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Beste Aandeelhouders,

— Voortzetting van de investeringen in 
de voornaamste activiteitensectoren 
van de Groep. 
In de loop van 2016 hebben 
de operationele teams van Cofinimmo 
diverse investeringen gerealiseerd 
in zorgvastgoed en kantoren waarbij 
een voorzichtige en met name 
selectieve aanpak werd gehanteerd 
om verwervingen aan te dure prijzen 
te voorkomen.

— De belangrijkste transacties in het 
zorgvastgoed betreffen de aankoop 
in Duitsland van een revalidatiekliniek 
in Bonn en twee woonzorgcentra 
in Chemnitz en Calau. De Cofinimmo 
Groep zette ook de investeringen 
in Nederland verder met de overname 
van vier eerste lijnszorgcentra en heeft 
de bouwwerken van een nieuwe 
parking voor het ziekenhuis Amphia 
in Breda voltooid.

— Cofinimmo verwierf ook voor de eerste 
keer sinds 2010 kantoorgebouwen 
met het oog op een bijsturing van 
de kantoorportefeuille richting 
de centrale zakenwijk. Deze gebouwen 
vertegenwoordigen een aanzienlijk 
potentieel voor waardecreatie 
gezien ze gedeeltelijk leeg stonden. 
Op 31.12.2016 was een derde van 
de vrije huurruimte opnieuw verhuurd 

dankzij de expertise en het dynamisme 
van de commerciële teams van 
Cofinimmo. De Groep is tevens verder 
blijven werken aan projecten voor de 
afbraak/heropbouw van Belliard 40 
en Kunst 19H, in het hartje van Brussel.

 De investeringen gerealiseerd 
sinds de kapitaalverhoging in 
mei 2015 bedragen ondertussen 
301 miljoen EUR, waarvan 
180 miljoen EUR in zorgvastgoed en 
113 miljoen EUR in kantoorvastgoed.

— Actief schuldbeheer.
 De Groep heeft in 2016 munt geslagen 

uit de bijzonder lage rente om de schuld 
te herfinancieren en de diversificatie van 
de financieringsbronnen verder uit te 
breiden: terugkoop van converteerbare 
obligaties met vervaldag in 2018 via 
de uitgifte van nieuwe obligaties met 
een looptijd tot 2021 (voor 219 miljoen 
EUR), en private plaatsing van obligaties 
(voor 70 miljoen EUR). Bovendien was 
Cofinimmo in december 2016 de eerste 
Europese vastgoedvennootschap 
die “Green and Social Bonds” uitgaf 
(voor 55 miljoen EUR), waarmee 
investeerders onrechtstreeks specifieke 
projecten van Cofinimmo kunnen 
financieren die betrekking hebben op 
de duurzame economie.

 Bijgevolg is de gemiddelde kost van 
de schuld gedaald van 2,9 % eind 
2015 naar 2,4 % eind 2016 en de 
looptijd van 5,3 naar 4,8 jaar tussen 
eind 2015 en eind 2016.

— Gezien de aanhoudend lage 
rentevoeten, werden de rente-
afdekkingsinstrumenten 
geherstructureerd. De “strike”-rentes 
werden naar beneden herzien voor 
de jaren 2018 tot 2022 en er werden 
nieuwe afdekkingsinstrumenten 
ingevoerd voor de jaren 2023 tot 2025. 
Met deze herstructurering kon de 
Groep de toekomstige kost van haar 
schuld optimaliseren.

— Bevestiging van het dividend voor 2016.
 Het netto resultaat van de 

kernactiviteiten – aandeel Groep 
bedraagt 6,40 EUR voor het 
boekjaar 2016. Bij de publicatie van 
de jaarresultaten van 2016, heeft 
de Groep het voorstel bevestigd 
een bruto dividend van 5,50 EUR per 
gewoon aandeel uit te keren voor 
het boekjaar 2016. Dit voorstel zal ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan 
de Gewone Algemene Vergadering 
die plaatsvindt op 10.05.2017.

 Rekening houdend met 
een investeringsprogramma van 
114 miljoen EUR, voorziet de Groep 
Cofinimmo een netto resultaat 
van de kernactiviteiten – aandeel 
Groep van 6,49 EUR per aandeel 
en een bruto dividend van 5,50 EUR 
per gewoon aandeel voor 
het boekjaar 2017.  ●

Brief aan de 
Aandeelhouders

MAART 2017

— Het jaar 2016 werd gekenmerkt door verschillende verwervingen, zowel 
in het zorg- als het kantoorvastgoed en daarnaast door verschillende 
financieringsoperaties om de kost en de looptijd van de schuld te optimaliseren. 
Op de beurs boekte het aandeel Cofinimmo een stevige prestatie met een 
“ total return” van 14,1 %.

