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IMMOCORNER 2020 
 
 
Uit ons boek ‘GVV’s van A tot X’, uitgegeven in september 2017, weten we dat GVV’s 2 
belangrijke externe risico’s kennen. Deze zijn de algemene beursevolutie enerzijds, anderzijds de 
(inverse) evolutie van de langetermijnrente. Deze risico’s deden zich in 2019 allerminst voor, in 
tegendeel ze boden de beurskoersen van de Belgische GVV’s heel wat steun. Dit jaar is de 
situatie totaal verschillend met een stevige beurscorrectie die de GVV’s niet onberoerd laat, de 
verdere daling van de langetermijnrente biedt hiertegen weinig of geen soelaas. Feit is dat de 
GVV’s deze externe elementen moeten ondergaan.  
Daarnaast zijn er de interne elementen die aandacht verdienen en die een belangrijk deel van de 
sterke prestaties van de voorbije jaren verklaren. We denken dan onder andere aan de 
operationele prestaties, de aankopen/verkopen, herontwikkelingen, verhuurprestaties of 
kostenbeheer. Vooral de eigen (her)ontwikkelingen verdienen aandacht omdat ze de GVV 
toelaten om een hoger huurrendement te realiseren en bijgevolg om positieve herwaarderingen 
te boeken. 
De voorbije 2 jaren merkten we ook op dat een ander fenomeen de beurskoersen van GVV’s of 
van REITs sterk beïnvloed heeft, met name het vastgoedsegment waarin het betrokken bedrijf 
actief is. Terwijl er in 2017 een bijna perfecte correlatie was tussen het rendement op eigen 
vermogen (op basis van het courant of EPRA resultaat) en de koers/boekwaarde (of de 
discount/premie) over alle segmenten heen, is die correlatie vandaag veel minder aanwezig. Dit 
uit zich in bijzonder lage waarderingen voor groepen actief in winkelvastgoed (los van het 
gerealiseerde rendement) en hogere waarderingen bijvoorbeeld voor bedrijven actief in logistiek 
vastgoed en in zorgvastgoed. De beoordeling van elke GVV of REIT individueel is hierdoor 
moeilijker dan ooit.  
En of dat nog niet moeilijk genoeg is, is er nog de impact van het coronavirus.  
 
Gert De Mesure (10 maart 2020) 
 
 
(koersen 10 maart 2020) Beurs- netto netto dividend
 Koers waarde** 30/12/17 30/12/18 NAV premie/disc.(-) dividend* rendement schuld%
Aedifica 108,40 2.666,8 37,7% 39,5% 59,52 82,1% 2,38 2,2% 39,60%
Ascencio 50,40 332,4 -10,0% 0,8% 56,96 -11,5% 2,38 4,7% 39,00%
Befimmo 47,00 1.337,0 -12,2% -2,4% 59,29 -20,7% 2,42 5,1% 42,70%
Care Property Invest 29,50 601,6 59,0% 48,2% 12,35 138,9% 0,65 2,2% 48,88%
Cofinimmo 142,40 3.680,9 29,7% 31,7% 95,02 49,9% 3,92 2,8% 41,00%
Home Invest B. 109,50 361,3 23,4% 19,5% 94,16 16,3% 3,40 3,1% 50,11%
Immo Moury 49,80 23,1 0,1% 22,7% 50,10 -0,6% 1,61 3,2% 17,30%
Intervest Offices 24,60 606,6 9,4% 20,3% 21,25 15,8% 1,08 4,4% 39,00%
Leasinvest RE 106,00 628,2 10,4% 23,0% 80,20 32,2% 3,57 3,4% 55,88%
Montea 81,20 1.271,8 89,1% 39,0% 43,09 88,4% 1,78 2,2% 39,40%
QRF 15,15 108,4 -37,9% 10,6% 17,90 -15,4% 0,56 3,7% 48,73%
Retail Estates 69,30 875,3 -6,1% -9,9% 62,62 10,7% 3,08 4,4% 51,07%
VastNed Retail Belgium 41,80 212,3 -7,1% 2,5% 50,86 -17,8% 2,03 4,9% 27,90%
Warehouses Estates 56,50 178,9 -5,9% 15,3% 49,69 13,7% 2,42 4,3% 40,30%
WDP 23,40 4.036,2 75,3% 43,4% 12,20 91,8% 0,52 2,2% 46,70%
Wereldhave Belgium 73,00 570,0 -23,4% -10,8% 88,27 -17,3% 3,64 5,0% 29,33%
Xior 48,40 926,0 24,1% 28,7% 32,71 48,0% 0,91 1,9% 45,67%
Bel-20 3.155,6 -20,7% -1,7%

*: na 30% R.V., 15% voor Aedifica en CPI
**: in miljoen euro

sinds
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(in miljoen EUR)
Netto huurresultaat
Groei in %
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Resultaat portefeuille

Koers 108,40 Nettowinst
Aantal aandelen (m) 24,601 Courant resultaat

Marktkapitalisatie (m) 2.666,8 Bezettingsgraad (niet-gem.)

Intrins. waarde (jun./19) 58,11
Schuldgraad (jun./18) 37,2% Winst per aandeel

Courant resultaat per aandeel
  Netto dividend*
  Intrinsieke waarde (reëel)

Premie/discount
Dividendrendement **
*: vanaf 2012/13 met 15% RV, vanaf 2015/16 met 27% RV, vanaf 2016/17 met 15% RV

**: op basis van koersen eind juni (afsluiting boekjaar), voor 2018/19 en 2019/20E de huidige koers

AEDIFICA

10 maart 2020

FY13/14 FY14/15 FY15/16 FY16/17 FY17/18 FY18/19 FY19/20E
40,613 49,903 59,822 78,983 91,677 118,413 n.b.
12,6% 22,9% 19,9% 32,0% 16,1% 29,2% n.b.
31,421 39,022 47,614 65,777 77,275 97,142 n.b.
-13,955 -13,150 -18,392 -11,419 -15,310 -20,168 n.b.

3,816 19,292 11,625 11,816 15,807 70,638 n.b.
21,385 45,165 40,266 63,358 71,855 123,497 97,200
20,315 25,498 34,326 47,964 58,403 72,145 97,200
97,6% 97,9% 98,1% 98,7% 99,0% 100,0%  

FY13/14 FY14/15 FY15/16 FY16/17 FY17/18 FY18/19 FY19/20E
2,16 4,24 2,85 4,16 4,00 6,41 3,95
2,05 2,39 2,43 3,15 3,25 3,74 3,95
1,62 1,70 1,53 1,91 2,13 2,38 2,55

38,74 42,59 43,74 49,40 51,74 58,11 n.b.
23,9% 15,4% 55,6% 54,6% 44,8% 86,5% n.b.

