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Beste Aandeelhouders,
— Het jaar 2014 was een kanteljaar 

voor de Cofi nimmo Groep 
aangezien zij het zwaartepunt 
van haar strategie verplaatste van 
kantoorvastgoed naar zorgvastgoed.  

— De verkoop van het North Galaxy 
kantoorgebouw voor M€ 475 werd 
gevolgd door een eerste verwerving op 
de Duitse zorgvastgoedmarkt en een 
aanzienlijke verhoging van investeringen 
in zorgvastgoed in Nederland. 
Tegelijkertijd werden verschillende 
(her)ontwikkelingswerven van 
woonzorgcentra opgeleverd in België en 
Frankrijk. Hierdoor vertegenwoordigen 
het kantoor- en zorgvastgoed 
respectievelijk 41% en 40% van 
de globale vastgoedportefeuille 
van de Groep op 31.12.2014.

— Het proactieve beheer van de 
kantorenportefeuille heeft 
vruchten afgeworpen.  

 De commerciële activiteiten van 
de Groep werden vertaald in twee 
zaken: een vastlegging van 72% van 
de risicovolle oppervlaktes in 2014 en 
verhuringen/heronderhandelingen 
voor 54 400m² kantoren. Bovendien 
is de verkoop van de appartementen 
van Woluwe 34, een kantoorgebouw 
dat werd omgevormd naar 
wooneenheden, een waar succes: op 
het moment van de oplevering van de 
werken is 97% van de oppervlaktes 
reeds verkocht of gereserveerd. 

— Binnen de fi nanciële structuur 
 daalde de schuldratio van de Groep 

van 48,9% eind 2013 naar 48,1% 
eind 2014. Dankzij herfi nancieringen 
tegen voordelige voorwaarden 
en de herstructurering van de 
renteafdekkingsinstrumenten, daalde 
de schuldenlast van 3,9% in 2013 
naar 3,4% in 2014. Een verdere 
verbetering wordt verwacht in 2015.

— Anderzijds, heeft Cofi nimmo het 
stelsel van Gereglementeerde 
Vastgoedvennootschap (GVV) 
verworven dankzij de steun 
van haar aandeelhouders. 

 Deze wijziging laat de vennootschap 
toe zich te positioneren als 
Belgische Real Estate Investment 
Trust (B-REIT) en te vermijden 

dat zij wordt beschouwd als een 
"alternatieve beleggingsinstelling", 
een kwalifi catie die zich voortaan 
zal richten op Vastgoedbevaks.

— Wat zal er in de toekomst gebeuren?  
 Binnen een nog  gematigde 

kantoormarkt, zullen wij ons 
toeleggen op  het actieve beheer 
van de portefeuille, zowel op het 
vlak van verhuringen als op het 
vlak van  renovatieprojecten. 
Parallel, mobiliseert de groei van de 
zorgvastgoedportefeuille , onder 
meer in Nederland en Duitsland, 
onze teams en zal hij het toekomstige 
profi el van de vennootschap bepalen. 
De beursprestatie in 2014 en in het 
eerste kwartaal van 2015 evenals 
het dividendrendement maken het 
aandeel tot een kwaliteitsinvestering 
waarvan wij hopen dat u het 
zal blijven behouden. ●

 Jean-Edouard CARBONNELLE
 CEO

 André BERGEN
 Voorzitter van de Raad van Bestuur
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— Cofinimmo zal haar aandeelhouders een bruto dividend van € 5,50 per 
gewoon aandeel voor het boekjaar 2014, betaalbaar in 2015, voorstellen. 

— Het netto courant resultaat1- 
aandeel van de Groep bedraagt 
M€ 120,5 op31.12.2014, in 
vergelijking met M€ 119,2 op 
31.12.2013. De verbetering  kan 
hoofdzakelijk verklaard worden 
door de daling van de gemiddelde 
schuldenlast ten gevolge van de 
herstructurering van de financiële 

afdekkingsmiddelen. Per aandeel 
komt dit resultaat overeen met 
€ 6,70, wat de prognose van  € 6,61 
voor het boekjaar 2014 overstijgt. 
Dankzij deze cijfers kan de Groep 
haar aandeelhouders een bruto 
dividend van € 5,50 per gewoon 
aandeel voor het boekjaar 2014, 
betaalbaar in 2015, voorstellen.