PRESTATIES P. 3 VERWEZENLIJKINGEN  P. 5 BEURS P. 11

BELEID VOOR DUURZAME 
ONTWIKKELING EN 
DUURZAAM BEHEER P. 10ORGANISATIE P. 10



BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS  MA ART 2017 COFINIMMO
2

(X 1 000 000 EUR) 31.12.2016 31.12.2015

Portefeuille van vastgoedbeleggingen (in reële waarde) 3 366,3 3 134,4

(X 1 000 EUR) 31.12.2016 31.12.2015

Vastgoedresultaat 210 659 207 534

Operationeel resultaat vóór resultaat op de portefeuille 172 079 174 341

Netto resultaat van de kernactiviteiten – aandeel Groep 134 260 128 517

Resultaat op financiële instrumenten – aandeel Groep -38 850 -30 811

Resultaat op de portefeuille – aandeel Groep 1 983 6 261

Netto resultaat – aandeel Groep 97 393 103 967

PRESTATIES

RESULTATEN

— Het netto resultaat van de kernactiviteiten 
– aandeel Groep bedraagt 134,3 miljoen EUR in 2016, 
dat is 4,5 % meer dan in 2015.

— De bruto huurinkomsten stegen met 0,9 % tussen 2015 
en 2016. De investeringen in zorgvastgoed in Duitsland en 
Nederland en de verhuur van het gerenoveerde kantoorgebouw 
Guimard 10-12 compenseerden het verlies aan inkomsten uit 
de verkoop van activa in 2015 (kantoorgebouw Livingstone II 
en Silverstone portefeuille van 20 woonzorgcentra) volkomen. 
De netto interestlasten zijn gedaald met 23,6 % door het 
gecombineerde effect van een daling van de gemiddelde schuld 
en de gemiddelde kost ervan.

— Uitgedrukt per aandeel bedraagt het netto resultaat van de 
kernactiviteiten 6,40 EUR voor het boekjaar 2016 en 6,46 EUR 
voor het boekjaar 2015. Het aantal deelgerechtigde aandelen in 
het resultaat voor de periode is gestegen van 19 888 379 naar 
20 986 326 (+5,5 %) tussen die twee periodes. De aandelen 
uitgegeven in 2015 bij de kapitaalverhoging zijn volledig 
deelgerechtigd in het resultaat van het boekjaar 2016, wat niet 
het geval was voor 2015.

— Het netto resultaat – aandeel Groep, bedraagt 
97,4 miljoen EUR op 31.12.2016 tegenover 104,0 miljoen EUR 
op 31.12.2015. Per aandeel is dat 4,64 EUR op 31.12.2016 
en 5,23 EUR op 31.12.2015.

— Gezien de resultaten van 2016 kan aan de volgende Algemene 
Vergadering een bruto dividend worden voorgesteld 
van 5,50 EUR per gewoon aandeel, betaalbaar in 2017.

— De schuldgraad van de Groep blijft laag (43,7 % op 
31.12.2016). De Groep beschikt zo over de nodige financiële 
flexibiliteit om haar groei in het zorgvastgoedsegment verder 
te zetten en haar programma voor de herontwikkeling van 
kantoorgebouwen te financieren.  ●

— Behoudens onvoorziene gebeurtenissen, wordt in het 
boekjaar 2017 een netto resultaat van de kernactiviteiten 
– aandeel Groep verwacht van 6,49 EUR per aandeel en 
een bruto dividend betaalbaar in 2018 van 5,50 EUR per 
gewoon aandeel.

1 ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures.

NIEUWE NAAM VOOR DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE 
INDICATOR VAN COFINIMMO

Cofinimmo gebruikt als belangrijkste financiële indicator 
het “netto courant resultaat (exclusief IAS 39-impact) 
– aandeel Groep”, meestal uitgedrukt per aandeel. Deze 
indicator beschrijft het resultaat van de huuractiviteiten 
van de Groep na financieringskosten voor de portefeuille. 
Het houdt geen rekening met het resultaat op financiële 
instrumenten en het resultaat op de portefeuille (verkoop 
en herwaardering van activa).

Door het van kracht worden van een richtlijn1 van 
de European Securities and Markets Authority (ESMA), 
wordt de interpretatie van de term “courant” strikter. 
Cofinimmo heeft er daarom voor gekozen de rubriek 
“netto courant resultaat (exclusief IAS 39-impact) – aandeel 
Groep” van de resultatenrekening anders te noemen. 
Dit wordt voortaan “Netto resultaat van de kernactiviteiten 
– aandeel Groep”.

