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Beste Aandeelhouders,
— Tijdens het eerste halfjaar van 2017 heeft Cofinimmo haar strategie verder

uitgevoerd, m.n. de zorgvastgoedportefeuille uitbreiden, meer bepaald
in Nederland en Duitsland, en de kantorenportefeuille proactief beheren.
— Voortzetting van de investeringen

de verwerving werden gebudgetteerd,
overstegen dankzij een actieve
commercialisatie.
In de Brusselse periferie en
gedecentraliseerde wijk, heeft de Groep
zijn aanbod aan innoverende oplossingen
uitgebreid met de opening van drie nieuwe
Flex Corners ® en van een nieuwe Lounge ®
om in te spelen op de groeiende vraag naar
flexibiliteit van de huurders 1 .

in het zorgvastgoed
Sinds begin 2017 heeft Cofinimmo
haar aanwezigheid op de Nederlandse,
Duitse en Belgische zorgvastgoedmarkt
versterkt door middel van verwervingen
en herontwikkelingsakkoorden in deze
drie landen voor een totaal bedrag van
58 miljoen EUR.
De belangrijkste transacties zijn
de verwerving van een zorgcentrum
voor personen met een verstandelijke
beperking in Alphen aan den Rijn
(Nederland), de verwerving van
vijf eerstelijnszorgcentra eveneens
in Nederland en de aankoop van
een woonzorgcentrum in Lüneburg
(Duitsland). De Groep heeft eveneens
een akkoord voor de uitbreiding en
renovatie van een woonzorgcentrum
in Rijmenam (België) ondertekend.

— Sinds de kapitaalverhoging van

mei 2015, werd in totaal voor
381 miljoen EUR geïnvesteerd,
waarvan 237 miljoen EUR in
zorgvastgoed en 135 miljoen EUR
in kantoren.
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BEURS

P. 13

dividend 2016 in cash of onder de vorm
van nieuwe gewone aandelen uit te keren.
41 % van de aandeelhouders kozen voor
een herbelegging van hun dividenden
in nieuwe aandelen. Zodoende kon
het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap met 33,2 miljoen EUR
verhoogd worden. Deze fondsen zullen
aangewend worden om de groei en de
toekomstige investeringen van de Groep
te financieren. ●

— Rekening houdend met het

geëngageerde investeringsplan
van 57 miljoen EUR en behalve
onvoorziene omstandigheden,
voorziet de Cofinimmo Groep
voor het boekjaar 2017
een nettoresultaat van de
kernactiviteiten - aandeel Groep
van 6,49 EUR per aandeel en een
bruto dividend van 5,50 EUR per
gewoon aandeel, betaalbaar in 2018.

— Hoog dividendrendement en voorstel
om het dividend in nieuwe aandelen
te herbeleggen
Het statuut van Gereglementeerde
Vastgoedvennootschap (GVV) verplicht
Cofinimmo ertoe minimum 80 % van haar
nettoresultaat onder haar aandeelhouders
te verdelen. Het in juni 2017 gestorte
dividend voor het boekjaar 2016 beliep
5,50 EUR bruto per gewoon aandeel. Ten
opzichte van de slotkoers van 108,65 EUR
op 31.12.2016, vertegenwoordigt dit een
rendement van 5,1 %.

— Proactief beheer
van de kantorenportefeuille
In augustus 2016 verwierf Cofinimo
vier kantoorgebouwen in de Brusselse
centrale zakenwijk ('Central Business
District' - CBD). Deze activa zijn
uitstekend gelegen, maar hadden
bij hun verwerving een gemiddelde
leegstand van 15 %. Ondertussen
hebben de operationele teams
van Cofinimmo de ambitieuze
marketingdoelstellingen, die bij

P. 11

— In mei bood Cofinimmo haar
aandeelhouders de keuze aan om het

Jean-Edouard CARBONNELLE
Chief Executive Officer

Zie ook onze Brief aan de Aandeelhouders van maart 2017.
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COFINIMMO

PRESTATIE
RESULTATEN
(X 1 000 000 EUR)
Portefeuille van vastgoedbeleggingen (in reële waarde)
(X 1 000 EUR)
Vastgoedresultaat

30.06.2017

31.12.2016

3 425,1

3 366,3

30.06.2017

30.06.2016

107 331

101 961

Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille

85 893

79 833

Nettoresultaat van de kernactiviteiten – aandeel Groep

69 289

59 974

Resultaat op de financiële instrumenten – aandeel Groep

6 914

-37 482

Resultaat op de portefeuille - aandeel Groep
Nettoresultaat - aandeel Groep

— Het nettoresultaat van de kernactiviteiten – aandeel

Groep bedraagt 69,3 miljoen EUR op 30.06.2017.
In vergelijking met 30.06.2016 is dit een stijging
van 15,5 %.
— Uitgedrukt per aandeel komt dit cijfer uit op 3,25 EUR voor
de eerste zes maanden van 2017 en op 2,86 EUR voor dezelfde
periode in 2016, waarbij het aantal aandelen voor de berekening
van het resultaat per aandeel is gestegen van 20 984 249 tot
21 308 500 (+1,5 %) tussen beide datums. Het nettoresultaat
– aandeel Groep bedraagt 65,2 miljoen EUR op 30.06.2017,
tegenover 34,6 miljoen EUR op 30.06.2016. Per aandeel komt
dit overeen met 3,06 EUR op 30.06.2017 en 1,65 EUR op
30.06.2016. De uitstekende prestatie tijdens het eerste halfjaar
van 2017 kan hoofdzakelijk verklaard worden door de stijging
van de huurinkomsten tussen 30.06.2016 en 30.06.2017
dankzij de verwervingen van activa, evenals door de daling van
de interestkosten als gevolg van de herfinancieringen en de
herstructurering van de renteafdekkingsinstrumenten in 2016.