— Anderzijds heeft de Groep dankzij 
de verkoop van het North Galaxy 
kantoorgebouw in mei 2014, de 
schuldratio kunnen verminderen: deze 
bedraagt 48,1% op 31.12.2014, in 
vergelijking met 48,9% op 31.12.2013. 
Aldus beschikt Cofinimmo over 
de financiële flexibiliteit die nodig 
is om haar groeistrategie in de 
zorgvastgoedsector verder te 
zetten en om de renovatie van 
kantoorgebouwen te financieren.  ●

KERNCIJFERS 31.12.2014 31.12.2013
Portefeuille van vastgoedbeleggingen M€ 3 199,2 M€ 3 347,0
Bruto huurinkomsten M€ 213,6 M€ 222,7
Netto courant resultaat1 - aandeel Groep M€ 120,5 M€ 119,2
IAS 39 impact M€ -136,1 M€ -13,7
Resultaat op de portefeuille - aandeel Groep M€ -37,0 M€ -46,2
Netto resultaat - aandeel Groep M€ -52,7 M€ 58,7
Operationele marge 85,4% 85,6%
Resterende looptijd van de huurcontracten 11,0 jaar 11,6 jaar
Bezettingsgraad 95,2% 95,4%
Bruto huurrendement bij 100% verhuring van de portefeuille 6,9% 7,0%
Schuldratio 48,1% 48,9%
Gemiddelde schuldenlast 3,4% 3,9%

EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE SCHULD EN DE SCHULDRATIO UITSPLITSING VAN DE 
PORTEFEUILLE PER SEGMENT

UITSPLITSING VAN DE 
PORTEFEUILLE PER LAND

PRESTATIE

VOORUITZICHTEN 2015
Op basis van de huidige verwachtingen en bij afwezigheid van belangrijke en onverwachte gebeurtenissen, voorziet de
Groep het volgende:
− een netto courant resultaat1 per aandeel  van € 6,85 voor het jaar 2015, in overeenstemming met het bereikte niveau voor 

het boekjaar 2014, en
− een bruto dividenduitkering van € 5,50 per gewoon aandeel voor het boekjaar 2015 (betaalbaar in 2016), evenredig met de 

uitkering voor het boekjaar 2014.
Ongeveer 45% van het operationeel resultaat (vóór portefeuilleresultaat) voor het jaar 2015 zou uit de zorgvastgoedsector 
afkomstig zijn. De gemiddelde schuldenlast zou overigens minder dan 3% moeten bedragen in 2015.

1 Exclusief IAS 39 impact.
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VERWEZENLIJKINGEN

VERWERVING VAN EEN PORTEFEUILLE VAN 13 ZORGINSTELLINGEN IN NEDERLAND

— In december 2014 verwierf 
de Cofi nimmo Groep, via haar 
Nederlandse dochtervennootschap 
Superstone, een portefeuille 
van 13 verpleeghuizen in 
Nederland,  gewijd aan de 
verzorging van ouderen of 
personen met een handicap 
of aan psychiatrische zorg.  

— Acht instellingen worden reeds 
uitgebaat en de vijf overige 
moeten nog gebouwd worden. 
Alle zijn uitstekend gelegen.