WELK TARIEF VOOR DE ROERENDE VOORHEFFING?

De roerende voorheffing op de dividenden van 
Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (GVV) steeg 
in januari 2017 van 27 % naar 30 %. Voor GVV die evenwel 
minstens 60 % van hun beleggingen besteden aan gebouwen 
die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor bewoning in combinatie 
met gezondheidszorg, komen de aandeelhouders in 
aanmerking voor een verminderd tarief van de roerende 
voorheffing op het dividend, namelijk 15 %. Op 31.12.2016 
vertegenwoordigde het zorgvastgoed 45 % van het totale 
patrimonium van de Cofinimmo Groep. Bijgevolg komen 
de aandeelhouders van Cofinimmo niet in aanmerking voor 
het verminderde tarief. Het bruto dividend van 5,50 EUR 
per gewoon Cofinimmo aandeel komt overeen met een 
netto dividend van 3,85 EUR.
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EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE KOST EN 
DE GEMIDDELDE LOOPTIJD VAN DE SCHULDEVOLUTIE VAN DE SCHULDGRAAD
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31.12.2016 31.12.2015

Gemiddeld schuldniveau (in miljoen EUR) 1 528,8 1 459,0

Schuldgraad 43,7 % 38,6 %

Gemiddelde kost van de schuld 2,4 % 2,9 %

Gemiddelde looptijd van de schuld (in jaren) 4,8 5,3

SCHULD

PRESTATIES

Kantoorgebouw Belliard 40 - Brussel (BE): Voorziene situatie na werken.
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PRESTATIES

BEZETTINGSGRAAD PER SEGMENT

Zorgvastgoed Kantoren Vastgoed van
distributienetten
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GEWOGEN GEMIDDELDE RESTERENDE LOOPTIJD 
VAN DE HUUROVEREENKOMSTEN PER SEGMENT 1 

(IN JAREN)
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Zorgvastgoed Kantoren
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1 Tot aan de eerste opzeggingsmogelijkheid door de huurder.

OPERATIONELE INDICATOREN OP 31.12.2016

— “De gewogen gemiddelde resterende looptijd van 
de huurovereenkomsten van de Cofinimmo Groep tot 
aan de eerste opzeggingsmogelijkheid door de huurder, 
behoort tot de langste in Europa, met name 10,2 jaar 
op 31.12.2016.”

OPDELING VAN DE PORTEFEUILLE 
PER SEGMENT

OPDELING VAN DE PORTEFEUILLE 
PER LAND

38 %
Kantoren

16 %
Vastgoed van
distributienetten

1 % 
Anderen

45 %  
Zorgvastgoed

71 % België

4% Duitsland
9 % Nederland

16 % Frankrijk
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WOONZORGCENTRUM BRÜHL 

Chemnitz

Transactie:
Verwerving van een woonzorgcentrum 
in uitbating

Oppervlakte:
6 700 m²

Investering:
8,8 miljoen EUR 

Uitbater:
Azurit Rohr GmbH – Natürlich Leben im Alter

Huurovereenkomst:
25 jaar – dubbel netto

DECEMBER 2016
WOONZORGCENTRUM CALAU 
Calau

Transactie:
Verwerving van een nieuw gebouwd 
woonzorgcentrum

Oppervlakte:
4 600 m²

Investering:
9,1 miljoen EUR

Uitbater:
M.E.D. Gesellschaft für Altenpflege mbH

Huurovereenkomst:
25 jaar – dubbel netto

DECEMBER 2016

REVALIDATIEKLINIEK KAISER KARL  
Bonn

Transactie:
Verwerving van een revalidatiekliniek 
gespecialiseerd in orthopedie

Oppervlakte:
15 500 m²

Investering:
30,0 miljoen EUR

Uitbater:
Eifelhöhen-Klinik AG

Huurovereenkomst:
25 jaar – dubbel netto

MAART 2016

ZORGVASTGOED: 
GROEIPIJLER
Strategie van de Cofinimmo Groep voor 
het zorgvastgoedsegment:

Verwervingen 
en ontwikkelingsprojecten 

in “nieuwe” markten 
(Duitsland en Nederland)

(Her)ontwikkelingsprojecten 
en arbitrage 

in rijpere markten 
(België en Frankrijk)

Voortzetting van 
de diversificatie per land, 

per uitbater 
en per zorgspecialiteit.

Op 31.12.2016 telt 
de zorgvastgoedportefeuille 
van de Groep 135 activa met 
een bovengrondse oppervlakte 
van 715 500 m² en in totaal 
12 378 bedden, verdeeld 
over vier landen: Duitsland, 
Frankrijk, België en Nederland. 
De bezettingsgraad bedraagt 
meer dan 99 %. 