— Ten gevolge van de uitkering van het dividend 2016, is de
schuldgraad van de Groep licht gestegen (45,0 % op 30.06.2017
ten opzichte van 43,7 % op 31.12.2016). Op het einde van
het eerste halfjaar van 2017 beschikt Cofinimmo over de
financiële flexibiliteit die nodig is om haar groeistrategie
in de zorgvastgoedsector verder te zetten en om haar
herontwikkelingsplan van kantoorgebouwen te financieren. ●

WELKE NIEUWIGHEDEN VOERDE DE REGERING
OP HET VLAK VAN DE DIVIDENDBELASTING IN?
Om beleggingen in aandelen aan te moedigen, kondigde de
Regering aan dat dividenden van aandelen van natuurlijke
personen met woonplaats in België vrijgesteld zullen zijn
van belasting tot maximaal 627 EUR. Boven dit bedrag
blijft de roerende voorheffing van 30 % van toepassing.
In praktijk zal de roerende voorheffing aan de bron worden
afgehouden op de totaliteit van de ontvangen dividenden.
De belastingplichtige zal de gelegenheid hebben om een
gedeelte ervan terug te vorderen via zijn belastingaangifte.

-11 034

12 113

65 169

34 605

— Rekening houdend met de gerealiseerde resultaten op

30.06.2017, en behalve onvoorziene omstandigheden,
bevestigt Cofinimmo de prognose voor boekjaar 2017
van een nettoresultaat van de kernactiviteiten - aandeel
Groep van 6,49 EUR per aandeel en van een bruto
dividend van 5,50 EUR per gewoon aandeel, betaalbaar
in 2018.

WAT ZIJN DE CONSEQUENTIES VAN DE
HERVORMING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING
VOOR COFINIMMO?
Een van de door de Regering aangekondigde hervormingen
is de vermindering van de vennootschapsbelasting. Vandaag
bedraagt deze 33,99 %. In 2018 zal dit nog slechts 29 % zijn
en in 2020, 25 %.
Cofinimmo en de meeste van haar dochters hebben het
statuut van Gereglementeerde Vastgoedvennootschap
(GVV). Uitgezonderd voor een beperkt aantal uitgaven,
zijn zij niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting
in België. Dit is de tegenprestatie voor het feit dat ze meer
dan 80 % van hun nettoresultaat uitkeren onder de vorm
van dividenden (85,9 % in 2016 wat de Cofinimmo Groep
betreft). De vermindering van de vennootschapsbelasting
zal bijgevolg slechts een zeer beperkte impact hebben op
de resultaten van de Groep.
Anderzijds is het niet duidelijk of de fiscale hervorming die de
Regering voorstelt, ook een impact zal hebben op de 'exit tax'.
Ter herinnering, wanneer een vennootschap naar gemeen
recht opgeslorpt wordt door een GVV, bedraagt de huidige
belasting op haar latente meerwaarden en haar vrijgestelde
reserves 16,995 %. Dit is wat men 'exit tax' noemt, namelijk
de belasting om het gemeenrechtelijk stelsel te verlaten.
Tot op heden werd geen enkele officiële aankondiging gedaan
met betrekking tot de impact van de belastinghervorming
op de 'exit tax'.
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COFINIMMO

PRESTATIE
SCHULD
30.06.2017

31.12.2016

1 500,7

1 341,3

45,0 %

43,7 %

2,0 %

2,4 %

5,0

4,8

Gemiddeld schuldniveau (x 1 000 000 EUR)
Schuldgraad
Gemiddelde schuldenlast
Gemiddelde looptijd van de schuld (in jaren)

EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE SCHULDENLAST
EN DE GEMIDDELDE LOOPTIJD VAN DE SCHULD

EVOLUTIE VAN DE SCHULDGRAAD
55 %

6

5,0 %
52 %
50 %

4,2 %

50 %

48 %

5,3

4,1 %

5,0
5

4,0 %

49 %

45 %

3,9 %

45 %
44 %

4
3,3

39 %

3,8

2013

2014

2015

2016

30.06.17

2,9 %

3,8

2,4 %
2,0 %

3,4

2,0 %

35 %
2012

4,8

3,0 %

40 %

2011

3,4 %

2011

2012

Gemiddelde schuldenlast

2013

2014

2015

2016

30.06.17

3

Gemiddelde looptijd van de schuld (in jaren)

Kantoorgebouw Kunst 19H - Brussel CBD (BE): Beoogde situatie na werken.
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COFINIMMO