— De bruto prijs van de portefeuille 
bedraagt M€ 71,9. De gebouwen 
zijn verhuurd voor gemiddeld 15 
jaar binnen het kader van een 
huurovereenkomst van het type 
“double net” aan 11 verschillende 
private en “non-profi t” uitbaters.  
De huur zal jaarlijkse geïndexeerd 
worden  op basis van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen. Het initieel 
bruto huurrendement van deze 
portefeuille bedraagt 7,46%. ●

De Arcade - Ermelo

De Tweesprong - Oosterhout

Riddervelden - Gouda

De Uylenburgh - Amsterdam

Amsterdam
Ermelo (2)

Enschede

Alphen aan de rijn
Utrecht EdeGouda

Lopik
Tiel

Sliederecht

Oosterhout
Bavel

Eindhoven

Men dient zich te herinneren 
dat de Nederlandse 
dochtervennootschap van 
Cofi nimmo, Superstone, het FBI 
("Fiscale Beleggingsinstelling")-
stelsel geniet. Dit stelsel is 
vergelijkbaar met het  Belgische 
GVV-stelsel ("Gereglementeerde 
Vastgoedvennootschap").
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AANSCHAFFING VAN EEN PERCEEL VOOR DE BOUW VAN EEN MEDISCH CENTRUM 
IN EINDHOVEN

— Eind 2014 heeft de Cofi nimmo Groep, via haar Nederlandse 
dochtervennootschap Superstone, eveneens een grond te 
Eindhoven verworven om er een centrum voor opleiding en 
medisch onderzoek op te bouwen. De verwervingsprijs van de 
grond en het budget voor de werken bedragen samen M€ 4,5. 

— De toekomstige instelling zal 2 237m² 
groot zijn en zal worden uitgebaat 
door de Stichting Gezondheidscentra 
Eindhoven (SGE). Deze uitbater 
beheert reeds verschillende 
medische en paramedische 
centra in de regio, gespecialiseerd 
in basisgezondheidszorg, 
tandheelkunde en fysiotherapie.

— Bij de oplevering van de werken, 
die voorzien is voor november 
2015, zal Cofi nimmo een "double 
net" huurovereenkomst met SGE 
afsluiten voor een looptijd van 25 jaar. 
De huur zal jaarlijkse geïndexeerd 
worden op basis van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen. Het 
verwachte initieel huurrendement 
bedraagt 7,50%. ●

VERWEZENLIJKINGEN

WAT IS EEN "DOUBLE NET" HUUROVEREENKOMST?
Er bestaan drie  soorten "netto" huurovereenkomsten die voorzien dat bepaalde verantwoordelijkheden die normaliter 
door de eigenaar worden gedragen, overgeheveld worden naar de huurder:

Type huurovereenkomst "single net" "double net" "triple net"

Verantwoordelijkheden gedragen 
door de eigenaar

Onderhoud
Verzekeringen

Onderhoud

Verantwoordelijkheden overgedragen 
aan de huurder Belastingen

Verzekeringen
Belastingen

Onderhoud / Verzekeringen
Belastingen

In het zorgvastgoedsegment ondertekent de Cofi nimmo Groep ofwel  huurovereenkomsten  van het type "double net" 
die  beperkte verantwoordelijkheden voor onderhoud door de Groep voorzien, ofwel "triple net" huurovereenkomsten.

Ligging Medische specialisati e Aantal 
eenheden

In uitbati ng/
Bouwproject Uitbater

Alphen aan de Rijn Gehandicaptenzorg 24 Bouwproject Philadelphia Zorg

Amsterdam Geriatrie 31 In uitbating Domus Magnus

Bavel Psycho-geriatrie 22 Bouwproject Martha Flora

Ede Geestelijke gezondheidszorg 19 In uitbating Stichting Leger des Heils

Enschede Psychiatrie 21 Bouwproject Stichting Sozorg

Ermelo Psycho-geriatrie 56 In uitbating Stichting Zorggroep 
Noordwest-Veluwe

Ermelo Psychiatrie 24 Bouwproject Stichting Eleos

Gouda Psycho-geriatrie en psychiatrie 33 In uitbating Stichting Sozorg & Martha Flora

Lopik Gehandicaptenzorg 33 Bouwproject Philadelphia Zorg

Oosterhout Geriatrie 55 In uitbating Stichting Elisabeth

Sliedrechts Gehandicaptenzorg 25 In uitbating Stichting ASVZ

Tiel Geestelijke gezondheidszorg 14 In uitbating Stichting JP van den Bent

Utrecht Geriatrie 99 In uitbating European Care Residences

Totaal 456
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EERSTE VERWERVING IN DUITSLAND IN DE ZORGVASTGOEDSECTOR.

