
TINC: van windmolens naar de zorgsector
Eind dEcEmbEr 2017 paktE tinc uit met 
een even onverwachte als forse inves-
tering. Zo zal het een belang nemen in 
de groep Réseau Eqso, dat actief is in de 
zorgsector. Enerzijds zal het een meerder-
heidsbelang nemen in de overkoepelende 
maatschappij, anderzijds neemt ze een 

minderheidsbelang in de zorgactiviteit. 
tinc maakte het bedrag van de totale in-
vestering niet rechtstreeks bekend, maar 
omschreef het als 15 % van de marktwaar-
de van haar investeringsportefeuille en dit 
na de bijkomende investering in de a11. 
Een kleine berekening leert dat die waarde 
197,2 miljoen euro is, 15 % hiervan is dus 
29,6 miljoen euro. We vermelden er wel 
bij dat de transactie nog niet volledig af-
gerond is.

We gingen op onderzoek naar Réseau 
Eqso en vonden dat de groep in 2016 een 
omzet neergezet heeft van 5 miljoen euro. 
Het eigen vermogen eind 2016 bedroeg 

slechts 3 miljoen euro, de post andere 
schulden liep op tot 19,5 miljoen euro. 
Langs de activazijde staat een waarde van 
21,1 miljoen euro van financiële participa-
ties. Zo bezit Eqso 2 exploitatievennoot-
schappen, met name het Belgische Le Car-
rosse en het Franse La Carrosse de France. 
In België was er in 2016 een omzet van 28,2 
miljoen euro, in Frankrijk een van 3,5 mil-
joen euro. Op het eerste zicht hebben beide 
vennootschappen een relatief laag vermo-
gen tegenover de schulden, maar zijn ze 
net als de moedermaatschappij heel renda-
bel. Le Carrosse baat 15 centra (14 in België 
en 1 in Frankrijk) uit voor begeleiding van 
volwassenen met mentale beperkingen. In 
België bevinden de centra zich uitsluitend 
in Wallonië.

In feite zouden we dergelijke transactie 
eerder verwachten voor een GVV, maar bij 
tinc wijst men op de verschillen met de 
klassieke investeringen van die GVV’s in het 
vastgoed van rusthuizen, assistentiewo-
ningen of medische dienstencentra. Daar 
bovenop investeert tinc ook nog in de ex-
ploitatie van deze centra. Wat de rendabili-
teit van deze investering zal zijn, is nog niet 
geweten. Feit is dat tinc niet kan profite-
ren van fiscale gunstmaatregelen zoals de 
GVV’s, maar wel zijn graantje kan meepik-
ken van de groei van de groep, zowel van 
het vastgoed als de exploitatie.

In het persbericht meldt tinc dat ze een 
kredietlijn heeft van 60 miljoen euro, maar 
volgens onze berekeningen moet ze die 
nog niet aanspreken. Op het einde van het 
vorige boekjaar had de groep 50 miljoen 
euro cash, waarvan 20 miljoen euro aan-

gewend werd voor de bijkomende investe-
ring in de a11 (verbindingsweg haven Zee-
brugge met het binnenland, red.) Met deze 
investering van 29,6 miljoen euro zal die 
50 miljoen euro dus bijna opgesoupeerd 
zijn. tinc zal dus niet onmiddellijk vers 
geld moeten ophalen, tenzij er natuurlijk 
op kortere termijn nog nieuwe investerin-
gen zouden aankomen. Hierbij aansluitend 
kunnen we nog meegeven dat de geplande 
nieuwe biotech-incubator in Zwijnaarde 
niet onmiddellijk in de portefeuille van 
tinc zal terecht komen. Die wordt wel ont-
wikkeld door een grote aandeelhouder van 
tinc. Daarnaast heeft tinc een belangrijke 
participatie in de eerste biotech-incubator 
in Zwijnaarde. 

We herhalen dat tinc een netto divi-
dendrendement van iets minder dan 3 % 
aanbiedt. Het risico van een belegging in 
tinc is heel beperkt.

Gert De Mesure
Redactie 23 januari 2018
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