PRESTATIE
OPERATIONELE INDICATOREN OP 30.06.2017
OPSPLITSING VAN DE PORTEFEUILLE PER SEGMENT

1%
Andere

OPSPLITSING VAN DE PORTEFEUILLE PER LAND

4%
Duitsland

45 %
Zorgvastgoed

71 %
België

9%
Nederland

16 %
Vastgoed van
distributienetten

16 %
Frankrijk

38 %
Kantoren

BEZETTINGSGRAAD PER SEGMENT
100 %

GEWOGEN GEMIDDELDE RESTERENDE LOOPTIJD
VAN DE HUUROVEREENKOMSTEN PER SEGMENT 1
(IN JAREN)
30

99,2 %

98,3 %

94,4 %

88,3 %

25

80 %

24,8

20

19,6

60 %
15
40 %

13,3

12,4
10

20 %

10,0

5
4,2

0%

BE

0
Zorgvastgoed

Kantoren

Vastgoed van
distributienetten

TOTAAL

FR

4,0
NL

Zorgvastgoed
1

4,9

DE
Kantoren Pubstone Cofinimur I TOTAAL

Tot aan de eerste opzeggingsmogelijkheid door de huurder.

4

BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS SEPTEMBER 2017

COFINIMMO

VERWEZENLIJKINGEN
ZORGVASTGOED:
GROEIPOOL
Strategie van de Cofinimmo Groep
in het zorgvastgoedsegment:

Verwervingen en
projectontwikkelingen
in 'nieuwe' markten
(Duitsland en Nederland)

(Her)ontwikkelingen
en arbitrage van activa
in meer verzadigde markten
(België en Frankrijk)

Verdere diversificatie per land,
uitbater en zorgspecialisatie.

Op 30.06.2017 telt de zorgvastgoedportefeuille van de Groep 141 activa,
samen goed voor een bovengrondse oppervlakte van 727 000 m2 en
12 463 bedden, verdeeld over vier landen: Duitsland, België, Frankrijk
en Nederland. De bezettingsgraad bedraagt 99 %.

VOORTZETTING VAN INVESTERINGEN
IN NEDERLANDS ZORGVASTGOED
— Op 30.06.2017 vertegenwoordigt

de Nederlandse zorgvastgoedportefeuille 173 miljoen EUR,
hetzij 11 % van de totale
zorgvastgoedportefeuille van
de Groep. Sinds het begin
van het jaar heeft Cofinimmo
33,6 miljoen EUR in zorgvastgoed
in Nederland geïnvesteerd.
De belangrijkste investeringen zijn:
• 20,1 miljoen EUR bij de verwerving
van vijf eerstelijnszorgcentra in
Oisterwijk (provincie Tilburg),
Tiel (provincie Gelderland), Baarn
en Eemnes (provincie Utrecht);

• 9,3 miljoen EUR bij de aankoop van een
zorgcentrum voor personen met een
verstandelijke beperking in Alphen aan
den Rijn. Het betreft een recentelijk
gebouwd actief van 4 587 m² dat 45
woonruimtes aanbiedt en waarvoor
een 'dubbel netto'-huurovereenkomst
van 20 jaar werd ondertekend met de
uitbater Gemiva.

— Anderzijds heeft de Groep het zorgcentrum voor senioren te Oosterhout
verkocht voor 10,5 miljoen EUR. Deze
verkoop genereerde een meerwaarde
voor de Groep en moet gezien worden
in het perspectief van een beleid van
arbitrage van activa. ●

APRIL 2017
EERSTELIJNSZORGCENTRUM
OISTERWIJK KLINIEK
Tilburg (NL)

APRIL 2017
EERSTELIJNSZORGCENTRUM
DE VOORSTE STROOM
Tilburg (NL)

APRIL 2017
ZORGCENTRUM VOOR PERSONEN
MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING
Alphen aan den Rijn (NL)

Bovengrondse oppervlakte:
1 798 m²

Bovengrondse oppervlakte:
1 561 m²

Bovengrondse oppervlakte:
4 587 m²

Investering:
4,1 miljoen EUR

Investering:
3,3 miljoen EUR

Investering:
9,3 miljoen EUR

Uitbaters:
Meerdere professionele zorgverleners

Uitbaters:
Meerdere professionele zorgverleners

Uitbater:
Gemiva

Gewogen gemiddelde
resterende huurlooptijd:
8,9 jaar

Gewogen gemiddelde
resterende huurlooptijd:
7,5 jaar

Huurovereenkomst:
20 jaar – 'dubbel netto'
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COFINIMMO

VERWEZENLIJKINGEN

MEI 2017
EERSTELIJNSZORGCENTRUM
OOSTERSTRAAT
Utrecht (NL)

MEI 2017
EERSTELIJNSZORGCENTRUM
DE DRIESTEN
Utrecht (NL)

JUNI 2017
EERSTELIJNSZORGCENTRUM ECT
Tiel (NL)