3,4% 3,5% 2,3% 2,5% 2,8% 2,2% 2,4%
*: vanaf 2012/13 met 15% RV, vanaf 2015/16 met 27% RV, vanaf 2016/17 met 15% RV

**: op basis van koersen eind juni (afsluiting boekjaar), voor 2018/19 en 2019/20E de huidige koers  
Bedrijfsomschrijving 
Aedifica, een GVV, heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot de Europese referentie in 
rusthuizen. Ze werd opgericht eind 2005 en zette in oktober 2006 de stap naar Euronext Brussel. 
Eind 2019 was de vastgoedportefeuille aangegroeid tot 2,6 miljard euro (1,964 miljard euro met 
inbegrip van projecten en panden bestemd voor verkoop) en omvatte ze 290 sites met meer dan 
21.000 bedden in 4 landen. Hiervan bevindt 41% zich in België, 22% in Groot-Brittannië, 21% in 
Duitsland en 16% in Nederland. Deze verdeling houdt geen rekening met de acquisitie van het 
Finse Hoivatilat (is goed voor 13% van het totaal).  
De belangrijkste huurders (op eind 2019) zijn de Senior Living Group (14% van huurinkomsten), 
Armonea (12% van huurinkomsten), Vulpia (8% van huurinkomsten) en Orpea (8% van 
huurinkomsten). Naar type van zorgvastgoed bestond de portefeuille eind 2019 voor 75% uit 
vastgoed voor ouderenzorg, 17% is bestemd voor gemengd gebruik en 7% voor 
seniorenhuisvesting. De resterende 1% is bestemd voor gespecialiseerde zorg.  
De pijplijn van uit te voeren projecten, inbegrepen deze van Hoivatilat in Finland en Zweden, is 
goed voor een bijkomend volume van 627 miljoen euro.  
Een belangrijke eigenschap van de portefeuille betreft de gemiddelde en gewogen duur van de 
huurcontracten van 21 jaar! Door het afstoten van de appartementen en de hotels is Aedifica 
vanaf 2020 een zuivere speler in zorgvastgoed en dit met een bezettingsgraad van 100%.  
 

Beoordeling 
Al sinds meerdere jaren is Aedifica voor vele internationale institutionele beleggers de referentie 
voor beleggingen in zorgvastgoed. Met de intrede in Groot-Brittannië in december 2018 en met 
de overname van het Finse Hoivatilat eind 2019 heeft ze haar goede naam nog versterkt. Even 
belangrijk of misschien belangrijker is dat Aedifica zijn portefeuillegroei heeft kunnen omzetten in 
een stijging van het courant resultaat per aandeel. Terwijl in de periode 2008/09 tot 2013/14 het 
courant resultaat per aandeel daalde van 2,09 euro naar 2,05 euro, was er in de periode 2013/14 
tot 2018/19 een toename van 82% van dat courant resultaat per aandeel. Verschillende 
elementen droegen bij tot die groei zoals de winstreservering (daling van de pay-out ratio richting 
het wettelijke minimum van 80%), de stijging van de bedrijfsmarge (hogere marge voor 
zorgvastgoed in vergelijking met gemeubelde en ongemeubelde appartementen) en door de 
belangrijke herwaarderingen van de vastgoedportefeuille (resulteert in daling van de schuldgraad, 
waardoor opnieuw vastgoed met nieuwe schulden gekocht kan worden). 
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(in miljoen EUR)
Huuropbrengsten
Groei in %
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Resultaat portefeuille

Koers 47,00 Nettowinst
Aantal aandelen (m) 27,05 Courant resultaat

Marktkapitalisatie (m) 1.271,5 Bezettingsgraad
 

Intrinsieke waarde (dec/19) 59,29
Schuldgraad (dec/19) 42,7% Winst per aandeel

Courant resultaat per aandeel
  Netto dividend
  Intrinsieke waarde (reëel)

Premie/discount
Dividendrendement *
*: op basis van slotkoersen van het boekjaar, voor FY19 en FY20E de huidige koers

BEFIMMO

10 maart 2020

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
138,695 139,510 137,037 142,431 143,550 134,786 135,939

1,4% 0,6% -1,8% 3,9% 0,8% -6,1% 0,9%
113,369 115,098 111,738 117,048 115,249 104,703 99,713

-53,3 -29,4 -41,24 -14,56 -22,14 -22,801 -20,319
9,910 11,951 22,275 35,227 -5,171 109,882 n.b.

68,863 97,927 90,406 136,070 82,847 178,463 78,353
84,146 86,282 87,243 95,657 94,139 83,605 78,353
94,1% 94,2% 94,3% 94,4% 95,7% 94,4% n.b.

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
3,19 4,41 3,82 5,32 3,24 6,95 2,90
3,90 3,89 3,68 3,74 3,68 3,26 2,90
2,59 2,52 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42

54,00 54,96 54,78 56,63 56,42 59,29 n.b.
12,0% -0,7% -2,6% -5,4% -14,7% -20,7% n.b.

4,3% 4,6% 4,5% 4,5% 5,0% 5,1% 5,1%
*: op basis van slotkoersen van het boekjaar, voor FY19 en FY20E de huidige koers  

Bedrijfsomschrijving 
Befimmo is vandaag op Euronext Brussel de enige GVV die 100% in kantoren belegd is. Eind 
2019 had de vastgoedportefeuille een waarde van 2,789 miljard euro, verdeeld over iets minder 
dan honderd gebouwen die een oppervlakte van ongeveer 900.000 m2 beslaan. Het fonds werd 
opgericht in 1995 en zette in 1996 de stap naar Euronext Brussel.  
Op geografisch vlak is ze sterk gericht op het Brusselse Gewest (56% van het totaal). De overige 
gebouwen zijn gelegen in Vlaanderen (17%), Wallonië (8%) en Luxemburg stad (5%). 
Ontwikkelingsprojecten zijn goed voor 14% van de portefeuille. De bezettingsgraad eind 2019 
bedroeg 95,46%. Een van de belangrijkste eigenschappen van de portefeuille van Befimmo is 
haar huurdersbestand. Dat bestaat voor meer dan 50% uit openbare instellingen (Belgische Staat 
en aan Europa gelieerde instellingen of vertegenwoordigingen). Met een belang van 9,7% is Axa 
Belgium de grootste aandeelhouder, gevolgd door Ageas met 9,4%. BlackRock bezit 2,7%  