DE INVESTERINGEN IN ZORGVASTGOED 
IN DUITSLAND WORDEN VOORTGEZET

— De eerste investering van 
de Cofinimmo Groep in 
de zorgsector in Duitsland dateert 
van 2014 met de verwerving van 
de revalidatiekliniek in het thermale 
kuuroord Baden-Baden, in 
het zuidwesten van het land.

— De aantrekkelijkheid van 
de Duitse markt ligt aan diverse 
factoren, met name de lange duur 
van de huurovereenkomsten 
met de uitbaters (gemiddeld 25 jaar) 
en de toekomstige behoeften op basis 
van de demografie van het land. 
Op 31.12.2016 omvat de Duitse 
zorgvastgoedportefeuille zes 
activa voor een totale waarde 
van 117 miljoen EUR. 
De investeringen gerealiseerd 
in 2016 bedragen 47 miljoen EUR 
voor de volgende activa:

VERWEZENLIJKINGEN
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LEIDEN Leiden

Oppervlakte:
2 000 m²

Investering:
3,3 miljoen EUR

Gewogen gemiddelde resterende 
looptijd van de huurovereenkomst 
bij de verwerving:
5,5 jaar

DECEMBER 2016
PIUSHAVEN Tilburg

Oppervlakte:
2 257 m²

Investering:
6 miljoen EUR 

Gewogen gemiddelde resterende 
looptijd van de huurovereenkomst 
bij de verwerving:
7,5 jaar

OKTOBER 2016

DE WATERLINIE Uithoorn

Oppervlakte:
3 900 m²

Investering:
9,4 miljoen EUR

Gewogen gemiddelde resterende 
looptijd van de huurovereenkomst 
bij de verwerving:
9 jaar

AUGUSTUS 2016
ORANJEPLEIN Goirle

Oppervlakte:
1 844 m²

Investering:
4,5 miljoen EUR

Gewogen gemiddelde resterende 
looptijd van de huurovereenkomst 
bij de verwerving:
7 jaar

AUGUSTUS 2016

EEN NIEUW TYPE ACTIVA IN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE VAN 
COFINIMMO: EERSTE LIJNSZORGCENTRA 

— Dit type activa is goed ingeburgerd in Nederland. Het zijn gebouwen van gemiddelde 
omvang die vaak gelijkaardig zijn aan kantoorgebouwen en betrokken worden 
door diverse medische en paramedische zorgverleners zoals dokters, apothekers, 
fysiotherapeuten, kinesitherapeuten, tandartsen enz. die er hun patiënten en cliënten 
ontvangen. Ze huren van de Cofinimmo Groep. Zo hebben de eerste lijnszorgcentra 
een nieuwigheid ingevoerd voor het beheer van de zorgvastgoedportefeuille van 
de Groep. Het is de eerste keer dat Cofinimmo rechtstreeks zorgactiva verhuurt aan 
verschillende zorgprofessionals, eerder dan een volledig gebouw te verhuren aan 
een ziekenhuis of aan een enkele uitbater.  ●

— In augustus 2016 verwierf 
Cofinimmo haar eerste eerste 
lijnszorgcentrum, namelijk 
het centrum Oranjeplein in 
het Nederlandse Goirle. De Groep 
heeft er in 2016 vier verworven in 
totaal, verspreid over Nederland.

De Cofinimmo Groep heeft 
met Maron Healthcare 
een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten voor het commerciële 
beheer van de eerste 
lijnszorgcentra in Goirle, 
Tilburg, Uithoorn en Leiden. 
Maron Healthcare, een 
gespecialiseerde beheerder uit 
Nederland, beoogt een optimale 
bezettingsgraad te garanderen 
op de lange termijn en waakt 
over de complementariteit van 
de zorgverleners en medische 
diensten in de vier gebouwen.

VERWEZENLIJKINGEN
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Gebouw Uitbater Type werken (Bijkomend) 
Aantal bedden

(Bijkomende)
Oppervlakte

(Verwacht) 
Einde van 

de werken

BELGIË

De Nootelaer 
Keerbergen

Senior Living Group 
(Groep Korian)

Renovatie en uitbreiding + 2 + 500 m² T4 2018

Woluwe 106-108
Brussel Vivalto

Herbestemming van een kantoor-
gebouw in een woonzorgcentrum

151 8 422 m² T4 2017

Zonnewende
Aartselaar

Senior Living Group 
(Groep Korian)

Renovatie en uitbreiding
+ 13 assistentie-

woningen
+ 3 500 m² T4 2018

FRANKRIJK

Domaine de Vontes 
Esvres sur Indre Inicéa Renovatie en uitbreiding + 60 + 2 214 m² T2 2019