Bovengrondse oppervlakte:
1 676 m²

Bovengrondse oppervlakte:
1 072 m²

Bovengrondse oppervlakte:
4 279 m²

Investering:
2,7 miljoen EUR

Investering:
2,4 miljoen EUR

Investering:
7,6 miljoen EUR

Uitbaters:
Meerdere professionele zorgverleners

Uitbaters:
Meerdere professionele zorgverleners

Uitbaters:
Meerdere professionele zorgverleners

Gewogen gemiddelde
resterende huurlooptijd:
4,8 jaar

Gewogen gemiddelde
resterende huurlooptijd:
3,8 jaar

Gewogen gemiddelde
resterende huurlooptijd:
5,9 jaar

EERSTELIJNSZORGCENTRA
IN NEDERLAND
In de loop van het eerste halfjaar
van 2017 heeft Cofinimmo verder
geïnvesteerd in eerstelijnszorgcentra
in Nederland. Vandaag heeft de
Groep negen van deze centra
in portefeuille, samen goed
voor een investeringswaarde
van 45 miljoen EUR. Over het
algemeen geniet dit type actief
een zeer goede ligging in kleine
steden of stadswijken en wordt
het gebruikt om er verzorging
van de eerste lijn te verstrekken.
Patiënten kunnen er terecht voor
een raadpleging en, indien een
meer technische ingreep vereist
is, worden zij naar een ziekenhuis
doorverwezen. De oppervlakte
van een eerstelijnszorgcentrum ligt
over het algemeen tussen 1 100 m²
en 4 300 m², en de investeringswaarde
ervan varieert tussen 2,5 miljoen EUR
en 9,5 miljoen EUR. De huurders
zijn verenigingen van geneesheren,
tandartsen, kinesitherapeuten, ...
en vaak ook een apotheek.

PARTNERSCHAP VOOR DE HERONTWIKKELING
VAN EEN WOONZORGCENTRUM IN BELGIË
— Cofinimmo ondertekende een samenwerkingsakkoord met de uitbater

Senior Living Group (SLG) voor de herontwikkeling van het woonzorgcentrum
Zonneweelde te Rijmenam dat reeds in haar bezit is.
— Het project zal in twee fasen verlopen. De eerste fase bestaat uit de bouw van
een uitbreiding op een nieuw verworven perceel dat naast de bestaande site ligt.
De tweede fase daarentegen omvat een gedeeltelijke afbraak en de heropbouw
van het bestaande gebouw. De verwerving van het perceel grond en het geraamde
budget van de werken vertegenwoordigen samen een investering van 16 miljoen EUR.
Het woonzorgcentrum zal aldus 5 577 m² groter worden en een totale oppervlakte
van 17 100 m² bereiken. Bij de oplevering van de werken, voorzien eind 2020,
zullen Cofinimmo en SLG een 'trippel netto'-huurovereenkomst met een
looptijd van 20 jaar ondertekenen.

— Dit herontwikkelingsproject is het derde partnerschap tussen Cofinimmo en SLG. In 2016
ondertekenden zij reeds een overeenkomst voor de renovatie en uitbreiding van twee
woonzorgcentra, respectievelijk in Aartselaar en Keerbergen. Het totale bedrag voor
de herontwikkeling van deze drie projecten zal 25 miljoen EUR belopen. ●
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COFINIMMO

VERWEZENLIJKINGEN
VERSTERKING VAN DE ZORGVASTGOEDPORTEFEUILLE
IN DUITSLAND

WOONZORGCENTRUM
CHRISTINENHOF
Lüneburg (DE)

— Op 30.06.2017 vertegenwoordigt de Duitse zorgvastgoedportefeuille

Bovengrondse oppervlakte:
6 100 m²

130 miljoen EUR, hetzij 8 % van de totale zorgvastgoedportefeuille
van de Groep.
— Sinds het begin van het jaar heeft Cofinimmo 13,3 miljoen EUR in zorgvastgoed
in Duitsland geïnvesteerd. De grootste investering was deze in juni 2017 van het
woonzorgcentrum Christinenhof in Lüneburg voor een bedrag van 12,6 miljoen EUR.
Het gebouw dat in 2001 gebouwd werd, is verhuurd aan een dochtervennootschap
van de Korian Groep. Beide partijen zullen binnenkort een nieuwe 'dubbel netto'huurovereenkomst van 17 jaar ondertekenen. ●

Aantal bedden:
140
Investering:
12,6 miljoen EUR
Uitbater:
Korian Groep
Huurovereenkomst:
17 jaar –'dubbel netto'

Woonzorgcentrum Christinenhof - Lüneburg (DE)
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COFINIMMO

VERWEZENLIJKINGEN
KANTOREN: WAARDECREATIE
Strategie van de Cofinimmo Groep in het kantorensegment:
Lokaal
en proactief
operationeel
en commercieel
beheer

Duurzame
ontwikkeling
en sociale
verantwoordelijkheid

Op centrale locaties:
verwervingen, renovaties
of herontwikkelingen
om de kwaliteit
van de portefeuille
te handhaven

Op gedecentraliseerde
locaties: omvormingen
naar alternieve
toepassingen
(woonzorgcentra,
appartementsgebouwen);

Arbitrages binnen
de portefeuille worden
gehandhaafd op
een kritische omvang.

Op 30.06.2017 telt de kantorenportefeuille van de Groep 85 activa, waarvan de overgrote meerderheid te Brussel is
gelegen. Samen vertegenwoordigen zij een bovengrondse oppervlakte van 663 000 m². De bezettingsgraad bedraagt 88 %.

