdings Ltd., heeft Tanklog Holdings Ltd., bestuurder van de Vennootschap en 

met als permanente vertegenwoordiger de heer Peter Livanos, als aandeelhouder van 

Belle Shipholdings Ltd., verklaard een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke 

aard te hebben. Tanklog Holdings Ltd. heeft bijgevolg niet deelgenomen aan de 

beraadslaging van de raad van bestuur, noch aan de stemming.  

- Naar aanleiding van de beraadslaging en beslissing van de raad van bestuur van 15 

december 2013 betreffende de uitgifte van eeuwigdurende converteerbare preferente 

effecten en de voorwaarden verbonden aan dergelijke effecten, hebben de heer Marc 

Saverys, Victrix NV, met als permanente vertegenwoordiger mevrouw Virginie Saverys, 

Tanklog Holdings Ltd., met als permanente vertegenwoordiger de heer Peter Livanos, 

en de heer Ludwig Criel, allen bestuurder van de Vennootschap, verklaard een 

tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard te hebben omdat zij (of entiteiten die 

zij controleren of waarvan zij bestuurder zijn) overwogen deel te nemen aan een 

dergelijke transactie. Zij hebben bijgevolg niet deelgenomen aan de beraadslaging van 

de raad van bestuur, noch aan de stemming.  

- Naar aanleiding van de beraadslaging en beslissing van de raad van bestuur van 16 

december 2013 betreffende de uitgifte van een aandelenoptieplan en de voorwaarden 

verbonden aan een dergelijk plan, heeft de heer Patrick Rodgers, bestuurder van de 

Vennootschap, als mogelijke begunstigde, verklaard een tegenstrijdig belang van 

vermogensrechtelijke aard te hebben. Hij heeft bijgevolg niet deelgenomen aan de 

beraadslaging van de raad van bestuur, noch aan de stemming.  

In het jaarverslag heeft de raad van bestuur aan u, overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek 

van vennootschappen, de gepaste inlichtingen verschaft met betrekking tot de voornoemde 

transacties. 

Kontich, 3 april 2014 

KPMG Bedrijfsrevisoren 

Commissaris 

vertegenwoordigd door 

 

 

 

Serge Cosijns 

Bedrijfsrevisor 

Jos Briers 

Bedrijfsrevisor 
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