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ANTWERPEN, België, 14 april 2016 – Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN) 

(“Euronav” of de “Vennootschap”) zal haar resultaten van het eerste kwartaal 2016 

bekendmaken op woensdag 27 april 2016 voor opening van de beurs. De Vennootschap 

organiseert een conference call om 9u30 EDT / 15u30 CET op woensdag 27 april 2016 om 

de kwartaalresultaten te bespreken.  

De conference call zal bestaan uit een webcast met een begeleidende presentatie. Details 

over deze conference call kan men hieronder raadplegen en op de Euronav website in de 

‘Investeerders’ sectie: http://investors.euronav.com. 

 

Webcast Informatie  

Type Evenement:  Audio webcast met presentatie bediend door de gebruiker 

Datum Evenement: 27 april 2016 

Tijdstip Evenement: 9u30 EDT / 15u30 CET  

Titel Evenement:  “Euronav Q1 2016 Earnings Call” 

URL Evenement:  http://services.choruscall.com/links/euronav160427.html 

 

Om eventuele vertragingen te vermijden, kunnen deelnemers zich vooraf registreren via de 

volgende link: http://dpregister.com/10083850. Na registratie ontvangt de deelnemer een 

speciaal inbelnummer en een registratielink met PIN code voor de conference call. Bij 

registratie dient de deelnemer naam, vennootschap en emailadres mee te delen.  

Deelnemers die niet in de mogelijkheid zijn om zich vooraf te registreren, kunnen inbellen 

op +1-412-317-5471 op de dag van de conference call. 

De conference call kan herbeluisterd worden vanaf 27 april 2016, 11u30 EDT/ 17u30 CET, 

tot en met 4 mei 2016 op het nummer +1-412-317-0088 na intoetsen van de conference 

code 10083850. 

 

* 

*  * 

 

Contact: 

Mr. Brian Gallagher – Euronav Investor Relations 

Tel: +44 20 7870 0436 

Email: IR@euronav.com 

 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2016: donderdag 12 mei 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 VPlusschip, 29 VLCC’s (waaronder één in 50%-50% joint venture), één VLCC in 
aanbouw die we recent overnamen onder bestaande nieuwbouwcontracten, 22 Suezmaxschepen (waaronder vier 
in 50%-50% joint venture) en twee FSOschepen (beide in 50%-50% joint venture). Euronav-schepen varen 
voornamelijk onder Belgische, Griekse en Franse vlag, alsook onder de vlag van de Marshall Eilanden.  
 
Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007. 
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