HERONTWIKKELING
VAN DE VORST 23-25-SITE
— Op 02.08.2016, einddatum van de huurovereenkomst,

heeft de AXA-Groep de kantoorgebouwen Vorst 25 en
23, gelegen te Watermael-Bosvoorde en eigendom van
Cofinimmo, verlaten. De Cofinimmo Groep werkt reeds
enkele jaren op de herontwikkeling van deze site.
— Het Vorst 25-gebouw:
Voor dit gebouw sloot Cofinimmo in 2016 een verkoopovereenkomst met de Amerikaanse regering. Deze verkoop
is onder voorbehoud dat laatstgenoemde de nodige
vergunningen bij de stedenbouwkundige instanties verkrijgt
om haar ambassades aan het Belgisch Koninkrijk en aan
de Europese Unie, die momenteel in het centrum van de
stad gelegen zijn, te verplaatsen. Het project werd aan
de verschillende gemeentelijke en regionale autoriteiten
voorgesteld. Ondertussen heeft de Regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ervoor gekozen een procedure op te
starten om de site en het bestaande gebouw in te schrijven
op een beschermingslijst. De Amerikaanse regering heeft
meegedeeld dat het initiatief om het bestaande gebouw
op te nemen op een beschermingslijst niet overeenkomt
met het doel om haar nieuwe ambassade naar de site over
te brengen. Zij voorziet een veel kleiner gebouw met hogere
energieprestatie, dat adequaat beveiligd is en dat beantwoordt
aan een duurzaamheidsbeleid voor de site en zijn omgeving.
Cofinimmo is van plan haar eigen argumenten tegen
de inschrijving als 'monument' op de beschermingslijst,
waarvan zij op de hoogte werd gesteld, te laten gelden.

— Het Vorst 23-gebouw:
Dit gebouw zal plaats ruimen voor een residentiële
ontwikkeling. Het huidige gebouw zal afgebroken worden
zodat 222 appartementen, verdeeld over vier blokken,
kunnen worden gebouwd. Het gaat om een investering
van ongeveer 50 miljoen EUR. De wooneenheden zullen
afzonderlijk verkocht worden. De vergunningsaanvragen
zullen vóór het einde van het jaar ingediend worden.

Kantoorgebouw Vorst 25 – Brussel Gedecentraliseerd (BE)

— Tenreuken:
Het naast de site gelegen perceel Tenreuken, met een oppervlakte
van 8 700 m², zal eveneens een residentiële ontwikkeling
ondergaan. Cofinimmo heeft de laatste fase voor het verkrijgen
van de vergunningen bereikt en de bouwwerken zouden begin
2018 van start gaan. De oplevering is voorzien voor het derde
kwartaal van 2019. Het project telt 59 luxe-appartementen voor
een totale investering van 25 miljoen EUR. Cofinimmo is van plan
de verkoop van deze appartementen 'op plan' te realiseren, aan een
prijs gelegen tussen 4 000 EUR/m² en 5 500 EUR/m². ●

AFDEKKING VAN HET VALUTARISICO
De verkoopsovereenkomst tussen Cofinimmo en de
Amerikaanse regering met betrekking tot het Vorst
25-gebouw werd gesloten tegen betaling in vreemde valuta
(USD). De verkoop van het gebouw, en dus de betaling van
de prijs, zal pas doorgaan wanneer de bevoegde Belgische
instanties de vergunningen voor de herontwikkeling
van de site zullen afleveren. Om zich in te dekken tegen
koersschommelingen van de valuta tegenover de euro,
verwierf Cofinimmo twee verkoopopties van deze valuta
tegen euro, wat een minimumprijs in euro garandeert voor
het goed, zonder dat het bedrag in euro een zeker plafond
kan overschrijden.
8

BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS SEPTEMBER 2017

COFINIMMO

VERWEZENLIJKINGEN
ACTIEVE MARKETING VAN DE RECENTELIJK
VERWORVEN GEBOUWEN IN DE BRUSSELSE
CENTRALE ZAKENWIJK

COFINIMMO ORGANISEERT
DE ZESDE EDITIE VAN HAAR
'DAG VAN DE INVESTEERDERS'

— In mei en augustus 2016 kocht de Cofinimmo Groep voor een

totaal bedrag van 75,6 miljoen EUR vier kantoorgebouwen met
een belangrijk waardecreatiepotentieel in de centrale zakenwijk
('Central Business District' - CBD) van de hoofdstad: Kunst 46,
Wet 34, Montoyer 10 en Wetenschap 41. Het gaat om de eerste
verwerving van kantoren door de Groep sinds 2010.
— Deze gebouwen, ideaal gelegen maar met een gemiddelde leegstand van 15 % op het
moment van de verwerving, werden aan aantrekkelijke prijzen aangekocht. Met de
verhuring van de leegstaande ruimtes kon aldus waarde gecreëerd worden. In één jaar
tijd werd de commercialisatie van deze gebouwen een nieuw leven ingeblazen of werden
regelmatig verlengingen van bestaande verhuringen ondertekend. Hieronder worden de
belangrijkste transacties die sinds augustus 2016 ondertekend werden, opgesomd. ●