Beoordeling 
Befimmo bevindt zich in een belangrijke overgangsperiode die startte in 2019. Enkele belangrijke 
gebouwen, voornamelijk de WTC-torens 3 en 4, kwamen op een punt dat ze een volledige 
herontwikkeling moesten ondergaan, wat Befimmo met een dubbele uitdaging opzadelde. 
Enerzijds verloor het de huurinkomsten uit de gebouwen, anderzijds vergt de herontwikkeling 
heel wat financiële middelen. Voor de lopende projecten gaat het om een bedrag van 620 miljoen 
euro, voor de nog op te starten projecten is een bedrag van 190 miljoen euro nodig.  
Door het vertrek van de huurder in de te herontwikkelen projecten verliest Befimmo 
huurinkomsten, maar om die nieuwe projecten te financieren zijn bijkomende middelen nodig 
waardoor diverse andere gebouwen te gelde gemaakt moeten worden. Die verkopen wegen dan 
ook weer op de huurinkomsten. Positief is dan wel dat die verkopen onderliggende meerwaarden 
naar boven kunnen brengen (13 miljoen euro in 2019) en dat de nieuwe projecten die al 
voorverhuurd werden, al tot positieve herwaarderingen leiden (49 miljoen euro in 2019).  
Het gevolg is dat het courant resultaat per aandeel in de periode 2018 tot 2021 geleidelijk zal 
dalen om dan vanaf 2022 licht te stijgen. Niet onbelangrijk is dat het brutodividend gedurende 
deze overgangsperiode ongewijzigd blijft op 3,45 euro bruto.  
Een ander belangrijk aspect, is het partnership met Silversquare (ondertussen 100% in bezit) dat 
actief is in het ter beschikking stellen van co-working lokaties. Dit jaar zal het aantal m2 dat door 
Silversquare gecommercialiseerd wordt, stijgen tot 16.300 m2, tegen 2021 wordt dat 23.300 m2.  
Niet onbelangrijk tot slot, is de daling van de leegstand in de Brusselse kantorenmarkt (van 
7,98% naar 7,57%) en de verdere daling van het marktrendement (van 4,25% naar 4,10%).  
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(in miljoen EUR)
Huuropbrengsten
Groei in %
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Nettowinst

Koers 29,50 Courant resultaat
Aantal aandelen (m) 19,323

Marktkapitalisatie (m) 570,0
Winst per aandeel

Intrins. waarde (dec/18) 11,86 Courant resultaat p/a
Schuldgraad (dec/18) 45,7% Netto dividend 

Intrinsieke waarde (reëel)
  Premie/discount
  Dividendrendement *

*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2018 en 2019E de huidige koers

CARE PROPERTY INV.

10 maart 2020

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19E
12,787 13,732 15,629 19,947 25,238 29,000

3,9% 7,4% 13,8% 27,6% 26,5% 14,9%
10,459 11,409 13,315 17,839 21,416 25,000
-13,745 -0,904 -7,019 -2,388 -5,973 n.b.

3,306 12,014 7,895 14,288 23,002 20,332
7,576 7,477 8,410 11,805 19,416 20,332

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19E
0,32 1,01 0,60 0,90 0,80 0,92
0,73 0,63 0,64 0,74 1,00 0,92
0,54 0,54 0,54 0,58 0,60 0,65
6,37 7,62 8,24 11,29 11,86 n.b.

144,0% 99,5% 148,2% 64,7% 148,7% n.b.
3,5% 3,6% 2,6% 3,1% 2,0% 2,2%

*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2018 en 2019E de huidige koers  
Bedrijfsomschrijving 
De oorspronkelijke naam van Care Property Invest (CPI) was Serviceflats Invest (SFI). SFI werd 
opgericht in 1995 onder impuls van de Vlaamse regering en met steun van de financiële 
instellingen Dexia (nu Belfius) en KBC. De opdracht bestond erin om 2.000 kwalitatieve en 
betaalbare assistentiewoningen (serviceflats) in Vlaanderen en Brussel te bouwen. In 2013 
voltooide het bedrijf haar opdracht met de afronding van de bouw van 1.988 assistentiewoningen. 
De groep had toen kunnen opteren voor een uitdoofscenario met minimale kosten, de lopende 
contracten vergen immers weinig opvolging en lopen vanzelf af. Maar ze koos voor een doorstart. 
Die ging gepaard met een naamswijziging, de splitsing van de aandelen en de verruiming van het 
statutair doel. Dit laatste bestond erin dat Care Property Invest kon investeren in alle 
woonvormen vervat in het woonzorgdecreet.    
In november 2014 verkreeg CPI het statuut van een openbare gereglementeerde 
vastgoedvennootschap (GVV). Ter ondersteuning van die doorstart, werd in 2015 een eerste 
openbare kapitaalverhoging van 38 miljoen euro doorgevoerd.  
Eind september 2019 had de portefeuille een omvang van 624,3 miljoen euro, bestaande uit 108 
sites. 47% hiervan betrof projecten met onroerende leasing, de overige 53% bestond uit gewone 
vastgoedbeleggingen. Naar wooneenheden toe bevond 77% zich in het Vlaams Gewest, 8% in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 5% in het Waals Gewest. Nederland was goed voor 10% 
van de wooneenheden. OCMW’s zijn goed voor 48% van de huurinkomsten.  
Tot in 2013 genoot CPI van een vrijstelling van roerende voorheffing, daarna werd het 15%. De 
voorwaarde is dat 60% van de portefeuille in zorgvastgoed belegd is.  
 

Beoordeling 
In een omgeving van negatieve rentevoeten scoort CPI heel hoog als belegging. Alle indicatoren 
bieden steun. We denken hierbij aan de demografische evolutie en de vergrijzing. De hoge noden 
worden ingevuld door professionele partijen, zij het OCMW’s of privé-bedrijven met een hoge 
solvabiliteit, die beroep doen op een financiële partner zoals CPI. Dankzij de huurcontracten op 
relatief lange termijn is het tevens beschermd tegen een zekere volatiliteit door huuropzeggingen.  
En door een politiek van winstreservering en continue positieve herwaarderingen kan het courant 
resultaat per aandeel gestaag stijgen, met positieve gevolgen voor de evolutie van het dividend. 
Tegen die achtergrond speelt de hoogte van de waardering een mindere rol, de belegger heeft 
alleen oog voor het defensieve karakter van zijn belegging en voor de continue dividendgroei.  
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(in miljoen EUR)
Netto huurresultaat
Groei in %
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Resultaat portefeuille

Koers 142,40 Nettowinst, deel groep
Aantal aandelen (m) 21,35 Courant resultaat

Marktkapitalisatie (m) 3.040 Bezettingsgraad 

Intrins. waarde (dec/19) 95,02
Schuldgraad (dec/19) 43,8% Winst per aandeel 

Courant resultaat per aandeel
  Netto dividend
  Intrinsieke waarde (reëel)
 Premie/discount

Dividendrendement *
*: op basis van koersen eind december, voor 2019 en 2020E de huidige koers

COFINIMMO

10 maart 2020

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
208,074 207,534 210,654 209,943 211,729 233,224 n.b.