— Begin december 2014 heeft de Cofi nimmo Groep een revalidatiekliniek te 
Baden-Baden, in het zuidwesten van Duitsland, verworven voor M€ 10,9. 
Dit is de eerste verwerving door de Groep in dit land.

— De instelling is 4 637m² groot en telt 
naast 46 revalidatiekamers ook ruimtes 
voor fysiotherapie, sportzalen, een 
zwembad en een sauna. Ze wordt 
uitgebaat door de Duitse privégroep 
Celenus, waarmee Cofi nimmo een 

"double net" huurovereenkomst voor 
25 jaar heeft ondertekend. De huurprijs 
wordt jaarlijks geïndexeerd, tegen 50% 
van de index der consumptieprijzen. 
Het verwachte initieel huurrendement 
bedraagt 7,64%. ●

VERWEZENLIJKINGEN

Baden Baden

OPLEVERINGEN VAN ONTWIKKELINGSPROJECTEN 
IN HET ZORGVASTGOEDSECTOR

— Cofi nimmo begeleidt uitbaters in de zorgsector bij hun vastgoedprojecten. 

— Ze biedt hen diensten op maat aan, 
gaande van fi nanciering tot het 
beheer van renovatie-, uitbreidings-, 
of bouwprojecten. Hiervoor beschikt 
zij over een ervaren team met  
fi nanciële, technische en juridische 
profi elen die op de hoogte zijn van 
de recentste ontwikkelingen met 
betrekking tot zorgvastgoed.

— De volgende projecten werden 
tijdens het tweede halfjaar van 2014 
opgeleverd: Ze zijn alle verhuurd op 
lange termijn (27 jaar in België en 12 
jaar in Frankrijk) aan hun uitbater. ●

Gebouw Uitbater Type werken Aantal (extra) 
bedden

Oppervlakte
(extra)

Einde van 
de werken

De Mouterij – Aalst (BE) Senior Assist
Bouw van een nieuw 
woonzorgcentrum

116 bedden en 12 
assistentiewoningen

7 643m² Q3 2014

Frontenac – Bram (FR) Korian Renovatie en uitbreiding + 8 bedden + 700m² Q3 2014

Vishay – Evere (BE) Armonea
Bouw van een nieuw 
woonzorgcentrum

165 bedden 8 570m² Q4 2014

Vishay - Evere (BE)

De Mouterij - Aalst (BE)
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VERWEZENLIJKINGEN

PRIVATE PLAATSING VAN NIET-CONVERTEERBARE OBLIGATIES

— Op 16.03.2015 sloot Cofi nimmo met succes een private plaatsing van niet-converteerbare obligaties af 
met een looptijd van zeven jaar, voor een bedrag van M€ 150 en met een vaste coupon van 1,929%. 

 Deze plaatsing werd aangevuld op 19.03.2015 voor een bedrag van M€ 40 aan dezelfde voorwaarden.    

— De obligaties werden geplaatst 
door Bank Degroof bij een beperkt 
aantal Belgische en Europese 
institutionele investeerders.

— Ten gevolge van deze twee 
transacties, voor een totaal bedrag 
van M€ 190, werden meer dan 90% 
van de geconsolideerde schulden 
die in 2016 verlopen vooralsnog 

geherfi nancierd. Anderzijds, bedraagt 
de gemiddelde  looptijd van de schuld 
van de Groep 4,1 jaar (in vergelijking 
met 3,4 jaar op 31.12.2014). ●

LANCERING VAN DE HERONTWIKKELINGSWERKEN 
VAN HET KANTOORGEBOUW BELLIARD 40

— Cofi nimmo heeft de afbraak- en heropbouwwerken van het kantoorgebouw 
Belliard 40 gelanceerd. Dit gebouw is gelegen op de hoek van de 
Wetenschapstraat en de Belliardstraat, in het hart van de Leopoldswijk. 

