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Care Property Invest: nieuw toekomstproject

De naam Care Property In-
vest klinkt waarschijnlijk niet bekend bij 
de meeste beleggers. Als we zeggen dat dit 
de nieuwe naam is voor Serviceflats Invest, 
dan zal bij de meesten wel een belletje gaan 
rinkelen. Voorafgaand aan deze naamswij-
ziging, had ook een aandelensplitsing plaats 
van 1000 nieuwe aandelen voor een oud. Dat 
komt de liquiditeit van de 
handel zeker ten goede.

De reden waarom deze 
vastgoedbevak overging tot 
deze aanpassingen, heeft te 
maken met het nieuwe leven 
dat de bevak wil leiden. Om 
dit te begrijpen, moeten we teruggaan in de 
geschiedenis, meer bepaald tot in 1995 toen 
Serviceflats Invest opgericht werd. Het kreeg 

als doel mee om te investeren in de bouw van 
2.000 gesubsidieerde serviceflats en dit op 
gronden van OCMW ’s of vzw’s. De vastgoed-
bevak kreeg hiervoor een recht van opstal op 
deze gronden voor 30 jaar. Op vervaldag zou-
den de OCMW ’s of die vzw’s de gebouwen 
kunnen verwerven aan hun kostprijs. Voor 
het gebruik van die serviceflats betalen de 

OCMW ’s of vzw’s dan jaarlijks 
een vergoeding, die in feite 
de rente van de investeringen 
vergoedt.

Nu, in 2014 heeft Care 
Property Invest die doelstel-
ling bereikt en heeft het 1999 

serviceflats, verdeeld over 77 projecten, ge-
bouwd. De initiatiefnemers willen het hier 
echter niet bij laten en hebben hun statu-

tair doel en beleggingsbeleid wettelijk laten 
aanpassen voor een nieuw toekomstpro-
ject. Meer bepaald wil het nieuwe service-
flatgebouwen alsook woonzorgvoorzienin-
gen gaan bouwen. Met een schuldgraad van 
51,87 % versus een maximum van 65 % is de fi-
nanciële flexibiliteit wel beperkt. In een eer-
ste fase voerde het eerder dit jaar een keuze-
dividend in en daar ging 38,05 % op in. Het 

eigen vermogen werd hierdoor verhoogd met 
2,08 miljoen euro, maar dit is natuurlijk on-
voldoende voor belangrijke investeringen in 
de toekomst. Daarom sluit de vastgoedbevak 
niet uit dat er een kapitaalverhoging komt en 
dit kan een mooie opportuniteit zijn voor 
nieuwe beleggers om in te stappen. We geven 
nog mee dat het huidige netto dividendren-
dement 3,3 % bedraagt en dit is in lijn met dat 
van Aedifica.
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Asset Management volgens de principes van het Value beleggen
• Vermogensbeheer

• Beleggingsadvies

• Aandelenbevek: Value Square Fund Equity World

• Institutioneel beheer

Aandelenanalyse
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