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TOELICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE INBRENG 
INGEVOLGE DE PARTIËLE SPLITSING VAN DE 

VENNOOTSCHAP NV V.O.P. 
 

Ingevolge vragen van aandeelhouders over de inbrengoperatie die onderworpen is aan de stemming 

van de buitengewone algemene vergadering die bijeengeroepen werd voor 13 september 2017 

aanstaande, wenst de vennootschap volgende verduidelijkingen te brengen. 

 

Beschrijving en waardering van het pand 

Ter herinnering, in het kader van de voorgestelde partiële splitsing, brengt V.O.P. de volledige 

eigendom in Home Invest Belgium in van een gebouw gelegen te Vriendschapsplein in Oudergem 

(1160 Brussel) met een oppervlakte van 3.718 m² bruto, of 3.391 m² netto en samengesteld uit 40 

appartementen, 41 kelders en 40 parkings. De ligging van het pand, op een pleintje en op een 

binnenplein, in de onmiddellijke nabijheid van de Europese school van Brussel III, van de campus 

Oefenplein en op minder dan 500 m van twee metrostations, is uitstekend. 

De afwerkingen van de appartementen beantwoorden aan de hedendaagse standaarden op de markt 

van de nieuwe appartementen en de opgevraagde energieprestatiecertificaten zijn allemaal van het 

niveau A of B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Het gebouw, ontwikkeld door V.O.P., werd opgeleverd begin 2017 en werd voor verhuur aangeboden 

sinds de maand maart. Op heden werd er voor 33 appartementen en 16 parkings een gebruiker 

gevonden (80% bezettingsgraad).  

De vennootschap had de geschatte huurwaarde van het gebouw (100% verhuurd) begroot op 547.000 

EUR/jan (GHW).  

De huren die tot op heden werden bekomen liggen perfect in lijn met deze vooruitzichten aangezien 

ze 99,7 % vertegenwoordigen van de GHW van de appartementen en parkings die reeds werden 

verhuurd. 

Vanaf de inbrengdatum zal de commercialisatie overgenomen worden door de teams van Home 

Invest Belgium die voorzien dat het pand volledig verhuurd zal kunnen worden voor het einde van het 

1e kwartaal van 2018. 

 

De onafhankelijke expert van de vennootschap Winssinger & Vennoten heeft de waarde van het 

gebouw vrij op naam geschat op 12.688.000 EUR. De prijs overeengekomen voor de inbreng bedraagt 

12.000.000 EUR, hetzij 5,4 % lager dan de geschatte waarde, wat de vennootschap een onmiddellijke 

latente meerwaarde oplevert. 

Het aanvangsrendement berekend op basis van de GHW bedraagt 4,56%. Dit rendement, dat lager 

ligt dan dit van de gemiddelde Brusselse portefeuille van de GVV (5,09% op 31/12/2016) is 

verantwoord gezien de ligging en de nieuwbouw van het pand, en ligt in lijn met dat van vergelijkbare 

panden: de rendementen van nieuwbouwpanden in de portefeuille van de GVV (Livingstone, Troon, 

The Horizon, The Inside) schommelen inderdaad tussen 3,7 en 4,5 % volgens het desbetreffende pand. 

 

Financiering van de acquisitie 

Ingevolge de recente ontwikkelingen van haar portefeuille (groei van 18% in 2016) volledig door 

bankschulden gefinancierd, bereikt de schuldgraad van de GVV op 30 juni laatstleden 50,03%. De 

beoogde inbreng in natura voor deze transactie laat de GVV toe haar eigen vermogen te versterken 

met 12.000.000 EUR, haar schuldgraad te doen dalen met 1,3% en biedt haar het voordeel te kunnen 

inspelen op investeringsopportuniteiten die zich aandienen. 

De vergoeding van de inbreng gebeurt door de creatie van 139.049 nieuwe aandelen. Bijgevolg 

evolueert de netto-actiefwaarde per aandeel van € 67,46 (waarde op 30 juni 2017) naar € 68,30 (ceteris 

paribus). 

De uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen bedraagt dus € 86,30. Deze werd bepaald in het globale 

kader van de onderhandelingen tussen partijen. De nieuw uitgegeven aandelen zullen 

dividendgerechtigd zijn voor 2017 pro rata temporis vanaf hun uitgiftedatum en zullen het voorwerp 

uitmaken van een vaste lock-up periode van 12 maanden vanaf hun uitgifte. 

De beurskoers van het Home Invest Belgium aandeel is zeer stabiel gebleven sinds maart 2017, datum 

waarop de negotiaties tussen partijen werden beëindigd, voor het begin van de gebruikelijke due 

diligences voor dit type van transactie. 

Met het oog op een stabiel dividend voor 2017 in vergelijking met 2016, hetzij € 4,25, bedraagt de 

waarde pro rata temporis van het recht op dividend € 2,98 op 13 september.  



 

 

 

 

Op basis van een gemiddelde beurskoers van € 95,50, bedraagt de koers “exclusief pro rata dividend” 

€ 92,52. De uitgifteprijs van € 86,30 vertegenwoordigt aldus een korting van 6,7%. 

Deze korting ligt perfect in lijn met vergelijkbare privé plaatsingen ingevolge inbrengen in natura. 