— Ter herinnering: Cofi nimmo heeft in 
maart 2014 de nodige vergunningen 
voor dit nieuwe project verkregen. 
Dit toonaangevende gebouw wordt 
opgetrokken met het oog op de 
geleidelijke transformatie van de 
Belliardstraat en zal het comfort en de 
ruimte-effi ciëntie voor de gebruikers 
optimaliseren. Het project voorziet 
onder meer de inrichting van een plaza 
en een groene ruimte die grenzen aan 
het voetpad. Er wordt ook een lichtrijk 
atrium gebouwd dat vijf verdiepingen 
beslaat en uitgeeft op een binnentuin 
die zichtbaar is vanaf de straat. Het 
gebouw zal meer dan 17 000m² 
moderne, moduleerbare en duurzame 
kantoren aanbieden. Het project 

heeft de prijs "Voorbeeldgebouw 
2011" in ontvangst mogen 
nemen van het Brussels Instituut 
voor Milieubeheer (BIM).

— Door de herontwikkelingswerken van 
deze site vooralsnog te starten, speelt 
Cofi nimmo in op de verwachte vraag 
van bewoners voor dit type gebouw 
in de Europese wijk tegen 2017. 

— Concreet gingen de afbraakwerken 
van de bestaande structuur in 
maart 2015 van start. Het nieuwe 
gebouw zou in de loop van het 
tweede kwartaal van 2017 voltooid 
en functioneel moeten zijn. De 
commercialisering is aan de gang. ●

NIEUW LOGO

— In december 2014 heeft Cofi nimmo haar logo herzien opdat het 
nauwer bij haar missie en haar waarden zou aanleunen.

— Cofi nimmo wenste niet te breken 
met haar oude grafi sche identiteit, 
maar zocht haar eerder te 
moderniseren. Het nieuwe logo dat 
is samengesteld uit de naam van de 
vennootschap, een teken en een 

baseline, benadrukt de eenheid 
van de vastgoed- en fi nanciële 
activiteiten van de vennootschap. 
De vernieuwing zit voornamelijk 
in de kleurkeuze en een actueler 
teken dat het dynamische en 

innovatieve karakter van de 
vennootschap weerspiegelt.

— De website van Cofi nimmo werd 
bij deze gelegenheid in een nieuw 
kleedje gestoken. Ontdek hem 
via www.cofi nimmo.com. ●
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CORPORATE GOVERNANCE

VERANDERING VAN STATUUT: VAN VASTGOEDBEVAK NAAR GEREGLEMENTEERDE 
VASTGOEDVENNOOTSCHAP (GVV)

— De Buitengewone Algemene Vergadering van 22.10.2014 heeft de statutenwijziging 
van Cofinimmo met het oog op de verandering van het openbaar Vastgoedbevakstelsel 
(Vastgoedbeleggingsvennootschap met Vast Kapitaal) naar het openbaar GVV-stelsel 
(Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) met een 99,8% meerderheid goedgekeurd. 

— Cofinimmo blijft dezelfde activiteiten 
uitoefenen en behoudt dezelfde 
vastgoedactiva als onder het oude 
Vastgoedbevakstelsel. Ze is in essentie 
onderworpen aan dezelfde vereisten op 
het vlak van verplichte dividenduitkering, 
schuldratio en diversificatie van de 
vastgoedactiva. Ze dient dezelfde regels 
te blijven toepassen inzake beheer- en 
organisatiestructuur, bescherming van 
de aandeelhouders en deelnemingen 
in dochtervennootschappen. 
Ze blijft onderworpen aan een 

transparant fiscaal stelsel.

— De voornaamste wijzigingen 
betreffen de vervanging van het 
begrip van het exclusief belang van 
de aandeelhouders door dat van het 
vennootschapsbelang, een grotere 
flexibiliteit van het beheersorgaan 
met betrekking tot de strategie 
van de vennootschap en het 
verbod voor de vennootschap om 
beheerfuncties te delegeren. Ten 
slotte, is de vennootschap niet meer 

onderworpen aan het wettelijk stelsel 
van de beleggingsvennootschappen 
met vast kapitaal voorzien in de Wet 
van 03.08.2012 inzake bepaalde 
vormen van collectief beheer 
van beleggingsportefeuilles.