-4,1% -0,3% 1,5% -0,3% 0,9% 10,2% n.b.
177,742 174,341 172,079 172,047 173,923 193,289 n.b.

-187,575 -67,638 -66,236 -23,280 -24,860 -15,741 n.b.
-37,016 6,261 1,983 -2,791 3,962 62,301 n.b.
-52,671 103,967 97,393 137,362 145,613 204,615 n.b.
120,409 128,517 134,260 139,090 145,004 166,498 n.b.

95,2% 94,9% 94,5% 94,6% 94,6% 97,0% n.b.

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
-2,93 5,23 4,64 6,45 6,58 8,37 7,10
6,70 6,46 6,40 6,53 6,55 6,81 7,10
4,13 4,02 3,85 3,85 3,85 3,92 4,06

85,80 88,66 88,29 89,31 90,71 95,02 n.b.
10,5% 11,0% 23,1% 21,8% 19,2% 49,9% n.b.

4,4% 4,1% 3,5% 3,5% 3,6% 2,8% 2,9%
*: op basis van koersen eind december, voor 2019 en 2020E de huidige koers  

Bedrijfsomschrijving 
Cofinimmo was de eerste Belgische GVV (ex-vastgoedbevak) en is vandaag de tweede grootste 
in beurswaarde. Het aandeel maakt deel uit van de Bel-20. De portefeuille had eind 2019 een 
waarde van 4,247 miljard euro. Op geografisch vlak bevindt 66% van de portefeuille zich in 
België, 12% in Frankrijk, 10% in Nederland en 12% in Duitsland. Eind 2019 investeerde 
Cofinimmo in 2 nog te bouwen projecten in Spanje, de waarde van de terreinen vertegenwoordigt 
0,3% van de portefeuille.  
De portefeuilleverdeling naar segment toe is als volgt: kantoren 31%, zorgvastgoed 56% en 
distributienetwerken 13%. Initieel bestond de portefeuille voor 100% uit kantoren, maar de 
voorbije jaren vond een belangrijke transformatie en diversificatie naar rusthuizen en andere 
activa plaats. Op financieel vlak heeft dit een hogere operationele marge tot gevolg, alsook een 
meer stabiele evolutie van de resultaten. Zo geniet zorgvastgoed van langere huurcontracten in 
vergelijking met kantoren. Ook is zorgvastgoed relatief minder snel ‘verouderd’ en vergt het 
minder investeringen.  
De bezettingsgraad eind 2019 kwam uit op 97%. Voor de kantoren afzonderlijk is dat 91,5%, voor 
de distributienetwerken 99,2% en 99,8% voor het zorgvastgoed.  
Belangrijk om weten is dat als het zorgvastgoed 60% van de portefeuille vertegenwoordigd, de 
roerende voorheffing op het dividend verlaagd wordt van 30% naar 15%.   

Beoordeling 
De kantorenportefeuille van Cofinimmo heeft de voorbije jaren constant op de resultaten 
gewogen, via de veroudering van tal van gebouwen die verlaten werden door de huurders en die 
de groep tot renovatie of herbestemming dwongen. Deze evolutie verhinderde de groep haar 
courant resultaat per aandeel en dus ook haar dividend te verhogen. Tot in 2019. Dankzij de 
belangrijke investeringen in zorgvastgoed en het gedaalde belang van kantoren kon het courant 
resultaat per aandeel met 3% verhoogd worden, het dividend werd met 2% verhoogd.  
Dat de markt deze winstverhoging en de continue switch naar zorgvastgoed apprecieerde, kwam 
tot uiting in de koersevolutie. Deze nam sterk toe, net als de waardering. Zo maakte de 
kantorendiscount deels plaats voor een gedeeltelijke zorgvastgoedpremie. Een simpele 
berekening leert dat de ratio koers/courant resultaat ruwweg overeenkomt met 44% van Befimmo 
aangevuld met 56% van Aedifica.  
Het moet duidelijk zijn dat een verdere toename van het belang van zorgvastgoed tot een verdere 
stijging van de waardering van Cofinimmo zal leiden. En in principe ook tot een verlaging van de 
roerende voorheffing en daaruit volgend van een verhoging van het netto dividend.  
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(in miljoen EUR)
Huuropbrengsten
Groei in %

 Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Resultaat portefeuille

Koers 17,00 Nettowinst
Aantal aandelen (m) 49,59 Netto courante winst

Marktkapitalisatie (m) 843,0 Bezettingsgraad

Intrins. waarde (jun/19) 38,49
Schuldgraad (jun/19) 46,0% Netto winst per aandeel

Courante winst p/a
  Bruto dividend
  Intrinsieke waarde (reëel)

Premie/discount
Dividendrendement *

 *: op basis van koersen op het jaareind (juni), voor 2018/19 en 2019/20E de huidige koers

EUROCOMMERCIAL P.

10 maart 2020

FY14/15 FY15/16 FY16/17 FY17/18 FY18/19 FY19/20E
172,753 179,383 186,020 197,051 206,343 209,000

0,1% 3,8% 3,7% 5,9% 4,7% 1,3%
127,398 136,882 152,642 151,506 156,151 158,000
-45,780 -37,320 -39,814 -40,769 -44,286 -42,700
129,835 173,707 173,033 -22,355 -8,734 n.b.
167,774 207,399 260,753 72,064 74,586 121,200
83,418 98,434 108,044 115,729 120,208 121,200
99,2% 99,6% 99,5% 99,5% 99,2% n.b.

