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EURONAV NV PUBLICEERT JAARVERSLAG 2015 

 
ANTWERPEN, België, 5 april 2015 – Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN) 
(“Euronav” of de “Vennootschap”) publiceerde vandaag haar jaarverslag voor het jaar 
2015 overeenkomstig de Belgische wetgeving van toepassing op vennootschappen die 
noteren op Euronext Brussels (het “Jaarverslag”). Het Jaarverslag kan worden 
geraadpleegd op de website van de Vennootschap: www.euronav.com.  
 
Daarnaast is de Vennootschap onderworpen aan de rapporteringsvereisten van de U.S. 
Securities and Exchange Commission (de “SEC”) met betrekking tot buitenlandse 
vennootschappen die noteren op de New York Stock Exchange. Een U.S. jaarverslag op 
Formulier 20-F (het “U.S. Jaarverslag”) voor het jaar 2015 werd vandaag eveneens 
neergelegd bij de SEC . 
 
Het U.S. Jaarverslag kan worden gedownload van Euronav’s website (www.euronav.com) 
onder de rubriek Investeerders / Nieuws / SEC Filings alsmede van de website van de 
SEC (www.sec.gov) vanaf 5 april 2016. Gedrukte exemplaren van de volledige 
geauditeerde jaarresultaten opgenomen in het U.S. Jaarverslag kunnen op eenvoudig 
verzoek kosteloos verkregen worden van Euronav op de maatschappelijke zetel te De 
Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België of via e-mail aan IR@euronav.com of 
telefonisch op +32-3-247-44-11. 
 

* 
*  * 

 
Contact: 
Mr. Brian Gallagher – Euronav Investor Relations 
Tel: +44 20 7870 0436 
Email: IR@euronav.com 
  
 

Bekendmaking resultaten eerste kwartaal 2016: woensdag, 27 april 2016 
Over Euronav 
Euronav is een onafhankelijke tankerrederij die instaat voor het zeevervoer en de opslag van ruwe olie en 
petroleumproducten. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te Antwerpen, België, en 
verder heeft Euronav kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op Euronext Brussels en op de 
NYSE onder het symbool EURN. Euronav verhandelt zijn schepen op de spotmarkt alsook onder langetermijn-
bevrachtingsovereenkomsten. VLCC-schepen op de spotmarkt worden uitgebaat binnen de Tankers 
International pool, waarvan Euronav één van de grootste partners is. De vloot uitgebaat door Euronav bestaat 
uit 55 dubbelwandige schepen: één V-Plus-schip, 29 VLCC’s (waaronder één in 50%-50% joint venture), één 
VLCC in aanbouw die we recent overnamen onder bestaande nieuwbouwcontracten, 22 Suezmax-schepen 
(waaronder vier in 50%-50% joint venture) en twee FSO-schepen (beide in 50%-50% joint venture). Euronav-
schepen varen voornamelijk onder Belgische, Griekse en Franse vlag, alsook onder de vlag van de Marshall 
Eilanden.  
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