NEDERLAND

Bavel Martha Flora Nieuwbouw 22 2 198 m² T1 2017

Plataan
Heerlen Sevagram Renovatie 133 14 700 m² T4 2017

DUITSLAND

Brühl
Chemnitz Azurit Renovatie en uitbreiding + 14 + 222 m² T2 2018

VERWEZENLIJKINGEN

GEËNGAGEERD INVESTERINGSPROGRAMMA VOOR 2017-2019

— Cofinimmo beschouwt 
het zorgvastgoed als een pijler 
met een groot groeipotentieel. 
Het volksgezondheidsbeleid 
evolueert namelijk, de 
demografische evolutie is gunstig op 
de markten waar zij actief is en de 
lange termijnhuurovereenkomsten 
met de uitbaters zijn dat eveneens.

— Tegen 2019 wil de Cofinimmo Groep nog investeren in zorgvastgoed:
 •  een bedrag van 112 miljoen EUR voor de renovatie- of bouwprojecten 

van geïdentificeerde activa;
 •  een extra bedrag van 400 miljoen EUR voor verwervingen en de bouw van nog niet 

geïdentificeerde activa.
— Samen met investeringen voor de renovatie of herbestemming van kantoorgebouwen 

en arbitrages in zowel zorg- als kantoorvastgoed, heeft de Groep als doel 
dat het zorgvastgoed 50 % uitmaakt van de globale vastgoedportefeuille tegen 
ten laatste eind 2019.  ●

Alle hierboven vermelde zorginrichtingen die te bouwen, uit te breiden of te renoveren zijn, zijn vooraf verhuurd.

Samenstelling 
van de 

portefeuille op 
31.12.2016

2017-2019
Lopende 

investeringen
(x 1 000 000 EUR)

2017-2019
Potentieel scenario:

Verwervingen 
(x 1 000 000 EUR)

2017-2019
Potentieel scenario:

Verkopen
(x 1 000 000 EUR)

Samenstelling 
van de 

portefeuille op 
31.12.2019

Zorgvastgoed 45 % 112,0 400 - 50 50 %

Kantoren 38 % 131,0 - 100 34 %

- Verwervingen

- Renovaties 78,6

- Herbestemmingen 52,4 - 100

Vastgoed van de 
distributienetten 17 % 11,7 16 %

TOTAAL 100 % 255,0 400 - 150 100 %

255 miljoen EUR
geëngageerde 
investeringen

250 miljoen EUR 
nieuwe niet-
geëngageerde 
verwervingen

Het geëngageerde investeringsprogramma voor zorgvastgoed voor de periode van 01.01.2017 tot 31.12.2019 ziet er als volgt uit:
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KANTOREN: DYNAMISCH BEHEER VAN DE WERKRUIMTEN
Strategie van de Cofinimmo Groep voor het kantorensegment:

Lokaal 
en proactief 

commercieel 
en operationeel 

beheer

Duurzame 
ontwikkeling 

en maat-
schappelijk 

verantwoord 
ondernemen

Op centrale 
locaties: renovaties 

of reconstructies om 
een kwaliteitsvolle 

portefeuille aan 
te houden

Op gedecentraliseerde 
locaties: herbestemming 

naar alternatieve 
aanwendingen 

(woonzorgcentra, 
appartementsgebouwen);

Arbitrages binnen een 
portefeuille waarvan een 

kritische massa wordt 
bestendigd maar die 

wordt bijgestuurd richting 
de centrale zakenwijk.

Op 31.12.2016 omvatte het kantoorvastgoed van de Groep 85 activa met een gezamenlijke bovengrondse 
oppervlakte van 663 300 m², hoofdzakelijk in Brussel. De bezettingsgraad bedraagt 89 %.

VERWEZENLIJKINGEN

LOUNGE® BY COFINIMMO – Park Lane businesspark  Diegem

De Lounge® by Cofinimmo is een concept dat intern werd 
ontwikkeld in het kader van een studiegroep. 
Het doel is een innoverende oplossing aanbieden die beantwoordt 
aan de toenemende behoefte aan diversiteit van leefruimtes 
op het werk, in overeenstemming met de verzoeken van onze 
klanten-huurders van kantoorgebouwen. De Cofinimmo 
Groep stelt zijn huurders en hun bezoekers moderne gedeelde 
ruimten ter beschikking die inspireren en aangenaam zijn, 
met eetruimten, vergaderruimten, plaatsen om te netwerken 
en ontspanningszones. De Lounge wordt ter plaatse beheerd 
door een “Community Manager” die door Cofinimmo tewerk wordt 
gesteld. De eerste Lounge werd in november 2016 ingehuldigd 
in het Park Lane businesspark in Diegem.  ●