FY14/15 FY15/16 FY16/17 FY17/18 FY18/19 FY19/20E
3,54 4,32 5,39 1,47 1,50 2,44
1,76 2,05 2,23 2,36 2,42 2,44
1,98 2,06 2,10 2,15 2,18 2,19

34,99 37,34 40,45 39,30 38,49 n.b.
6,9% 3,4% -13,5% -7,4% -55,8% n.b.
5,3% 5,3% 6,0% 5,9% 12,8% 12,9%

*: op basis van koersen op het jaareind (juni), voor 2018/19 en 2019/20E de huidige koers  
Bedrijfsomschrijving 
Eurocommercial Properties is een Nederlandse vastgoedgroep gespecialiseerd in winkelcentra, 
opgericht in 1991. Ze verrichtte haar eerste transactie in Frankrijk in 1992. In 1994 werd de stap 
gezet naar Italië, in 2001 was Zweden aan de beurt. Door de overname van het Woluwe 
Shopping Center in 2018 werd de groep ook in België actief. Eind december 2019 bezat de groep 
28 winkelcentra met 1.822 winkels met een waarde van 4,148 miljard euro. Italië (8 activa) is met 
39% van de portefeuille de belangrijkse markt voor de groep, gevolgd door Frankrijk (11 activa, 
24% van het totaal), Zweden (8 activa, 22% van het totaal) en België (1 winkelcentrum, 15% van 
het totaal). De groep heeft beursnoteringen op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel.  
 
Beoordeling 
Winkelvastgoed is niet het populairste segment in de vastgoedmarkt vandaag. De koersevolutie 
van heel wat vastgoedgroepen actief in dit segment laat hier geen twijfel over bestaan. 
Eurocommercial Properties ontsnapte niet aan die trend en dit is opvallend als we hiertegenover 
de resultaten zetten van de eerste helft van het boekjaar 2019/20 (eindigend op 31 december 
2019). Zo namen de huurinkomsten op vergelijkbare basis gemiddeld toe met 2,4%, met een 
stijging in elk van de vier landen. De huurhernieuwingen leverden tevens in elk land hogere 
niveaus op, de leegstand is minder dan 1% en de herwaardering van de portefeuille leverde 
slechts een verwaarloosbare daling op van -0,03%. Het courant resultaat bleef onveranderd in 
die eerste jaarhelft. Het hogere bedrijfsresultaat en het betere financiële resultaat werden 
geneutraliseerd door hogere belastingen en een hoger deel voor derden (na verkoop van 50% 
van een Frans winkelcentrum).  
Ook de resultaten van het boekjaar 2018/19 (van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019) waren ver van 
slecht. Het courant resultaat per aandeel steeg 2,5% tot 2,42 euro, het brutodividend werd 1,4% 
verhoogd tot 2,18 euro. De herwaardering van de vastgoedportefeuille, lees de afwaardering, 
was beperkt tot -0,4%.  
De intrinsieke waarde (IFRS) per aandeel bedroeg eind 2019 37,80 euro, eind juni 2019 was dat 
38,49 euro. Eind 2018 kwam de intrinsieke waarde per aandeel uit op 37,71 miljoen euro.  
Na een eerste kennismaking met deze groep zal iedereen moeten besluiten dat deze 
vastgoedgroep een relatief lage waardering (hoge discount, heel aantrekkelijk 
brutodividendrendement en lage ratio koers/courant resultaat) heeft op de beurs. Dat Italië goed 
is voor 39% van de portefeuille is vandaag met de coronacrisis overduidelijk een nadeel, maar de 
hoge onderwaardering deed zich reeds voor deze crisis voor.  
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(in miljoen EUR)
Netto huurresultaat
Groei in %
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Resultaat portefeuille

Koers 109,50 Nettowinst
Aantal aandelen (m) 3,288 Uitkeerbaar resultaat

Marktkapitalisatie (m) 360,1 Bezettingsgraad 

Intrins. waarde (dec/19) 94,16
Schuldgraad (dec/19) 50,1% Winst per aandeel

Uitkeerbaar resultaat p/a
  Netto dividend*
  Intrinsieke waarde (reëel)

Premie/discount
Dividendrendement **
*: 15% RV vanaf 2012, 27% vanaf 2015, 30% vanaf 2016

**: op basis van koersen op het einde van het jaar, voor 2018 en 2019 de huidige koers

HOME INVEST 

10 maart 2020

BELGIUM

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19
18,758 17,646 18,980 22,683 24,287 25,185
-1,8% -5,9% 7,6% 19,5% 7,1% 3,7%

12,066 10,413 11,463 13,792 15,456 15,997
-7,064 -3,300 -3,035 -3,523 -4,622 -4,396
10,959 7,325 11,575 2,170 59,853 48,059
15,938 15,312 17,906 13,223 68,778 55,490
13,120 13,144 13,857 14,830 14,073 17,065
94,0% 95,0% 90,1% 90,5% 95,5% 95,4%

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19
5,16 4,86 5,69 4,14 20,92 16,88
4,25 4,18 4,40 4,65 4,28 5,19
3,19 2,92 2,98 3,15 3,33 3,40

66,15 63,60 65,19 65,98 81,81 94,16
28,6% 44,1% 43,9% 34,3% 33,8% 16,3%

3,7% 3,2% 3,2% 3,6% 3,0% 3,1%
*: 15% RV vanaf 2012, 27% vanaf 2015, 30% vanaf 2016

**: op basis van koersen op het einde van het jaar, voor 2018 en 2019 de huidige koers  
Bedrijfsomschrijving 
Home Invest Belgium werd in 1999 erkend als residentiële vastgoedbevak, en sinds 2014 als 
residentiële GVV. De portefeuille eind 2019 had een waarde van 609,6 miljoen euro en bestond 
voor 94% uit verhuurde gebouwen (53 sites met meer dan 2.000 verhuurbare units) en voor 6% 
uit ontwikkelingsprojecten. De investeringen in joint-ventures hebben een waarde van 36,2 
miljoen euro. Eind 2019 bestond de portefeuille voor 78,3% uit woningen, voor 9,4% uit 
toeristische woningen,  en voor 1,4% uit rusthuizen. Commercieel vastgoed vertegenwoordigde 
9,4% van de portefeuille, kantoren stonden voor de resterende 2,1. 65% is gelegen in het 
Brussels Gewest, 14% in Wallonië, 11% in Vlaanderen en 10% in Nederland. In Nederland bezit 
de groep 248 vakantiehuizen en 40 appartementen in het vakantiedomein Port Zélande van 
Center Parcs. De pijplijn in ontwikkeling omvat 330 appartementen die in de periode 2020 tot 
2022 opgeleverd zullen worden. Met een belang van 26,7% is de familie Van Overstraeten de 
grootste aandeelhouder, gevolgd door AXA met 15,8%.  
 
