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Leasinvest Re: nieuwe stap in transformatie

Leasinvest Re heeft een relatief druk 
2013 achter de rug. Al in januari werd de ver-
koop van 2 kleinere Belgische activa voor 7 
miljoen euro aangekondigd, gevolgd in fe-
bruari door de verkoop van een Luxemburgs 
kantoorgebouw voor 19,5 miljoen euro. In 
juni werd dan een kapitaalverhoging van 
60,65 miljoen euro georganiseerd tegen een 
inschrijvingsprijs van 65,50 euro (of 23,5 % 
meer nieuwe aandelen).

Het spijtige was dat deze operatie sterk op 
de beurskoers heeft gewogen, maar ze werd 
doorgevoerd om een nieuwe belangrijke ac-
quisitie mogelijk te maken, te weten de aan-
koop van vastgoedcertificaten op het tweede 
Luxemburgse shopping center van Knauf in 

Pommerloch voor een bedrag van 96,5 mil-
joen euro (rendement werd niet openbaar 
gemaakt). Deze vond plaats in september 
2013. En er is nog ruimte om te kopen, want 
begin december 2013 kocht het nog een win-
kelpand met een oppervlakte van 12 000 m2 
(opnieuw in Luxemburg), dat voor 10 jaar 
verhuurd is aan de Duitse doe-het-zelfketen 
Hornbach. Het rendement van 6,75 % mag er 
zeker zijn.

Het gevolg van deze overnames is dat het 
relatieve deel van Luxemburg nu gestegen is 
naar 60 % van het totaal en dat winkelvast-
goed of retail met 42 % van de portefeuille 
belangrijker is geworden dan kantoren (37 % 
van het totaal). Deze beide evoluties (meer 

Luxemburg en meer 
retail in de portefeuil-
le) verhogen duide-

lijk de aantrekkelijk-
heid van Leasinvest 
Re en maken het iets 
meer immuun voor 
de minder gunstige 
kantoorconjunctuur 
in Brussel. In dit ka-
der melden we ook 
nog dat de bevak 
eind 2012 2 aflopende 
huurcontracten van 
kantoren kon ver-
lengen, dat in Brus-
sel met 3 jaar, dat 
in Luxemburg met 
slechts 12 maanden, 
elk goed voor 3 à 4 % 
van de portefeuille. 

Na al deze ope-
raties vonden we 
het tijd om even de 
belangrijkste cijfers 

op een rijtje te zetten. De verwatering door 
de kapitaalverhoging leidt tot een daling 
van het uitkeerbare resultaat per aandeel 
van 5,26 euro in 2012 naar 5,03 euro in 2013 
(onze schatting). Wel zal het dividend hier 
niet onder lijden: dat zou licht stijgen naar 
bruto 4,45 euro of netto 3,34 euro, goed voor 
een netto dividendrendement van 4,6 %. Dat 
brengt Leasinvest Re op hetzelfde niveau 
als de vastgoedbevaks in logistiek vastgoed 
Montea en WDP, terwijl beide vroeger een 
veel hoger dividendrendement boden. Wel 
bedraagt de premie waartegen Leasinvest Re 
noteert slechts 10,5 %, tegenover de meer dan 
50 % van de 2 bevaks in logistiek vastgoed. 

Over 2014 zien we het uitkeerbare resul-
taat per aandeel van Leasinvest Re stijgen 
tot 5,18 euro, het dividend kan mogelijk toe-
nemen tot netto 3,41 euro. Ook niet verge-

ten dat de payout bij 
deze schatting slechts 
88 % bedraagt, wat 
Leasinvest Re nog wat 
meer ruimte biedt om 
het dividend te ver-
hogen. En dat laatste 
is iets wat toch alle 
beleggers willen. Dat 
zou de koersdruk ten 

gevolge van de kapitaalverhoging van juni 
2013 op termijn goed moeten maken. Want 
met die (te) sterke koersdruk waren we niet 
zo gelukkig.
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Evolutie geografische verdeling portefeuille

2008 2010 2012 2013E

39 45 53 60

61 55 47 40
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Evolutie verdeling portefeuille per vastgoedsegment

2008 2010 2012 2013E

63 56 47 37

21 26 24 21

16 18 29 42
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