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Care Property Invest: resultaten eerste kwartaal 2015 en kapitaalverhoging  
 

Samen met de publicatie van zijn cijfers over het eerste kwartaal gaf Care Property Invest al 
enkele details over de langverwachte kapitaalverhoging. Deze operatie zal lopen van 4 tot 17 juni 
en de bedoeling is om 40 miljoen euro op te halen. Zetten we dit bedrag af tegenover de huidige 
marktkapitalisatie van 167 miljoen euro, dan schatten we dat er per 4 bestaande aandelen 1 
nieuw aangeboden zal worden. Op de inschrijvingsprijs en de andere details moeten we nog 
wachten tot begin juni.  
 
In het eerste kwartaal van 2015 zag Care Property Invest de huurinkomsten met 4,8% stijgen 
dankzij de ingebruikname van 2 nieuwe projecten (Opwijk in februari 2014 en Destelbergen begin 
2015). Het bedrijfsresultaat steeg 11,6% dankzij een daling van de kosten, meer bepaald waren 
er in het eerste kwartaal 2014 (niet-recurrente) kosten m.b.t. de rebranding (naamsverandering 
e.a.) van de groep. Het financiële resultaat daalde 1,50 miljoen euro, waarvan 1,45 miljoen euro 
afkomstig was van een hogere afwaardering op de financiële indekkingsinstrumenten, 0,05 
miljoen euro was het gevolg van hogere rentelasten door een toename van de financiële schuld.  
Door die belangrijke afwaardering op indekkingsinstrumenten belandde het resultaat van dit 
kwartaal opnieuw in het rood. Als er abstractie gemaakt wordt van de niet-cash elementen, dan is 
er een stijging van 6,4% tot 1,889 miljoen euro of 0,18 euro per aandeel.  
 

(in$miljoen$euro) 14KW1 15KW1 Δ14/15
Huuropbrengsten 3,130 3,279 4,8%
Bedrijfsresultaat 2,405 2,684 11,6%
Financieel$resultaat E3,059 E4,561
Netto$resultaat E0,664 E1,887
Courant$uitkeerbaar$resultaat 1,775 1,889 6,4%
Uitkeerbaar$resultaat$p/a 0,17 0,18 6,4%  

 
Met de bekendmaking van de eerste details van de kapitaalverhoging hebben we ook een eerste 
simulatie gemaakt van de impact van deze operatie op de courante winst per aandeel. Zoals 
geweten leidt een kapitaalverhoging steeds tot een verwatering van de winst, zeker als de nieuwe 
middelen niet onmiddellijk en volledig herinvesteerd worden.  
Het doortrekken van de cijfers van het eerste kwartaal, aangevuld met de acquisitie te Gullegem 
(aankoop van 2,25 miljoen euro, 15 assistentiewoningen) die vanaf juni zal bijdragen, levert voor 
2015 een geschat courant (uitkeerbaar) resultaat op van 0,71 euro per aandeel. Door de 
kapitaalverhoging die een winstverwatering over 6 maand met zich zal meebrengen, schatten we 
dat dat cijfer daalt naar 0,67 euro per aandeel. Voor 2016 zien we een cijfer van 0,65 euro per 
aandeel. Er zijn immers niet direct projecten die op korte termijn een bijdrage zullen leveren. Zo 
zal de investering in Lanaken (rusthuis met 122 bedden, 19 miljoen euro) pas eind 2016 
opgeleverd worden, een ander pas verworven project te Moerbeke (22 assistentiewoningen, 3,6 
miljoen euro) moet nog volledig uitgevoerd worden.  
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Ondanks de verwachte winstverwatering over 2015, heeft de groep al aangegeven dat het 
dividend over 2015 ongewijzigd blijft, met name 0,5355 euro netto, goed voor een netto 
dividendrendement van 3,3%. De ratio koers/courant resultaat is met 24,3 allesbehalve aan de 
lage kant en bevindt zich in de buurt van de waardering van Aedifica. Het is duidelijk dat 
beleggers bereid zijn een (hoge) premie te betalen voor het heel defensieve karakter van 
beleggingen in assistentiewoningen en rusthuizen. De niet uit te sluiten koersdruk tijdens de 
kapitaalverhoging kan dan een mooie gelegenheid zijn om aan iets lagere koersen in te stappen.  
 
 
 
 
Gert De Mesure (26 mei 2015, koers Care Property Invest:  16,30 euro) 