Beoordeling 
In vergelijking met zijn sectorgenoten heeft Home Invest Belgium een relatief specifieke strategie 
die sterk steunt op een rotatie van de portefeuille. Elk jaar wordt 2% tot 4% verkocht, altijd met 
een meerwaarde, en die meerwaarden ondersteunen het dividend en de groei ervan. Die 
regelmatige verkopen impliceren wel dat jaar na jaar die portefeuille aangevuld moet worden met 
nieuwe projecten of aankopen. Teneinde het rendement van die nieuwe projecten te 
maximaliseren, kiest het voornamelijk voor eigen ontwikkelingen. Naast de meerwaarden op de 
verkopen, is ook de relatief jonge leeftijd van de portefeuille een belangrijk pluspunt. Zo is meer 
dan 50% van de portefeuille jonger dan 10 jaar, meer dan 70% ervan is jonger dan 20 jaar.  
Die politiek van meerwaarden die uitgekeerd worden, gaat ook hand in hand met een regelmatige 
stijging van het courant resultaat. We evolueren naar een situatie dat een groter deel van het 
dividend gedekt wordt door dat courant resultaat, maar meerwaarden blijven nodig.   
Belangrijkst van al voor de (koers)evolutie op lange termijn is de continuïteit van de politiek van 
dividendgroei. Zoals de kaarten vandaag liggen, is er geen reden om die dividendgroei in vraag 
te stellen. Dat belet wel niet dat de koers heel volatiel kan evolueren.  
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(in miljoen EUR)
Huuropbrengsten
Groei in %
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Resultaat portefeuille

Koers 24,60 Nettowinst
Aantal aandelen (m) 24,66 Courant resultaat

Marktkapitalisatie (m) 606,6 Bezettingsgraad

Intrins. waarde (FY19) 21,25
Schuldgraad (FY19) 39,0% Winst per aandeel

Courant resultaat p/a
  Netto dividend
  Intrinsieke waarde (reëel)

Premie/discount
Dividendrendement *

 *: op basis van koersen op het jaareind, voor 2019 en 2020E huidige koers

INTERV. OFFICES

10 maart 2020

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
40,037 46,147 45,280 43,349 47,920 66,143 60,200

0,3% 15,3% -1,9% -4,3% 10,5% 38,0% -9,0%
34,888 42,082 38,226 35,077 39,554 55,891 50,800
-12,159 -11,815 -9,147 -7,467 -8,005 -8,501 -8,600
-6,404 -5,465 -10,010 -7,363 4,561 22,010 n.b.
16,290 25,952 20,582 21,186 34,114 65,765 n.b.
23,038 30,859 29,044 27,430 31,168 46,820 41,550
87,0% 90,0% 91,0% 86,0% 93,0% 93,0% n.b.

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
1,10 1,60 1,24 1,22 1,78 2,68 1,69
1,56 1,90 1,73 1,58 1,63 1,91 1,69
1,05 1,25 0,98 0,98 0,98 1,07 1,07

19,46 19,81 19,43 19,52 19,62 21,25 n.b.
16,5% 23,0% 23,0% 15,3% 4,5% 15,8% n.b.

4,6% 5,1% 4,1% 4,4% 4,8% 4,4% 4,4%
*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2019 en 2020E huidige koers  

Bedrijfsomschrijving 
Intervest Offices & Warehouses is een GVV die belegd is in kantoren en logistiek vastgoed. De 
Belgische kantoorgebouwen vertegenwoordigen 39% van de portefeuille, het logistiek vastgoed 
61% (waarvan 37% in België en 24% in Nederland). Eind 2019 bedroeg de waarde van de 
vastgoedportefeuille 893 miljoen euro (+46% sinds 2016), verdeeld over 48 sites. FPIM/Belfius is 
de grootste aandeelhouder met een belang van 10,66%, gevolgd door Allianz (6,44%), Patronale 
(4,38%) en BlackRock (3,04%).  
De kantoren (237.739 m2) bevinden zich voor 51% in Mechelen, voor 12% in Antwerpen, voor 
26% in de Brusselse periferie en voor 11% in Leuven. Ze hadden eind 2019 een bezettingsgraad 
van 90%. Voor het logistieke vastgoed (711.438 m2) kwam de bezettingsgraad uit op 96%. Dit 
vastgoed is gelegen langs de belangrijkste verkeersassen in België: 24% op de as 
Antwerpen/Brussel/Nijvel en 31% op de as Antwerpen/Limburg/Luik en 5% op de as 
Antwerpen/Gent/Rijsel. 40% van het logistiek vastgoed is gelegen in Zuid-Nederland.  
PWC is de belangrijkste huurder van de GVV met 5% van het totaal, gevolg door Nike, 
Galapagos en Estée Lauder, elk met 4%. Daarna volgen er 6 bedrijven die elk voor 3% van de 
huurinkomsten staan. De strategie is erop gericht om de huurder meer dan 4 muren aan te 
bieden (beyond real estate), zoals het aanbieden van op maat gemaakte oplossingen, het 
aanbieden van een uitgebreid dienstenpalet en het aanbieden van het Greenhouse concept.  
 

Beoordeling 
De wijziging van het aandeelhoudersschap in 2016 bezorgde Intervest Offices & Warehouses 
een nieuwe dynamiek. Dit vertaalde zich vooral in investeringen in logistiek vastgoed in België en 
Nederland die het courant resultaat van de groep ondersteund hebben. Ondertussen was de 
groep ook heel succesvol in het aanpakken van oudere kantoorgebouwen en de renovatie ervan 
door de introductie van het Greenhouse-concept. Maar de uitdagingen blijven op de groep 
afkomen. Er is vooreerst de leegstand van een belangrijk logistiek pand in Puurs (1% van de 
huurinkomsten), dat men hoopt om snel te herverhuren. Deels in 2020, deels in 2021 zal Nike, 
goed voor 4% van de huurinkomsten, het logistiek pand in Herentals verlaten. En eind 2021 
neemt PWC (5% van de huurinkomsten) afscheid van Woluwe Gardens.  
Andere uitdagingen hebben betrekking op de nieuwbouwprojecten in het Nederlandse 
Roosendaal en in Genk (op voormalige terreinen van Ford Genk, Genk Green Logistics). Deze 
worden in de loop van 2020 opgeleverd, maar zijn nog niet verhuurd.  
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(in miljoen EUR)
Huuropbrengsten
Groei in %
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Resultaat portefeuille

Koers 106,00 Nettowinst, deel groep
Aantal aandelen (m) 5,927 Courant resultaat

Marktkapitalisatie (m) 628,2 Bezettingsgraad

Intrins. waarde (dec/19) 87,10
Schuldgraad (dec/19) 54,8% Winst per aandeel

Courant resultaat per aandeel
  Netto dividend
  Intrinsieke waarde 

Premie/discount
Dividendrendement *
*: op basis van koersen op het jaareinde, voor FY19 en FY20E de huidige koers

LEASINVEST RE

10 maart 2020

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
50,175 50,455 56,647 56,892 56,209 65,280 65,000
11,0% 0,6% 12,3% 0,4% -1,2% 16,1% -0,4%

38,629 38,280 41,330 40,565 41,520 49,479 49,300
-12,428 -12,429 -11,426 -11,963 -4,633 -8,481 -8,000

7,454 9,878 2,121 19,550 1,627 3,651 n.b.
32,572 30,618 29,436 47,545 38,194 49,900 40,700
26,062 25,564 27,875 27,503 31,259 40,493 40,700
96,2% 96,0% 96,8% 94,8% 94,3% 90,5% n.b.