— Het uittredingsrecht van de 
aandeelhouders werd voor 9 489 
gewone aandelen uitgeoefend. 
Dit is 0,05% van het totaal 
aantal aandelen in omloop en 
bedraagt in totaal M€ 0,9. ●

Cofinimmo dankt haar aandeelhouders voor hun steun in 
het wijzigingsproces van het Vastgoedbevakstelsel naar het 

statuut van Gereglementeerde Vastgoedvennootschap.
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BEURS

BEURSPRESTATIE

— Aangezien een zeer groot deel van de winst jaarlijks wordt uitgekeerd onder de vorm van dividenden, dient de 
prestatie van het Cofinimmo aandeel te worden gewaardeerd als "total return" (dit betekent dat men uitgaat 
van de herinvestering van de uitgekeerde bruto dividenden) en te worden vergeleken met indexen die eveneens 
uitgaan van de "total return" van de aandelen waaruit zij zijn samengesteld.

— Het Cofinimmo aandeel heeft in "total return" een rendement van 34,9% over de laatste 12 maanden geboden, in vergelijking 
met 23,2% voor de BEL20-index en 41,9% voor de EPRA Europe-index.
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COFB TR Bel20 TR index EPRA Europe TR index

DIVIDENDRENDEMENT

— Het dividendrendement wordt hier berekend door het bruto 
dividend te delen door de beurskoers van 31.03.2015.

OVERZICHT

Beurskapitalisatie op 31.03.2015:  
€ 1,95 miljard
Aantal aandelen in omloop op 31.03.2015:   
17 971 494
Plaats van beursnotering:  
Euronext Brussels
ISIN code van het gewoon aandeel:   
BE0003593044
Euronextcode van het gewoon aandeel:  
COFB
Bloombergcode van het gewoon aandeel:  
COFB BB
Voornaamste indexen:  
Bel20, Euronext 150, EPRA Europe, GPR250 

RATING STANDARD & POOR’S

BBB- op lange termijn / Stabiele outlook
A-3 op korte termijn

6,0%

5,0%

3,2% 3,2%

0,5%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

Cofinimmo EPRA Europe Bel20 Belgische 
staatsobligaties 

- tien jaar



BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS  APRIL 2015 COFINIMMO
9

BEURS

13.04.2015

Publicatie Jaarlijks Financieel Verslag 2014

30.04.2015 

Publicatie Duurzame Ontwikkelingsverslag 2014

13.05.2015

Tussentijdse verklaring: resultaten op 31.03.2015

13.05.2015

Gewone Algemene Vergadering voor 2014

Datum van uitkering van het dividend 2014  
(gewone en bevoorrechte aandelen)

21.04.2015 

Datum coupononthechting (Ex date)

22.04.2015

Registratiedatum (Record date)

Vanaf 25.05.2015

Betaaldatum van het dividend

31.07.2015 

Halfjaarlijks Financieel Verslag: resultaten op 30.06.2015

06.11.2015

Tussentijdse verklaring: resultaten op 30.09.2015

05.02.2016

Jaarpersbericht: resultaten op 31.12.2015

CONTACT 

Het Investor Relations team van Cofinimmo staat ter 
beschikking voor meer informatie: 
 •  met betrekking tot uw aandelen op naam: 

shareholders@cofinimmo.be;
 •  met betrekking tot de vennootschap:  

vkibieta@cofinimmo.be  
of egrauls@cofinimmo.be.

Gelieve ook onze website te bezoeken:  
www.cofinimmo.com

FINANCIËLE KALENDERAANDEELHOUDERSCHAP

Investeringsfondsen20,89%

Verzekeringsmaatschappijen7,08%

Staatsfonds2,63%

Pensioenfondsen9,98%

Eigen aandelen0,27%

Niet-geïdentificeerd59,16%