FLEX CORNER® BY COFINIMMO – The Gradient  Brussel

De Flex Corner® is een goede oplossing voor klanten die 
op zoek zijn naar kleine kantoorruimtes, om een privéruimte 
te huren in een kantorencomplex uitgerust met een gedeelde 
infrastructuur (eetruimte, loungeruimte, vergaderzaal). 
De huurders hebben flexibiliteit wat de gehuurde oppervlakte 
betreft, met een minimum van 50 m². Er wordt ook een “Custom 
your lease”-huurformule aangeboden waarbij de huurder zelf 
de duur van zijn huurovereenkomst kan bepalen (minstens 
een jaar), met aangepaste contractvoorwaarden. In 2016 heeft 
Cofinimmo vier Flex Corners® in gebouwen op strategische 
plekken in Brussel ingericht, met name in The Gradient in 
Sint-Pieters-Woluwe, het Paepsem businesspark in Anderlecht, 
het Park Lane businesspark in Diegem en het Waterloo Office 
Park in Waterloo.  ●

HET AANBOD AAN WERKRUIMTES BEANTWOORDT AAN DE HUIDIGE BEHOEFTE 
VAN DE ACTIEVE BEVOLKING

— De ondernemingen zien zich al enkele jaren 
geconfronteerd met een evolutie van de werkmethodes 
om een antwoord te bieden op de toegenomen behoefte 
aan flexibiliteit van hun medewerkers.

— Anderzijds kent de implementatie van telewerk een groeiend 
succes in tal van ondernemingen, wat onrechtstreeks ook 

een impact heeft op de inplanting van de kantoorruimtes. 
Zo zijn bepaalde kleine en middelgrote ondernemingen 
en tijdelijke organisaties, bijvoorbeeld in het kader van 
projecten, regelmatig op zoek naar kleine kantoorruimtes 
voor beperkte tijd. Cofinimmo heeft nagedacht over de behoefte 
van haar klanten en is sinds 2016 in staat hieraan op gepaste 
wijze een invulling te geven met haar twee vernieuwende 
concepten Lounge® en Flex Corner® by Cofinimmo.  ●
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WAT IS BREEAM?

— De BREEAM-certificatie (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method) 
is een evaluatie van de milieuprestatie van een 
gebouw die werd ontwikkeld door het “Building 
Research Establishment”, een private Britse 
bouwonderzoeksorganisatie (www.bre.co.uk).

— Het betreft een certificatie met betrekking tot de 
duurzaamheid. De analyses beperken zich niet tot 
de energieprestatie maar betreffen ook de volgende 
aspecten: energie, water, materialen, transport, 
verontreiniging, gezondheid en welzijn. Op het einde van 
het certificatieproces wordt een quotering toegekend 
aan het gebouw en aan het vastgoedbeheer, met name: 
“Acceptable”, “Pass”, “Good”, “Very Good”, “Excellent” of 
“Outstanding”. Cofinimmo beoogt voor de gebouwen die 
grondig gerenoveerd worden of herbouwd, een minimale 
certificatie “Very Good”.  ●

EEN ANDERE RECONSTRUCTIE 
VAN EEN KANTOORGEBOUW 
DOOR COFINIMMO IS BELLIARD 40

— De herontwikkeling van het gebouw Belliard 
40, gelegen aan de hoek van de Belliardstraat 
en de Wetenschapsstraat in het centrum van Brussel, 
past in de actieve beheerstrategie die Cofinimmo 
beoogt voor haar kantoorportefeuille.

— De afbraakwerken voor het bestaande gebouw 
begonnen in maart 2015 en de oplevering van het nieuwe 
gebouw is voorzien voor het eerste kwartaal van 2018. 
Het project voorziet de inrichting van een groene ruimte 
naast het voetpad en de bouw van een helder atrium 
van vijf verdiepingen met een zicht op de binnentuin, 
dat eveneens zichtbaar zal zijn vanaf de Belliardstraat. 
Dit gebouw zal ruimte bieden aan 20 000 m² moduleerbare 
en duurzame kantoren.  ●

HERONTWIKKELING VAN HET GEBOUW KUNST 19H

— Het kantoorgebouw Kunst 19H, gelegen in de Brusselse Leopoldwijk 
en gebouwd in 1973, staat leeg sinds januari 2017 en maakt 
het voorwerp uit van een herontwikkelingsplan.