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
6,60 6,20 5,96 9,63 7,37 8,42 6,87
5,28 5,18 5,65 5,57 6,03 6,83 6,87
3,41 3,43 3,43 3,50 3,57 3,68 3,75

68,10 73,40 72,20 77,40 80,30 87,10 n.b.
36,6% 26,8% 46,0% 21,1% 7,3% 21,7% n.b.

3,7% 3,7% 3,3% 3,7% 4,1% 3,5% 3,5%
*: op basis van koersen op het jaareinde, voor FY19 en FY20E de huidige koers  

 
Bedrijfsomschrijving 
Leasinvest Real Estate is een GVV die in tegenstelling tot zijn sectorgenoten, heel gediversifieerd 
is qua soort vastgoed. Eind 2019 had de portefeuille (29 sites, oppervlakte 475.983 m2) een 
waarde van 1,11 miljard euro, met het belang in Retail Estates erbij is dat 1,22 miljard euro. De 
groep kende de voorbije jaren een belangrijke geografische transformatie naar het Groot-
Hertogdom Luxemburg toe (53% van het totaal), België is goed voor 31%. In 2014 werden de 
eerste stappen gezet in Zwitsers winkelvastgoed, dat in 2017 opnieuw verkocht werd. In 2016 
was Oostenrijk aan de beurt met bijkomende aankopen in 2017 en 2019 (nu 16% van totaal).  
Naast de geografische transformatie was er ook een belangrijke wijziging qua 
vastgoedsegmenten. Winkelvastgoed (48%) vormt vandaag het belangrijkste segment, naast 
kantoren (46%) en logistiek/semi-industrieel vastgoed (6%). De groep heeft ook een participatie 
van 10% in Retail Estates.  
Ackermans & van Haaren houdt 30,01% van de aandelen aan, AXA 26,58%.  
 
Beoordeling 
Van de 17 Belgische GVV’s is Leasinvest ongetwijfeld het actiefst in zijn portefeuille. We hebben 
het dan minder over zuivere acquisities, maar meer over aankopen met bijkomende ontwikkeling, 
of herontwikkelingen van bestaande activa en over de verkoop van minder strategische activa 
(waar herontwikkelingen minder mogelijk zijn). Recente voorbeelden hiervan zijn de 
aangekondigde herontwikkeling van het Antwerpse Hangar 26/27 (verworven in december 2018), 
de nieuwbouw Monteco (na aankoop van oud gebouw in 2018) en de investeringen in de 2 
Luxemburgse winkelcentra.  
De markt apprecieert duidelijk deze strategie van waardecreatie onder de vorm van een mooie, 
doch niet overdreven, waardering. We wijzen erop dat Europese vastgoedgroepen actief in 
kantoren en in winkelvastgoed veel lagere waarderingen (met discounts tegenover de intrinsieke 
waarde) kennen.  
Na de beurscorrectie van de afgelopen dagen noteert Leasinvest met een koers/courant resultaat 
van 15,3, lager dan het gemiddelde niveau van de voorbije periode, en relatief aantrekkelijk. 
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(in miljoen EUR)
Huuropbrengsten
Groei in %
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Resultaat portefeuille

Koers 81,20 Nettowinst
Aantal aandelen (m) 15,662 Courant resultaat

Marktkapitalisatie (m) 1.271,8 Bezettingsgraad

Intrins. waarde (dec/19) 43,09
Schuldgraad (dec/19) 39,4% Winst per aandeel

Courant resultaat p/a
  Netto dividend *
  Intrinsieke waarde (reëel)

Premie/discount
Dividendrendement **
**: op basis van koersen op het jaareind, voor 2018 en 2019E huidige koers

 *: RV = 21% in 2011, RV 25% vanaf 2012, 27% vanaf 2015 en 30% vanaf 2016

MONTEA

10 maart 2020

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
26,819 34,290 40,518 40,793 49,883 65,063 n.b.
13,4% 27,9% 18,2% 0,7% 22,3% 30,4% n.b.
22,821 29,437 36,304 38,830 46,053 61,710 n.b.
-18,022 -7,578 -12,396 -5,316 -10,239 -11,356 n.b.

1,632 2,475 12,919 3,972 31,978 71,207 n.b.
6,107 24,010 36,321 36,548 64,575 108,465 54,000

15,271 21,097 24,018 26,785 35,724 49,997 54,000
96,6% 96,0% 98,9% 96,3% 99,1% 99,3% n.b.

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
0,78 2,66 3,74 3,52 5,34 7,12 3,45
1,97 2,34 2,47 2,58 2,95 3,28 3,45
1,48 1,48 1,48 1,52 1,58 1,78 1,87

20,80 22,60 25,31 28,67 33,83 43,09 n.b.
65,3% 73,5% 72,4% 47,9% 140,0% 88,4% n.b.

4,3% 3,8% 3,4% 3,6% 1,9% 2,2% 2,3%
**: op basis van koersen op het jaareind, voor 2018 en 2019E huidige koers

*: RV = 21% in 2011, RV 25% vanaf 2012, 27% vanaf 2015 en 30% vanaf 2016  
Bedrijfsomschrijving 
Montea is een GVV die in oktober 2006 naar de beurs gebracht werd en gespecialiseerd is in 
logistiek vastgoed in België, Frankrijk en Nederland. Ze heeft naast het Belgische GVV-statuut 
ook het Franse statuut van SIIC (Société d’Investissements Immobiliers Cotée) en heeft een 
dubbelnotering op Euronext Parijs. Eind 2019 telde de groep projecten op 69 sites (33 in België, 
16 in Frankrijk en 20 in Nederland) voor een waarde van 1,134 miljard euro, 47% in België, 14% 
in Frankrijk en 39% in Nederland. De totale oppervlakte bedraagt meer dan 1,34 miljoen m². De 
zonnepanelen hebben een waarde van 12,2 miljoen euro, de ontwikkelingsprojecten staan voor 
64 miljoen euro in de boeken. Daarnaast heeft de groep een grondreserve van 1,346 miljoen m² 
grond onder controle, waarvan 27% in eigendom, 17% onder optie en 56% gehuurd (leased). 
Deze grondreserve biedt een ontwikkelingspotentieel van meer dan 700.000 m², meer dan 50% 
t.o.v. de huidige portefeuille. Ter vergelijking: de vastgoedportefeuille had bij de beursgang eind 
2006 een waarde van 101,2 miljoen euro.  
 