Gebouw

Verhuuroppervlakte

Type transactie

Wet 34

2 490 m2

Nieuwe verhuring

Wet 34

1 192 m

Nieuwe verhuring

Wetenschap 41

2

581 m

Heronderhandeling

Wetenschap 41

522 m2

Heronderhandeling

Kunst 46

2

471 m

Nieuwe verhuring

Kunst 46

448 m2

Nieuwe verhuring

Wetenschap 41

2

386 m

Nieuwe verhuring

Wetenschap 41

347 m2

Nieuwe verhuring

Montoyer 10

2

340 m

Nieuwe verhuring

Montoyer 10

334 m2

Nieuwe verhuring

2

Op 21.06.2017 werden de
voornaamste institutionele
investeerders van Cofinimmo,
evenals de financiële analisten die
het aandeel coveren, uitgenodigd
op de 'Dag van de Investeerders',
georganiseerd te Brussel. Tijdens dit
event hebben CEO Jean-Edouard
Carbonnelle en andere leden van het
Directiecomité de groepsstrategie
voorgesteld, m.n. de groei van de
portefeuille - die gediversifieerd
en granulair moet blijven - via
verdergaande investeringen in
zorgvastgoed en heroriëntering
van de kantorenportefeuille van
Brussels Gedecentraliseerd naar de
Leopoldswijk. Andere onderwerpen,
zoals de toekomstige evolutie van de
zorgsector, de zorgvastgoedmarkt en
innovatieve oplossingen die de Groep
aan huurders van kantoren voorstelt,
kwamen aan bod. Het event werd
afgesloten met een bezoek van de
bouwwerf van het kantoorgebouw
Belliard 40, waarvan men het einde
van de werken voorziet in het eerste
kwartaal van 2018.

INVESTERINGEN 2017 - 2019
— Bij de publicatie van haar halfjaarresultaten 2017 heeft Cofinimmo haar investeringsprogramma voor de jaren 2017 tot 2019

geüpdatet en heeft zij haar doelstelling met betrekking tot de opsplitsing van de vastgoedportefeuille tegen 2019, bevestigd.
— Op basis van de bestaande engagementen, en dus geen rekening
houdend met de nieuwe engagementen die tussen 01.07.2017
en 31.12.2019 zouden kunnen ondertekend worden, bedragen
de geprogrammeerde investeringen over 2017-2019,
228 miljoen EUR:
• 100 miljoen EUR in zorgvastgoed;
• 118 miljoen EUR in kantoren;
• 10 miljoen EUR in activa van distributienetten.
Opdeling van de portefeuille

— Rekening houdend met het geëngageerde
investeringsprogramma (228 miljoen EUR), maar eveneens
met mogelijke bijkomende verwervingen van zorgvastgoed
(geraamd op 320 miljoen EUR) en mogelijke desinvesteringen,
voornamelijk van kantoorgebouwen omgevormd naar
appartementen die afzonderlijk verkocht worden (geraamd op
140 miljoen EUR), zou de verdeling van de vastgoedportefeuille
van de Groep als volgt evolueren:
30.06.2017
Huidige situatie

31.12.2019
Beoogde situatie

Zorgvastgoed

45 %

50 %

Kantoren

38 %

34 %

Vastgoed van distributienetten
Totaal

17 %

16 %

100 %

100 %
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BELEID INZAKE DUURZAME
ONTWIKKELING EN BEHEER
MOBILITEIT
— Cofinimmo is zich bewust van de rol die zij kan spelen bij de verbetering van de mobiliteit in de stad

en heeft verschillende initiatieven ondernomen om bij te dragen aan een groenere en mobielere stad.
— Mobiliteitsbeleid voor de medewerkers
van Cofinimmo
Cofinimmo herzag haar mobiliteitsbeleid
in 2016 om zodoende alternatieve
transportmiddelen te promoten en
de CO2 -uitstoot van haar wagenpark
te verminderen. Deze nieuwe
'mobility policy' moet het personeel
aanzetten om te opteren voor meer
milieuvriendelijke en energiezuinigere
transportmiddelen (openbaar vervoer,
fietsen, ...), elektrische wagens of
wagens met hoge 'ecoscore'. De eerste
voertuigen die in het kader van dit beleid
werden besteld, zijn sinds januari 2017
in het verkeer gebracht en laadpalen
voor elektrische wagens zijn in de
bedrijfsparking geïnstalleerd. Anderzijds
stelt Cofinimmo sinds 2010 een eigen
carpoolingplatform ter beschikking van
haar medewerkers (www.commuty.net)
om dit type verplaatsingen te promoten.
De gemeenschap telt momenteel 130
leden en zal binnenkort uitgebreid
worden naar een aantal bedrijvenhuurders van de Cofinimmo Groep om
aldus het aantal gebruikers te verhogen
en nieuwe carpoolingmogelijkheden
te creëren.

op maat, met de bedoeling
bepaalde parkeerplaatsen in haar
kantoorgebouwen aan omwonenden
buiten de kantooruren aan te bieden,
mits voorafgaandelijk lidmaatschap.
Het partnerschap betreft momenteel
de gebouwen Omega Court en
Woluwe 58 (maatschappelijke zetel
van Cofinimmo) te Brussel en biedt
in totaal 122 parkeerplaatsen aan.

— Gedeelde parkeerplaatsen
Cofinimmo heeft een partnerschap
gesloten met BePark (www.bepark.eu),
een leverancier van parkeeroplossingen

— Installatie van fietsenstallingen
Talrijke studies hebben aangetoond dat
de fiets, en voornamelijk de elektrische

fiets, een reële concurrent wordt van
de wagen voor verplaatsingen van 10
à 20 km tussen woon- en werkplaats.
Cofinimmo speelt in op deze nieuwe
trend van alternatief vervoer door
de installatie en de verbetering
van de onthaalstructuren in haar
kantoorgebouwen. Voor fietsers gaat
het om fietsstallingen en douches,
vaak met opbergkastjes. Eind 2016
telde de kantorenportefeuille 851
parkeerplaatsen voor fietsen en
136 douches. ●

