
 

 

 

Leasinvest Real Estate 
verwerft retailpand van 12.000 m² in het Groothertogdom Luxemburg 

 
 
Op 2 december 2013 heeft Leasinvest Real Estate, via haar 100% dochteronderneming Leasinvest Immo Lux, 100% van de 
aandelen van een vennootschap verworven, die eigenaar is van een retailpand van meer dan 12.000 m² met 475 
parkingplaatsen, gevestigd in de periferie van de stad Luxemburg. Dit zeer goed gelegen retailpand is voor 10 jaar vast 
verhuurd aan de Duitse doe-het-zelf groep Hornbach, marktleider in het Groothertogdom Luxemburg en de enige 
bouwmarkt van deze omvang in Luxemburg. De acquisitiewaarde van het pand bedroeg € 25,5 miljoen, hetgeen gelijk is aan 
de reële waarde op basis van een startrendement van 6,75%.  
 
Met deze acquisitie neemt het aandeel van retail en van het Groothertogdom Luxemburg in de geconsolideerde 
vastgoedportefeuille nog verder toe tot respectievelijk 42% (30/09/2013: 40%) en 60% (30/09/2013: 58%). Leasinvest Immo 
Lux bezit in Luxemburg voor meer dan 100.000 m² aan winkels in 7 regio’s nl. Schmiede, Pommerloch, Diekirch, Strassen, 
Bourmicht, Foetz en Dudelange. 
 
Jean-Louis Appelmans, CEO: “Deze acquisitie betekent een belangrijke uitbreiding van onze retailportefeuille in het 
Groothertogdom Luxemburg en vult onze strategische retailposities in Luxemburg perfect aan. Een periferische retailpand 
van deze omvang met een belangrijke internationale huurder is een zeldzame opportuniteit in deze markt en sluit een 
succesvol jaar bij Leasinvest Real Estate mooi af.” 
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Voor meer informatie, neem contact op met: 
Leasinvest Real Estate 
Jean-Louis Appelmans 
CEO 
T: +32 3 238 98 77 
E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be 
 
 
Leasinvest Real Estate Comm. VA 
 
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen retailpanden, kantoren en 
logistieke gebouwen in het Groothertogdom Luxemburg en in België. De geconsolideerde vastgoedportefeuille omvat 54 gebouwen en 
vertegenwoordigt een totale oppervlakte van 436.858 m². 
De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer € 360 miljoen (waarde 02/12/2013). 