Beoordeling 
Met voorsprong is logistiek vastgoed het meest succesvolle vastgoedsegment. Deze sector heeft 
een belangrijke professionalisering gekend, enerzijds door het ontstaan van professionele 
aanbieders van logistieke diensten en anderzijds door het uitbesteden van logistiek en distributie 
door productiebedrijven. Er zijn nog twee andere belangrijke trends die de sector kleurden, met 
name het aanbieden van op maat ontwikkelde projecten (build-to suit in het vakjargon) en de 
groei van e-commerce en de nood aan goed gelegen en geschikte panden. Montea heeft perfect 
ingespeeld op deze ontwikkelingen en vertaalde dit in een portefeuillegroei van 101 miljoen euro 
in 2006 naar 1,134 miljard euro in 2019. Die portefeuillegroei ging niet ten koste van de groei van 
het courant resultaat per aandeel en dat wordt bevestigd voor de nabije toekomst. Zo verwacht 
Montea een groei van het courant resultaat per aandeel van 10% in 2021 tegenover 2019.  
We wensen de nadruk te vestigen op een nieuw gegeven dat we verder zullen uitwerken in de 
volgende weken. Het betreft de belangrijke (positieve) herwaarderingen van de portefeuille (+103 
miljoen euro in 2018/19!) door een daling van het marktrendement van logistiek vastgoed en door 
de waardecreatie via eigen ontwikkelingen. Die herwaarderingen leiden indirect tot een daling 
van de schuldgraad, waardoor de GVV weer opnieuw kan gebruik maken van de schuldhefboom 
door de schuldgraad geleidelijk te verhogen. Eind 2019 kwam die schuldgraad bij Montea uit op 
39,4%, eind 2018 was dat 51,30%, eind 2017 bedroeg de schuldgraad 51,90%.  
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(in miljoen EUR) FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
Huuropbrengsten 0,563 10,969 18,285 30,245 45,056 n.b.
Groei in % n.r. n.r. 66,7% 65,4% 49,0% n.b.

 Bedrijfsresultaat 0,132 7,580 13,245 23,323 35,069 n.b.
Financieel resultaat -0,054 -3,463 -1,750 -4,179 -7,621 n.b.
Resultaat portefeuille -0,529 1,108 1,722 5,722 4,023 n.b.

Koers 48,40 Nettowinst, deel groep -0,514 5,016 10,954 16,105 7,659 32,500
Aantal aandelen (m) 19,133 Courant resultaat 0,014 5,774 9,772 16,179 23,975 32,500

Marktkapitalisatie (m) 926,0 Bezettingsgraad 97,8% 97,4% 97,9% 98,9% 98,0% n.b.

Intrins. waarde (dec/19) 32,71 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
Schuldgraad (dec/19) 45,7% Winst per aandeel -0,11 1,02 1,60 1,45 0,51 1,70

Courant resultaat per aandeel 0,00 1,17 1,43 1,46 1,60 1,70
  Netto dividend 0,00 0,81 0,84 0,88 0,91 0,95
  Intrinsieke waarde 23,42 24,97 27,47 29,78 32,71 n.b.

Premie/discount 7,2% 34,4% 31,1% 21,9% 48,0% n.b.
Dividendrendement * 0,0% 2,4% 2,3% 2,4% 1,9% 2,0%

 *: op basis van koersen op het jaareinde, voor FY19 en FY20E de huidige koers
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Bedrijfsomschrijving 
Xior is een GVV (ex-vastgoedbevak), gespecialiseerd in studentenhuisvesting. De groep ontstond 
in 2007 en verrichtte toen de eerste investeringen. In 2013 werd de stap naar Nederland gezet. 
De groep kwam in december 2015 naar de beurs en had eind 2015 een portefeuillewaarde van 
196 miljoen euro. Eind 2019 was dat reeds 1,191 miljard euro, met de lopende projecten erbij 
komt de groep uit op ongeveer 1,5 miljard euro. De groep omvat 105 projecten. Van die 105 
bevinden 49 projecten zich in België, 43 in Nederland en 13 in Spanje/Portugal. In België heeft 
Xior activa in 6 steden, in Nederland gaat het om 16 steden en 2 in Spanje en 2 in Portugal. 
Nederland is goed voor 62% van de portefeuille (bij beursintroductie was dat 15%), België voor 
26% (85% bij beursintroductie) en Spanje/Portugal voor 12%.  
Eind 2019 bezat de groep 7.932 studentenkamers, na uitvoering van de pijplijn worden dat er 
12.675 (2.900 in België, 6.485 in Nederland en 3.290 in Spanje/Portugal). Studentenkamers 
maken 85% van de waarde van de portefeuille uit, winkelvastgoed en andere is goed voor 2%. 
Kantoren die op termijn geconverteerd worden naar studentenkamers staan voor 13% van de 
portefeuille.  
 
Beoordeling 
Xior heeft sinds zijn beursintroductie een heel sterk en succesvol parcours afgelegd en is 
vandaag uitstekend gepositioneerd om die prestatie in de volgende jaren door te trekken. De 
mogelijke koersdruk en winstverwatering door een nieuwe kapitaalverhoging werden in 2019 
goed verwerkt, wat de resultaten in 2020 ten goede zal komen.  
We merken wel op dat de koers continu sneller stijgt dan het courant resultaat per aandeel, wat 
de waardering verder doet oplopen (koers/courant resultaat van 28,5 op schatting voor 2020). We 
merken wel op dat het netto dividendrendement door de scherpe koersstijging is teruggevallen tot 
slechts 1,6%. De premie tegenover de intrinsieke waarde bedraagt 48% en dit lijkt ons ook aan 
de hoge kant, rekening houdend met het (courant) rendement op eigen vermogen van 5,2%. Het 
moet duidelijk zijn dat het vooral de mogelijke toekomstige groei is, die de koers stuwt.  
Voor meer achtergrond over de waardering (en over de groeiproblematiek) van Xior verwijzen we 
naar ons document van 8 augustus 2019 dat nog steeds beschikbaar is op www.vfb.be.  


