
De GVV (GereGlementeerDe VastGoeD 
vennootschap) in logistiek vastgoed Mon-
tea heeft altijd al in de schaduw gestaan 
van grotere broer WDP. Als institutionele 
beleggers in de sector willen beleggen, 
kiezen ze voor WDP met zijn marktkapi-
talisatie van 2,5 miljard euro. En niet voor 
Montea dat maar een beurswaarde van 
695 miljoen euro heeft. Het zal het ma-
nagement van Montea zeker plezier doen 
dat hun beurskoers het in 2018 wat beter 
doet dan deze van WDP (+ 28,7 % versus 
+ 26,9 %). 

Dat Montea de prestatie van WDP eve-
naart heeft het te danken door deels dezelf-
de recepten te gebruiken, zoals daar zijn:

 focus op Nederland
 samenwerking met ontwikkelaars of 

zelf ontwikkelen, wat toelaat de ont-
wikkelingsmarge deels of volledig op 
zak te steken

 op maat ontwikkelde (gespecialiseerde) 
gebouwen die voor een relatief lange 
tijd verhuurd worden (en dus minder 
risicovol zijn)

 hoge schuldgraad (boven 50 %), zie gra-
fiek

 verlaging van de dividend pay-out om 
meer winst te kunnen reserveren voor 
groei

 keuzedividend, ook met de bedoeling 
winst te reserveren om te investeren en 
te groeien

En dus net als WDP heeft Montea kunnen 
profiteren van een herwaardering van zijn 
aandeel, onder de vorm van een hogere 
ratio koers/courant resultaat. We bespra-
ken dit reeds eerder bij WDP. Beleggers 
vinden investeren in logistiek vastgoed 
minder risicovol, wat tot een hogere waar-
dering leidt van de spelers in dat logistiek 
vastgoed. De evolutie van de waardering 
hebben we in een kleine tabel samenge-
vat. We hebben er het courant resultaat per 
aandeel van elk jaar afgezet tegenover de 
slotkoers van dat jaar. Voor 2018 gebruiken 
we de huidige koers versus het verwachte 
courante resultaat per aandeel.

Dat het goed gaat met Montea illustre-
ren de cijfers van de eerste 9 maanden van 

2018. De huurinkomsten stegen een stevi-
ge 19 % tot 35,9 miljoen euro, door een com-
binatie van aankopen en oplevering van 
ontwikkelingsprojecten. Het bedrijfsre-
sultaat nam slechts 14,7 % toe, lager dan de 
19 % van de huurinkomsten. Er moet ver-
meld worden dat er in 2017 een eenmalig 
inkomen van 0,9 miljoen euro was. Als we 
hiervan abstractie maken, komt de toena-
me van het bedrijfsresultaat uit op 18,4 %. 

Het financiële resultaat verbeterde in 
zekere mate, met dank aan een verdere 
daling van de financiële kost van 3 % naar 
2,7 %. Het courant resultaat nam 27,2 % toe 
tot 25,1 miljoen euro, per aandeel bedroeg 
de aangroei 9,5 % door een stijging van het 
aantal uitstaande aandelen.

Naast de sterke groei van de portefeuille 
en van de huurinkomsten, valt ook de be-
langrijke positieve herwaardering op van 
de vastgoedportefeuille. De oplevering van 
diverse nieuwe projecten en een daling van 
het marktrendement in België, Frankrijk 
en Nederland gaven aanleiding tot een her-
waardering van 25 miljoen euro en dit op 
een portefeuille die eind 2017 een waarde 
had van 657,5 miljoen euro. De herwaarde-
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Gerenoveerde gebouwen in Mechelen. 
Opslag 21.550 m2, kantoren 1.410 m2, vrije 
hoogte 8 m, zonnepanelen en directe toe-

gang tot de E19 Brussel/Antwerpen. Ver-
huurd aan TNT Innight, DHL en LabCorp.
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ring van de financiële instrumenten was 
licht positief. In totaal kwam het groepsre-
sultaat uit op 51,1 miljoen euro.

Ook niet onbelangrijk is de toename 
van de intrinsieke waarde per aandeel. 
Die kwam 16,6 % hoger uit dan een jaar 
geleden, deels door de uitgifte van nieu-
we aandelen boven de intrinsieke waarde, 
anderzijds door het gerealiseerde resul-
taat sindsdien. Als we spreken over de in-
trinsieke waarde, dan moeten we het ook 
hebben over de premie waarmee de koers 

noteert tegenover die intrinsieke waarde. 
Die premie bedraagt 66 % en kan verklaard 
worden door het hoge rendement op eigen 
vermogen dat Montea realiseert. Over 2018 
schatten we dat rendement op 8,7 %, wat 
relatief hoog is in vergelijking met de Bel-
gische sectorgenoten. Verklaringen hier-
voor zijn het hoge rendement op logistiek 
vastgoed, de hoge bedrijfsmarge (meer dan 
90 %) en de hoge schuldgraad (hoog ge-
bruik van de schuldhefboom).

Aandeelhouders van Montea mogen 
dus terugblikken op een heel gunstig 2018. 
De langetermijnrente heeft geen roet in het 
eten gegooid, het courant resultaat groeit 
mooi dit jaar en daarboven komt nog een 
hogere waardering onder de vorm van een 
hogere multiple van het courant resultaat. 

Wat 2019 betreft, maken we ons geen 
zorgen over de evolutie van het courant re-
sultaat per aandeel. We gaan er wel niet van 
uit dat de waardering zal blijven stijgen, 
evenmin dat de langetermijnrente op de 
huidige lage niveaus blijft. Montea noteert 
vandaag met een koers/courant resultaat 
19,1, hoger dan het Belgische sectorgemid-
delde. Het netto dividendrendement be-
draagt 3 %.

Gert De Mesure
Redactie 10 november 2018

Koers Montea 54,6 euro
Koers WDP 113,40 euro
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In 2016 opende WDP een 17.000 vier-
kante meter groot distributiecen-

trum voor Tempo Log Belgium.
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