INNOVERENDE EN DUURZAME AANPAK BIJ DE HERONTWIKKELING VAN HET KANTOORGEBOUW KUNST 19H
Binnen het kader van de renovatie van het Kunst 19H-gebouw
in de Brusselse Leopoldswijk zal de Cofinimmo Groep
gebruik maken van een nieuwe tool voor de ontwikkeling
van gebouwen, 'Building Information Modelling' genoemd.
Deze software is gebaseerd op één of meerdere virtuele
3D-modellen. Deze zijn parametrisch, intelligent en
gestructureerd en worden gebruikt tijdens de volledige
levenscyclus van een gebouw. Het gebruik van deze
technologie maakt de virtuele bouw van een gebouw vóór
de werkelijke bouw ervan mogelijk, waardoor ontwerpfouten

vermeden worden.
De herontwikkeling van Kunst 19H zal door de 'Green
and Social Bonds', die in december 2016 werden
uitgebracht, gefinancierd worden. Ter herinnering:
Deze uitgifte van 55 miljoen EUR had o.m. de doelstelling
om kantoorprojecten met milieudoeleinden die een milieuen duurzaamheidscertificering 'BREEAM' of 'BREEAM
In-Use' (minstens 'Very Good') genieten, te financieren.
Voor de herontwikkeling van Kunst 19H wordt een BREEAM
'Excellent' nagestreefd.
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CORPORATE GOVERNANCE
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
— Vijf bestuurdersmandaten vervielen aan het einde

van de Gewone Algemene Vergadering van 10.05.2017.
De genoemde Vergadering keurde de vernieuwing
van twee mandaten en de benoeming van twee nieuwe
bestuurders goed.

redenen en in overeenstemming met zijn wens.
Bijgevolg besliste de Raad van Bestuur om vanaf 10.05.2017
het voorzitterschap van de Raad van Bestuur toe te vertrouwen
aan een nieuwe bestuurder, de heer Jacques van Rijckevorsel.

— De Raad van Bestuur bestaat voortaan uit 12 bestuurders,

— Het mandaat van de heer André Bergen, onafhankelijk
Bestuurder sinds 2010 en Voorzitter van de Raad van Bestuur
sinds 2011, werd niet vernieuwd omwille van persoonlijke

waarvan acht onafhankelijke bestuurders en vier uitvoerende
bestuurders. De samenstelling van de Raad kan op de website
geraadpleegd worden www.cofinimmo.com, onder de sectie
'Wie zijn wij/Onze mensen'. ●

EINDE MANDATEN
Naam, voornaam

Functie

Manda(a)t(en) Cofinimmo

Bergen, André

Bestuurder van vennootschappen

- Onafhankelijk Bestuurder
- Voorzitter van de Raad van Bestuur
- Voorzitter van het Comité voor Benoemingen,
Bezoldigingen en Corporate Governance

Demain, Christophe

Chief Investment Officer van Belfius
Insurance NV

- Bestuurder (vertegenwoordigt aandeelhouder Belfius
Insurance)

Schockert, Alain

Bestuurder van de Bank Degroof
Petercam NV

- Bestuurder (vertegenwoordigt aandeelhouder
Bank Degroof Petercam)
- Lid van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen
en Corporate Governance

MANDAATVERNIEUWINGEN
Naam, voornaam

Functie

Manda(a)t(en) Cofinimmo

Archer-Toper, Inès

Vennoot van Edmond de Rothschild
Corporate Finance SA

- Onafhankelijk Bestuurder
- Lid van het Auditcomité

Roels, Françoise

Secretary General & Group Counsel
van Cofinimmo NV

- Bestuurder-directeur

Naam, voornaam

Functie

Manda(a)t(en) Cofinimmo

Scalais, Cécile

Directrice van het juridisch departement
en Secretaris Generaal van de Raad
van Bestuur van Belfius Insurance NV

- Onafhankelijk Bestuurder

van Rijckevorsel, Jacques

Voorzitter van de Raad van Bestuur
van Cliniques Universitaires Saint-Luc

- Onafhankelijk Bestuurder
- Voorzitter van de Raad van Bestuur
- Voorzitter van het Comité voor Benoemingen,
Bezoldigingen en Corporate Governance

NIEUWE MANDATEN
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CORPORATE GOVERNANCE
ONTMOETING MET DE NIEUWE VOORZITTER
VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN COFINIMMO
De heer Jacques van Rijckevorsel
werd tot Voorzitter van de Raad
van Bestuur benoemd tijdens de
Gewone Algemene Vergadering van
10.05.2017. Hij is burgerlijk ingenieur en
studeerde af in 1974 aan de Katholieke
Universiteit van Louvain-la-Neuve.
Hij bracht zijn volledige carrière door
binnen de Solvay-groep waar hij
verschillende functies bekleedde: lid
van het Uitvoerend Comité, Algemeen
Directeur van de sector 'kunststoffen',

Innovatieverantwoordelijke. Hij heeft
er het Solar Impulse project opgestart
en met succes gesuperviseerd.
Dit project bestond uit het realiseren
van een reis rond de wereld met een
vliegtuig op zonne-energie, zonder
brandstofverbruik. De heer van
Rijckevorsel bekleedt sinds oktober
2014 de functie van Voorzitter van
de Raad van Bestuur van de Cliniques
Universitaires Saint-Luc.