 

Impact op de resultaten van de vennootschap 

Er dient opgemerkt te worden dat er een materiële fout geslopen was in de tabel op pagina 5&6 van 

het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgemaakt ingevolge de toepassing van artikel 602 

van het Wetboek Vennootschappen, op 18 juli 2017. De oude tabel zag er als volgt uit: 

Budget 2017-2018-2019 (V1.04) 2017 2018 2019 

Geschatte huurinkomsten voor de splitsing (a) 22 161 383 23 631 378 25 018 403 

Idem per aandeel  7,01 7,48 7,92 

Geschatte huurinkomsten van de inbreng (b) 129 438 517 750 528 105 

Huurinkomsten na splitsing (a+b) 22 290 821 24 149 128 25 546 508 

Idem per aandeel 6,76 7,32 7,74 

Resultaat kernactiviteiten voor splitsing (a) 8 086 711 7 023 462 8 420 801 

Idem per aandeel 2,56 2,22 2,66 

Resultaat van de geschatte activiteiten van de 
inbreng (b) 

91 250 365 000 372 300 

Resultaat kernactiviteiten na splitsing (a+b) 8 177 961 7 388 462 8 793 101 

Idem per aandeel 2,48 2,24 2,66 

 

De tabel hieronder herneemt correct de financiële impact van de inbrengoperatie op de resultaten 

van de vennootschap. De in kleur aangeduide cellen zijn deze die werden gewijzigd. 

Budget 2017-2018-2019 (V1.04) 2017 2018 2019 

Geschatte huurinkomsten voor de splitsing (a) 22 161 383 23 631 378 25 018 403 

Idem per aandeel  7,01 7,48 7,92 

Geschatte huurinkomsten van de inbreng (b) 129 438 517 750 528 105 

Huurinkomsten na splitsing (a+b) 22 290 821 24 149 128 25 546 508 

Idem per aandeel 6,961 7,32 7,74 

Resultaat kernactiviteiten voor splitsing (a) 9 128 8462 9 933 355 9 955 609 

Idem per aandeel 2,89 3,14 3,15 

                                                                    

1 Het vorige resultaat werd berekend door de huuropbrengsten na splitsing te delen door het totaal aantal aandelen op het einde van de 

periode, zonder rekening te houden met het feit dat de nieuwe aandelen enkel pro rata het resultaat beïnvloeden. De berekening werd dus 

verbeterd door de gewogen aantal aandelen te gebruiken.   

2 Het resultaaat van de kernactiviteiten in de vorige tabel refereert naar hetzelfde resultaat voor de jaren 2014-2015-2016 (met een kleine 

marge voor 2016) et niet naar de budgetaire voorspellingen voor de jaren 2017 en later. De volgende lijnen in de tabel waren gebaseerd op 

deze waarden, en zijn eveneens foutief.   

 



 

 

 

 

Resultaat van de geschatte activiteiten van de 
inbreng (b) 91 250 365 000 372 300 

Resultaat kernactiviteiten na splitsing (a+b) 9 234 851 10 292 451 10 318 296 

Idem per aandeel 2,88 3,12 3,13 

 

We merken echter op dat de wijzigingen betere resultaten opleveren dan eerder aangekondigd.   

De inbreng heeft een licht verwaterend effect (tussen 0,01 € tot 0,02€ per aandeel) op het resultaat 

van de kernactiviteiten per aandeel. Deze impact wordt gecompenseerd door de stijging van de netto 

reële waarde per aandeel dat eerder in de toelichting aan bod komt.  

De Raad van Bestuur bevestigt dat de inhoud en de conclusies van zijn desbetreffende rapport in niets 

gewijzigd zijn door de materiële fout.  

 

Conclusie 

Gegeven de intrinsieke kwaliteiten van het gebouw, de schaarste aan panden van dit type in de markt 

(de meerderheid van de nieuw ontwikkelde gebouwen wordt op heden per stuk verkocht aan 

particulieren aan te hoge prijzen voor de GVV om er nog de gewenste rendabiliteit mee te behalen), 

de prijs- en uitgiftewaarden en het gunstig effect op haar balans, is de vennootschap van oordeel dat 

deze transactie gunstig is voor haar ontwikkeling. 

 

 

 

Voor meer informatie  

Sophie Lambrighs          

Chief Executive Officer     Woluwedal 46/11 

Tel: +32.2.740.14.51         B – 1200 Brussel 

E-mail: sla@homeinvest.be      www.homeinvestbelgium.be            

 

Over Home Invest Belgium 

Sinds de oprichting in juni 1999 is Home Invest Belgium een Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, 

gespecialiseerd in residentieel vastgoed bestemd voor de verhuurmarkt. Eigenaar van een vastgoedportefeuille van meer dan 

€ 400 miljoen, stelt zij residentiële kwaliteitspanden ter beschikking van haar huurders en biedt zij hen professioneel beheer 

aan. Home Invest Belgium ontwikkelt eveneens haar eigen projecten om de groei van haar portefeuille te verzekeren en gaat 

tevens over tot een regelmatige arbitrage van een deel hiervan. Exclusief actief in België tot in 2016, heeft zij de geografische 

diversificatie van haar portefeuille versterkt door te investeren in Nederland. 

Home Invest Belgium is genoteerd op de continumarkt van Euronext Brussel [HOMI] en geniet het Belgisch fiscaal statuut van 

GVV. 
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