— Het nieuwe project waarvoor een wedstrijd onder architecten werd 
uitgeschreven, vereist de afbraak van het huidige gebouw. De nieuwe 
constructie zal bestaan uit gevels volledig uit glas, met een zicht op 
de binnentuin vanaf de Jozef II-straat. Het nieuwe gebouw zal 8 600 m² 
ruimte bieden aan moderne en moduleerbare kantoren verdeeld over 
acht verdiepingen, met een bijzonder grote vrije ruimte onder het plafond 
(bijna drie meter). De huurders zullen zich op het dak van het gebouw 
kunnen begeven waar een terras wordt ingericht. Cofinimmo wil een 
BREEAM “Excellent” milieucertificatie bekomen voor dit nieuwe bouwwerk. 
De vergunningen werden verkregen eind 2016. Het budget van de werken 
ligt tussen 22 miljoen EUR en 25 miljoen EUR en de oplevering is voorzien 
voor het tweede kwartaal van 2019.  ●

VERWEZENLIJKINGEN



BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS  MA ART 2017 COFINIMMO
10

DE STRATEGIE VAN DE COFINIMMO GROEP INZAKE DUURZAME ONTWIKKELING:

Verbetering van 
de ecologische 

voetafdruk van 
de onderneming 

en de portefeuille.

Veiligheid en welzijn 
van de gebruikers.

Selectie van 
maatschappelijk 

verantwoorde 
projecten.

ORGANISATIE

— De Cofinimmo Groep beschikt sinds september 2016 over een operationeel 
team in Frankrijk van vier personen, werkzaam vanuit het 8e arrondissement 
van Parijs.

— Dit team houdt zich voornamelijk bezig met het technische, commerciële en 
administratieve beheer van de portefeuille van verzekeringskantoren die 
wordt verhuurd aan MAAF. Het beheer van deze agentschappen werd eerder 
toevertrouwd aan een externe partij. De implementatie van dit team past perfect 
in de vastgoedstrategie van Cofinimmo om nabijheid met de klanten na te streven 
en zo nauwe en duurzame relaties aan te knopen met hen.

— Ter herinnering, Cofinimmo beschikt sinds 2007 over een operationeel team in 
Nederland, bestaande uit drie personen werkzaam vanuit Breda. Dit team houdt 
zich bezig met het beheer van de Pubstone portefeuille (240 cafés/restaurants) 
en de zorgvastgoedportefeuille (22 activa) in Nederland.  ●

OPRICHTING VAN EEN OPERATIONEEL PLATFORM IN PARIJS

VASTGOEDBEHEER VAN ACTIVA 
IN DUITSLAND

Momenteel wordt enkel 
het Property Management van 
de zorgvastgoedportefeuille in 
Duitsland niet gerealiseerd door 
interne teams maar door een externe 
partij. De huidige omvang van 
de portefeuille rechtvaardigt nog 
geen lokaal team. 

BELEID VOOR DUURZAME ONTWIKKELING 
EN DUURZAAM BEHEER

— Cofinimmo, de eerste Europese vastgoedvennootschap 
die “Green and Social Bonds” uitgeeft.

 In december heeft de Groep met succes een eerste uitgifte 
van “Green and Social bonds” geplaatst bij institutionele 
investeerders ten bedrage van 55 miljoen EUR met een vaste 
coupon van 2,00 % en een looptijd van 8 jaar. Cofinimmo is zo 
de eerste Europese vastgoedvennootschap die “Green and 
Social bonds” uitgeeft. De opgehaalde middelen dienen voor 
de financiering van:

 •  projecten met milieudoelstellingen, met name voor 
kantoorgebouwen die minstens beschikken over een 
“Very Good” BREEAM-certificering inzake duurzaamheid 
en milieu; evenals

 •  projecten met sociale doelstellingen gerelateerd aan 
zorgactiva voor de huisvesting van kwetsbare of specifiek 
zorgbehoevende afhankelijke personen.  ●

COFINIMMO BEKROOND VOOR HAAR 
COMMUNICATIE

Ter gelegenheid van de 56e BVFA Awards (Awards 
van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten) 
georganiseerd op 11.10.2016, kreeg Cofinimmo 
de gouden medaille in de categorie “Beste financiële 
informatie – Grote bedrijven”. In september 2016 werd 
de Groep tevens bekroond door de Vereniging van 
Europese vastgoedbeleggers (EPRA) voor haar Jaarlijks 
Financieel Verslag 2015 en haar Duurzaamheidsverslag 
2015 met een “Gold Award” en dat voor het tweede 
jaar op rij. Daarnaast kende het Koninklijk Instituut van 
de Bedrijfsrevisoren aan Cofinimmo de prijs toe voor 
het beste duurzaamheidsverslag in België in de categorie 
“Grote bedrijven”. 

