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(in miljoen EUR)
Huuropbrengsten
Groei in %
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Resultaat portefeuille

Koers 28,00 Nettowinst
Aantal aandelen (m) 24,66 Courant resultaat

Marktkapitalisatie (m) 690,4 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

15 februari 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% 31,8% n.b.

4,6% 5,1% 4,1% 4,4% 4,8% 3,8% 3,8%
*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2019 en 2020E huidige koers  
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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.  
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Resultaten 2019 
Na de wijziging van de 
aandeelhoudersstructuur in 
2016 startte een belangrijke 
groeistrategie die de 
portefeuille van 611 miljoen 
euro eind 2016 deed 
aangroeien tot 893 miljoen 
euro eind 2019, goed voor 
een jaarlijkse groei van 13%. 
De groei deed zich vnl. voor 
in logistiek vastgoed, dat 
eind 2019 goed was voor 
61% van de portefeuille (was 
50,5% in 2016).  
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In 2019 was de portefeuillegroei beperkt tot 3% of 26 miljoen euro tot 893 miljoen euro. Eerder 
was er een doelstelling van 1 miljard euro voor eind 2019 genoemd, maar die mijlpaal is dus niet 
bereikt geweest. Ongetwijfeld heeft dit ten dele te maken met de (onverwachte) verkoop voor 58 
miljoen euro (meerwaarde 5 miljoen euro) van 3 Belgische logistieke sites. Daarnaast verrichtte 
de GVV voor 54 miljoen euro aankopen en voor 8 miljoen euro investeringen in de bestaande 
portefeuille (vooral kantoren). Tot slot leidde de herwaardering van de vastgoedportefeuille tot 
een plus van 22 miljoen euro.  
De bezettingsgraad stabiliseerde op 93%, maar onderling tussen de segmenten waren er 
verschillen. Bij de kantoren verbeterde de bezettingsgraad van 88% naar 90%, in het logistieke 
segment was er een daling van 98% naar 96%, eind 2019 vertrok een grote huurder in Puurs.  
 
(cijfers in miljoen euro) FY18 FY19 ∆ 18/19
Huurinkomen 47,920 66,143 38,0%
Operationeel resultaat 39,554 55,891 41,3%
Financieel resultaat -8,005 -8,501
Courant resultaat 31,168 46,820 50,2%
Courant resultaat p/a 1,63 1,91 17,5%
Resultaat op de portefeuille 4,561 22,010
Resultaat indekkingsinstrumenten -1,615 -3,065
Resultaat van de periode 34,114 65,765 92,8%
Intrinsieke (reële) waarde p/a 19,62 21,25 8,3%
Bruto dividend 1,40 1,53 9,3%
Netto dividend 0,98 1,07 9,3%  

De aankopen van nieuwe projecten 
in 2019 aangevuld met de acquisities 
van 2018, resulteerden in een 38% 
groei van de huurinkomsten tot 
66,143 miljoen euro. We dienen wel 
op te merken dat dit cijfer eenmalige 
verbrekingsvergoedingen (Medtronic 
in Opglabbeek) van 5,2 miljoen euro 
omvat. Zonder dit bedrag bedroeg de 
groei 27%.  

Beide segmenten droegen ongeveer in gelijke mate bij de huurgroei, logistiek met +27% en 
kantoren met +26% (vooral door aankoop Ubicenter in Leuven eind 2018).  
Die verbrekingsvergoeding verklaart ook de heel sterke toename van het bedrijfsresultaat met 
41,3% tot 55,891 miljoen euro. Zonder die vergoeding nam het bedrijfsresultaat 27% toe,  
onderliggend bleef de operationele marge dus stabiel (stijging huurinkomsten is gelijk aan stijging 
bedrijfsresultaat, met name 27%).   
Het (zuivere) financiële resultaat daalde door een toename van de gemiddelde schuld (lag eind 
2019 wel lager na de verkoop van 58 miljoen euro). De financiële kost daalde verder en bedroeg 
2,1% tegenover 2,4% in 2018. De schuldgraad kwam eind 2019 uit op 39% (was 43,5% eind 
2018).   
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Het courant resultaat steeg 50,2% tot 46,820 miljoen euro. Per aandeel (1,91 euro) was er een 
groei van 17,5% door een toename van het aantal uitstaande aandelen (impact keuzedividend en 
publieke kapitaalverhoging). Zonder de Medtronic-vergoeding komt het courant resultaat per 
aandeel uit op 1,68 euro, een groei van 3%.  
Bij de niet-cash elementen valt de sterke stijging op van de herwaardering van de 
vastgoedportefeuille. Die kwam uit op 22,010 miljoen euro en omvat 5,364 miljoen euro 
gerealiseerde meerwaarde op verkopen, voor -5,661 miljoen euro belastinglatenties (op niet-
gerealiseerde meerwaarden in Belgische en Nederlandse vennootschappen) en voor 22,307 
miljoen euro effectieve herwaarderingen. Terwijl er een positieve herwaardering was van 25,8 
miljoen euro op logistieke panden, was er een afwaardering van 3,5 miljoen euro op de kantoren, 
voornamelijk op het gebouw Woluwe Gardens dat PWC eind 2021 zal verlaten. De 
herwaardering van de financiële indekkingsinstrumenten was ook ditmaal negatief en dit ten 
bedrage van -3,065 miljoen euro. Het totale resultaat bedroeg 65,765 miljoen euro, bijna een 
verdubbeling tegenover 2018.  
Voor dit jaar verwacht het management een beperkte groei van het courant resultaat per aandeel, 
dit t.o.v. de 1,68 euro (zonder vergoeding van Medtronic) van 2019. Het dividend over 2020 blijft 
onveranderd op 1,53 euro bruto.  
 
Conclusie 
We gaven reeds aan dat de wijziging van het aandeelhoudersschap in 2016 Intervest Offices & 
Warehouses een nieuwe dynamiek heeft bezorgd, met heel wat daadkracht tot gevolg. Die 
daadkracht vertaalde zich vooral in investeringen in logistiek vastgoed in België en Nederland die 
het courant resultaat van de groep in zekere mate 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 (iets meer dan 1% van de huurinkomsten), dat men wel 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.  
Dit alles maakt dat het courant resultaat inschatten voor 2020 niet voor de hand ligt. In onze 
schatting voor 2020 houden we wel rekening met een herverhuur van Puurs na 6 maand en met 
een herverhuur in Herentals. Daarnaast valt ook de Medtronic-vergoeding weg, zodat het courant 
resultaat zeker zal dalen in 2020. T.o.v. de 1,68 euro courant resultaat per aandeel (zonder 
Medtronic) verwachten we een verwaarloosbare stijging tot 1,69 euro.  
Met de verschillende uitdagingen voor ogen vinden we de sterke koersprestatie van het aandeel 
van de laatste weken wat voorbarig, of misschien niet. Zo is het bruto dividendrendement van 
5,5% (netto 3,8%) een van de hoogste onder de Belgische GVV’s (na Ascencio en Vastned 
Retail Belgium), terwijl de markt heel warm loopt voor beleggingen in logistiek vastgoed. Met een 
koers/courant resultaat van 16,6 is Intervest Offices & Warehouses ook relatief niet duur (zonder 
rekening te houden met soortgenoten in winkelvastgoed).    
 
Gert De Mesure  
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