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

Koers 112,00 Nettowinst, deel groep
Aantal aandelen (m) 5,927 Courant resultaat

Marktkapitalisatie (m) 663,8 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

1 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% 28,6% n.b.

3,7% 3,7% 3,3% 3,7% 4,1% 3,3% 3,3%
*: op basis van koersen op het jaareinde, voor FY19 en FY20E de huidige koers  
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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 een participatie van 
10% in Retail Estates.  
Ackermans & van Haaren houdt 30,01% van de aandelen aan, AXA 26,58%.  
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Investeringen/desinvesteringen en herontwikkelingen  
De twee verdiepingen die Leasinvest bezat in het Luxemburgse Kennedy-gebouw op de 
Kirchberg, werden in januari 2019 te gelde gemaakt voor 15,9 miljoen euro.  
In juni 2019 Luxemburg versterkte Leasinvest zijn positie in het 
EBBC Business Park vlakbij het vliegveld. In 2006 had het 
gebouw D verworven, een eerste van 6. In december 2018 
kocht het de gebouwen A en C, eind juni 2019 verwierf het de 
gebouwen B en E. Indirect had Leasinvest al de bijna volledige 
eigendom over deze gebouwen via haar participatie van 69,8% 
in het vastgoedcertificaat Immo Lux-Airport. Leasinvest betaalde 
47,3 miljoen euro voor deze gebouwen, maar ontving 28 miljoen 
euro uit de vereffening van dat certificaat.   
Het 6e gebouw is in handen van de Amerikaanse bank JP Morgan. Leasinvest zal in het 
bedrijvenpark nieuwe diensten ontwikkelen, wat de integratie van de 5 gebouwen moet 
bevorderen, evenals de aantrekkelijkheid naar de huurders en hun werknemers toe. 
In Oostenrijk, in augustus 2019, verwierf het twee winkelparken met een totale oppervlakte van 
26.150 m2 voor een bedrag van 71,8 miljoen euro.  
Eind 2019 tot slot vond de verkoop plaats van het Brusselse Riverside Business Park, dit aan de 
boekwaarde. We schatten de verkoopprijs op ongeveer 25 miljoen euro.  
 
De groep heeft 4 herontwikkelingsprojecten lopen. In België is dat de bouw van het Brusselse 
Montecogebouw (Montoyerstraat, voor 23,5 miljoen euro, het eerste kantoorgebouw met een 
houtstructuur, verwachte oplevering derde kwartaal 2021) en de herontwikkeling van het 
Antwerpse Hangar 26/27 (kostprijs 23 miljoen euro, start van de werken is voorzien voor het 4e 
kwartaal van 2020). In Luxemburg betreft het enkele renovatieprojecten in de winkelcentra van 
Schmiede (afronding midden 2021) en Pommerloch (afronding eerste helft 2020).  
 
 
Resultaten 2019 
De huuropbrengsten stegen in 2019 16,1% tot 65,280 miljoen euro. Interne groei, vooral een 
hogere bezetting van de eigen gebouwen (o.a. Treesquare in Brussel en Motstraat in Mechelen) 
en in mindere mate huuraanpassingen, hadden een impact van +4,9%. De investeringen van 
2018 en deze van 2019 (zie hoger), minus de desinvesteringen, zorgen voor het gros van de 
huurgroei. Het bedrijfsresultaat (+19,2%) nam in relatieve termen sterker toe dan de 
huuropbrengsten (+16,2%) doordat de meeste kosten minder snel stegen dan de huren.  
(cijfers in miljoen euro) 2018 2019 ∆ 18/19
Huurinkomen 56,209 65,28 16,1%
Bedrijfsresultaat 41,520 49,479 19,2%
Financieel resultaat -10,061 -8,481
Belastingen -0,319 -0,505
Herwaardering vastgoed 1,627 3,651
Herwaardering fin. indekkingen 5,428 5,756
Nettowinst, deel groep 38,194 49,900 30,6%
Courant resultaat 31,259 40,493 29,5%
Courant resultaat p/a 6,03 6,83 13,3%  

Het financiële resultaat verbeterde 
afgerond 1,6 miljoen euro. Ongeveer 
de helft was afkomstig van een hoger 
dividend van Retail Estates, de andere 
helft was het gevolg van lagere 
rentelasten door een lagere financiële 
kost (2,14% versus 2,59%). De 
financiële schuld eind 2019 lag 65 
miljoen euro hoger. De schuldgraad 
eind 2019 bedroeg 54,78% tegenover 
53,53% eind 2018. 

Het courant resultaat bedroeg 40,493 miljoen euro, een toename van 29,5% tegenover het jaar 
voordien, per aandeel komt de stijging uit op +13,3% tot 6,83 euro.  
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De herwaardering van de vastgoedportefeuille bedroeg 3,651 miljoen euro. Enerzijds was er een 
positieve herwaardering van de portefeuille ten bedrage van 4,1 miljoen euro, anderzijds was er 
een minwaarde van 0,4 miljoen euro op de verkoop van gebouwen.   
De herwaardering van de financiële activa kwam uit op afgerond 5,8 miljoen euro, samengesteld 
uit een herwaardering van 10,1 miljoen euro van het belang in Retail Estates en van een 
afwaardering van de indekkingsinstrumenten ten bedrage van -4,8 miljoen euro. De nettowinst tot 
slot steeg 30,6% tot 49,9 miljoen euro.  
 
De bezettingsgraad eind 2019 kwam uit op 90,46%, onderverdeeld als volgt: België 92,79%, 
Luxemburg 86,50% en Oostenrijk 100%. Per vastgoedsegment is dat 97,40% voor het 
winkelvastgoed, 82,23% voor de kantoren en 96,81% voor het logistieke vastgoed. Vooral de 
bezettingsgraad van de Luxemburgse kantoren van 74,14% valt tegen en heeft grotendeels te 
maken met de leegstand van 2 verdiepingen in het Luxemburgse Mercatorgebouw. Het 
management gaat wel uit van een snelle herverhuur vanaf maart 2020.  
 
Conclusie 
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 16,3, iets lager dan het gemiddelde niveau van de voorbije periode, en relatief aantrekkelijk.  
 
 
Gert De Mesure 
 

 
 

    Geografische opsplitsing van de portefeuille        Opsplitsing van de portefeuille per segment 
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