Cofinimmo stemt haar strategie voor duurzame ontwikkeling af op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties tegen 2030 (Sustainable Development Goals – SDG). Cofinimmo vindt dat het als 
vastgoedvennootschap de opdracht heeft haar klanten-huurders gebouwen ter beschikking te stellen die tegelijk 
heel functioneel zijn voor hun activiteiten en welzijn en een duurzame milieuprestatie neerzetten.
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BEURSPRESTATIE

DIVIDENDRENDEMENT

— Het dividendrendement wordt berekend door het bruto dividend 
te delen door de beurskoers van het aandeel op 31.12.2016.

— Het aandeel Cofinimmo biedt een dividendrendement van 5,06 % 
op 31.12.2016 tegenover 4,32 % en 3,58 % voor de BEL 20- 
en EPRA Europe-index. De Belgische staatsobligaties op 10 jaar 
boden een rendement van 0,53 %.  ●

BEURS

— Gelet op het feit dat een groot deel van de winst jaarlijks wordt 
uitgekeerd als dividend, met name 85,9 % voor het jaar 2016, 
moet de prestatie van het aandeel Cofinimmo ingeschat worden 
op basis van de “total return”, met andere woorden uitgaande 
van de herinvestering van de uitgekeerde bruto dividenden. 
De "total return" moet vervolgens vergeleken worden met indexen 
die ook de "total return" van de aandelen waaruit hij bestaat, 
weerspiegelen.

— Voor het tweede jaar op rij bood het aandeel Cofinimmo een 
“total return” die hoger ligt dan 10 %, met name 14,1 % voor 
het jaar 2016, tegenover 11,2 % voor het jaar 2015. De BEL 
20-index en de EPRA Europe-index haalden een vergelijkbaar 
rendement van respectievelijk +1,2 % en -4,7 % in 2016.  ●

RATING STANDARD & POOR’S

Rating liquiditeit: sterk
Credit rating op lange termijn: BBB
Credit rating op korte termijn: A-2
Vooruitzicht: stabiel

BESCHRIJVENDE FICHE

Beurskapitalisatie op 31.12.2016:
2,3 miljard EUR
Aantal aandelen in omloop op 31.12.2016:
21 031 190
Plaats van beursnotering:
Euronext Brussels
ISIN-code van het gewoon aandeel:
BE0003593044
Euronext-code van het gewoon aandeel: 
COFB
Bloomberg-code van het gewoon aandeel:
COFB BB
Voornaamste beursindexen:
BEL20, Euronext 150, EPRA Europe, GPR250
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Vennootschap
Aantal aandelen 

(stemrechten)
%

Groep Crédit Agricole 1 068 286 5,08 %

BlackRock, Inc. 1 051 816 5,00 %

Groep Cofinimmo 44 864 0,21 %

Free float 18 866 224 89,71 %

Totaal aantal 
uitgegeven aandelen 21 031 190 100 %

BEURS

FINANCIËLE KALENDER

07.04.2017

Publicatie van het Jaarlijks Financieel Verslag 2016

07.04.2017 

Publicatie van het Duurzaamheidsverslag 2016

27.04.2017

Tussentijdse verklaring: resultaten op 31.03.2017

10.05.2017 

Gewone Algemene Vergadering voor 2016

12.05.2017

Datum coupononthechting (Ex-date) 1

15.05.2017

Registratiedatum (Record date) 2

Vanaf 16.05.2017

Betaaldatum dividend

27.07.2017

Halfjaarlijks Financieel Verslag: resultaten op 30.06.2017

09.11.2017

Tussentijdse verklaring: resultaten op 30.09.2017

08.02.2018

Jaarpersbericht: resultaten op 31.12.2017

CONTACT 

U kunt terecht bij het Investor Relationsteam van Cofinimmo 
voor al uw vragen:
-  over uw aandelen op naam: shareholders@cofinimmo.be;
-  over de onderneming: 

egrauls@cofinimmo.be of bmathieu@cofinimmo.be

Bezoek ook onze website:  
www.cofinimmo.com

Volg ons op  

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

— Op 14.02.2017 werd Cofinimmo op de hoogte gebracht door 
de Groep Crédit Agricole van haar participatie van meer dan 
5 % in het kapitaal van de Vennootschap. Op 02.03.2017 deed 
vermogensbeheerder BlackRock hetzelfde.

— De aandeelhoudersstructuur van Cofinimmo ziet er daardoor 
als volgt uit:

1   Datum vanaf wanneer de verhandeling op de beurs gebeurt zonder recht 
op de komende dividenduitrekening.

2   Datum waarop de posities worden afgesloten om de dividendgerechtigde 
aandeelhouders te identificeren.


