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Leasinvest RE: overgangsjaar 2010

Na enkele jaren van sterke 
groei  van de huurinkomsten (sinds 2005 
kenden de huurinkomsten een bijna verdub-
beling)  en  van  de  realisatie  van  opmerke-
lijke  herontwikkelingsmeerwaarden  (vnl.  in 
2009) kende Leasinvest RE een relatief rustig 
jaar in 2010.

De  minder  goede  evolutie  van  de  kan-
torenmarkt  (goed  voor  56,1 %  van  de  por-
tefeuille)  en  de  minder  gelukkige  aankoop 
van  een  groot  (nog  niet  verhuurd)  logistiek 
complex langs het kanaal in het Brusselse Ge-
west,  zetten  de  vastgoedbevak  aan  tot  voor-
zichtigheid en leidden tot de verkoop van het 
Axxes- kantorenproject te Merelbeke om de 
schuldgraad  te  doen  dalen.  De  schuldgraad 
daalde  inderdaad  van  47,61 %  naar  44,13 %, 
maar door de verkoop van het project daal-
den  ook  de  huurinkomsten,  met  name  met 
1,9 %  in  2010.  Het  bedrijfsresultaat  daalde 
met 3,3 %, maar de daling van de gemiddelde 
rentekosten  zorgde  ervoor  dat  het  courante 
resultaat  (basis  van  de  winstuitkering)  toch 
met 1,7 % steeg. Het dividend steeg met 2,5 % 
en niet onbelangrijk naar de toekomst is dat 
de pay-out ratio relatief laag is, wat de bevak 
mogelijkheden biedt om het dividend verder 
te  blijven  verhogen  in  de  nabije  toekomst, 
zonder  dat  de  courante  resultaten  moeten 
stijgen.

Op  het  vlak  van  resultaten  was  2010  in-
derdaad eerder een overgangsjaar. Dit neemt 
niet  weg  dat  er  in  de  portefeuille  heel  wat 
bewoog.  Naast  het  eerder  vermelde  Axxes-
businesspark  te  Merelbeke  verkocht  de 
vastgoedbevak  ook  een  Brussels  kantoorge-
bouw  (Louizalaan),  opbrengst  ongeveer  66 
miljoen euro. De aankoop van de eerste fase 
van  Canal  Logistics  langs  het  kanaal  in  het 
Brusselse  Gewest  kostte  26,1  miljoen  euro, 

de  tweede  fase  (oplevering  juni  2011)  zal 
10,6  miljoen  euro  kosten.  Begin  2010  werd 
een  nieuw  kantoorgebouw  voor  Cegelec  te 
Zwijndrecht  opgeleverd,  eind  2010  startten 
de werken voor de bouw van het Rijksarchief 
te  Brugge,  een  project  met  een  waarde  van 

17,5  miljoen  euro.  In  het  Luxemburgse  Die-
kirch  werd  de  ontwikkeling  gestart  van  een 
nieuwe baanwinkel met een oppervlakte van 
1.000 m2.

Op huurvlak zal de bevak in 2011 de nodi-
ge uitdagingen te verwerken krijgen. Zo loopt 
de huurgarantie op de eerste fase van Canal 
Logistics af (3 % van portefeuille), daarnaast 
zal  L’Oréal  15.000  m2  verlaten  in  het  Cres-
cent-gebouw  te  Anderlecht  (6 %  van  porte-
feuille).  Een  deel  hiervan  is  al  herverhuurd. 
Globaal genomen lijkt de markt zich nog niet 
veel zorgen te maken over de huuruitdagin-
gen die Leasinvest RE in de loop van 2011 zal 
kennen  en  dit  is  logisch  gezien  het  feit  dat 
maar  pas  vanaf  2012  de  eventuele  negatieve 
impact zich zou kunnen laten gevoelen. Dat 
is ook de reden waarom de bevak voor 2011 
uitgaat  van  een  resultaat  dat  in  lijn  ligt  met 
dat  van  2010.  Het  netto  dividendrendement 

bedraagt  momenteel  5,2 %,  een  fractie  lager 
dan het gemiddelde van 5,3 % voor alle Belgi-
sche vastgoedbevaks.

Ondertussen  blijft  de  koers  bewegen  in 
een nauwe trading range, net zoals dit het ge-
val  is voor de meeste andere Belgische vast-

goedbevaks.  De  focus  ligt 
hoogstwaarschijnlijk  op 
het  aankomende  seizoen 
van  dividenduitkeringen. 
Zo  vrezen  we  dat  na  het 
knippen  van  de  coupons 
de  koersen  van  een  aantal 
vastgoedbevaks  kwetsbaar 
worden  en  meer  zullen 
dalen  dan  de  waarde  van 
de coupon. Dit kan instap-
opportuniteiten  bieden, 

omdat  we  aan  de  huidige  niveaus  relatief 
voorzichtig  zijn  na  de  sterke  koersprestatie 
van de afgelopen maanden. Indirect gezegd, 
tegen de huidige koersen zijn we niet meteen 

koper, niet van Leasinvest Re, maar ook niet 
van  andere  Belgische  vastgoedbevaks  (met 
kleine uitzondering voor deze actief in logis-
tiek vastgoed).
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koers 67,40 euro
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Schuldgraad (linkerschaal)

Bezettingsgraad (rechterschaal)

Stabiele evolutie van bezettingsgraad, evenals van schuldgraad

(cijfers in miljoen euro)(cijfers in miljoen euro) FY09FY09 FY10FY10 ∆ 09/10∆ 09/10

HuurinkomenHuurinkomen 39,19639,196 38,43838,438 -1,9 %-1,9 %

BedrijfsresultaatBedrijfsresultaat 31,95931,959 30,88930,889 -3,3 %-3,3 %

Financieel resultaatFinancieel resultaat -10,918-10,918 -7,596-7,596
Operationeel resultaatOperationeel resultaat 21,04121,041 23,29323,293 10,7 %10,7 %

Resultaat op de portefeuilleResultaat op de portefeuille -2,629-2,629 -9,310-9,310

Nettowinst, deel groepNettowinst, deel groep 18,38018,380 14,26614,266

Courante (uitkeerbare) winst Courante (uitkeerbare) winst 21,61021,610 21,96521,965 1,6 %1,6 %

Intrinsieke waarde per aandeelIntrinsieke waarde per aandeel 67,4167,41 65,665,6 -2,7 %-2,7 %

Winst per aandeelWinst per aandeel 4,604,60 3,573,57

Courante (uitkeerbare) winst p/aCourante (uitkeerbare) winst p/a 5,415,41 5,505,50 1,7 %1,7 %
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