Kantoorgebouw Vorst 24 – Brussel Gedecentraliseerd (BE)
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BEURS
BEURSPRESTATIE
— Aangezien een zeer groot deel van de winst jaarlijks wordt

— Het Cofinimmo-aandeel boodt een 'total return' van 4,1 %

uitgekeerd onder de vorm van dividenden, namelijk 85,9 % voor
2016, dient de prestatie van het Cofinimmo aandeel te worden
beoordeeld in '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.

voor het eerste halfjaar van 2017 (14,1 % voor het jaar 2016).
De BEL20- en EPRA Europe-indexen boden voor dezelfde
periode een rendement van respectievelijk +7,8 % en +5,7 %
(voor het jaar 2016 respectievelijk +1,2 % en -4,5 %). ●

120

110

100

90
31.12.2016

31.01.2017

28.02.2017

COFB Total Return

31.03.2017

BEL20 Total Return Index

DIVIDENDRENDEMENT
dividend te delen door de beurskoers van 30.06.2017.
— Het Cofinimmo aandeel biedt een dividendrendement van
5,1 % op 30.06.2017, tegenover 4,0 % en 3,8 % voor de BEL20en EPRA Europe-indexen. Belgische staatsobligaties op tien jaar
bieden een rendement van 0,8 %. ●

6,0 %

5,1 %

4,0 %

4,0 %

3,8 %

3,0 %

2,0 %

1,0 %
0,8 %
0,0 %
COFB

BEL20

31.05.2017

30.06.2017

EPRA Europe Total Return Index

KEUZEDIVIDEND

— Het dividendrendement wordt hier berekend door het bruto

5,0 %

30.04.2017

EPRA Europe

Belgische
staatsobligaties
- 10 jaar

In juni 2017 stortte Cofinimmo aan haar aandeelhouders
een bruto dividend van 5,50 EUR per gewoon aandeel
en 6,37 % per bevoorrecht aandeel voor het boekjaar
2016. De Groep bood de mogelijkheid om het dividend
in nieuwe gewone aandelen of in cash te ontvangen.
In totaal opteerden 41 % van de aandeelhouders
voor een herbelegging van hun dividenden in nieuwe
gewone aandelen.
Het storten van een dividend in aandelen biedt
voordelen zowel voor de aandeelhouder als voor
de uitgevende vennootschap:
• De aandeelhouder krijgt de mogelijkheid aangeboden om
aandelen aan te kopen aan een voordeligere koers dan de
beurskoers. Zo beliep de inschrijvingsprijs van de nieuw
uitgegeven aandelen in het kader van de betaling van het
dividend 2016, 103,95 EUR, hetzij een decote van 3,3 %
ten opzichte van de gemiddelde gewogen beurskoers van
het aandeel tijdens de inschrijvingsperiode.
• De uitgevende vennootschap kan aldus een inbreng
in cash genieten. Dit is vergelijkbaar met een
kapitaalverhoging maar dan zonder kosten, noch
administratieve formaliteiten die aan dergelijke operatie
verbonden zijn. In dit geval heeft de storting van een deel
van de dividenden 2016 onder de vorm van aandelen
geleid tot de uitgifte van 319 684 nieuwe gewone
aandelen voor een totaal van 33,2 miljoen EUR.
Met deze fondsen kan Cofinimmo haar toekomstige
investeringen financieren.
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BEURS
OVERZICHT
Beurskapitalisatie op 30.06.2017:
2,3 miljard EUR
Aantal aandelen in omloop op 30.06.2017:
21 350 874
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

FINANCIËLE KALENDER

09.11.2017
Tussentijdse verklaring: resultaten op 30.09.2017
08.02.2018
Jaarpersbericht: resultaten op 31.12.2017
06.04.2018
Publicatie Jaarlijks Financieel Verslag 2017
06.04.2018
Publicatie Duurzaamheidsverslag 2017

RATING STANDARD & POOR'S

26.04.2018
Tussentijdse verklaring: resultaten op 31.03.2018

Het ratingkantoor Standard & Poor's bevestigde in maart
2017 haar verschillende ratings van de Cofinimmo Groep:
Rating 'liquiditeit': sterk
Rating 'krediet' op lange termijn: BBB
Rating 'krediet' op korte termijn: A-2
Perspectief: stabiel

09.05.2018
Gewone Algemene Vergadering voor 2017
26.07.2018
Halfjaarlijks Financieel Verslag: resultaten op 30.06.2018
08.11.2018

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Tussentijdse verklaring: resultaten op 30.09.2018

— De vermogensbeheerder BlackRock, Inc. bracht Cofinimmo

07.02.2019

op 13.07.2017 op de hoogte van zijn deelneming van meer
dan 5 % in het kapitaal van de vennootschap.
— Bijgevolg ziet de aandeelhoudersstructuur er als volgt uit:

Jaarpersbericht: resultaten op 31.12.2018

CONTACT

Vennootschap

Aantal aandelen
(stemrechten)

%

BlackRock, Inc.

1 116 385

5,23 %

42 374

0,20 %

Free float

20 192 115

94,57 %

Totaal aantal
uitgegeven aandelen

21 350 874

100 %

Groupe Cofinimmo

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:
egrauls@cofinimmo.be of bmathieu@cofinimmo.be
Gelieve ook onze website te raadplegen:
www.cofinimmo.com

Volg ons op
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