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Beste Aandeelhouders,

— Versteviging van de investeringen  
in zorgvastgoed

 Cofinimmo vervolgde haar investeringen 
in zorgvastgoed in Duitsland  
en Nederland via verwervingen  
en verbintenissen in deze twee  
landen voor een totaalbedrag van 
83 miljoen EUR. De belangrijkste 
transacties in Duitsland waren de 
aankoop van drie woonzorgcentra  
en de ondertekening van een 
overeenkomst voor de verwerving  
van een vierde actief in aanbouw.  
In Nederland hadden de investeringen 
betrekking op vijf eerstelijnszorgcentra  
en een zorgcentrum voor personen  
met een mentale beperking. De renovatie-
werken van een revalidatiekliniek werden 
overigens opgeleverd.

 In België ondertekende de 
Cofinimmo Groep een overeenkomst 
voor omvangrijke renovatie- 
en uitbreidingswerken van een 
woonzorgcentrum en werd de 
omvorming van een kantoorgebouw 
naar een woonzorgcentrum opgeleverd. 

— Beheer van herontwikkelingsprojecten  
en intense marketingactiviteit  
in de kantorenportefeuille 

 Cofinimmo herontwikkelt  
de kantoorgebouwen Quartz  
(voormalig Kunst 19H) en Belliard 40, 
beide in het hart van de Europese 
wijk in Brussel. Nog vóór de 

oplevering van de werken werden 
twee huurovereenkomsten gesloten 
met een looptijd van 15 jaar en een 
huurovereenkomst met een looptijd 
van 9 jaar, samen goed voor 66 % van 
de kantooroppervlakte van het gebouw 
Belliard 40. Daarnaast verliep de 
marketing van vijf in 2016 aangekochte 
kantoorgebouwen bijzonder gunstig:  
de gemiddelde bezettingsgraad steeg 
van 85 % op het moment van de 
verwerving tot 92 % eind 2017.  
In de gedecentraliseerde zone van 
Brussel en in de periferie verruimde 
de Groep haar aanbod van innovatieve 
oplossingen met de opening van  
vier nieuwe Flex Corners ® en een 
Lounge ® om zo in te spelen op de 
toenemende vraag van de huurders  
naar flexibele ruimten.

— Erfpacht op de gebouwen  
Egmont I en II

 Begin 2018 sloot Cofinimmo  
een overeenkomst met een Zuid-
Koreaanse financiële instelling  
met betrekking tot de ondertekening 
van een erfpachtovereenkomst  
voor de kantoorgebouwen  
Egmont I en II in het centrum  
van Brussel. De ondertekening  
van de authentieke akte en de  
betaling van de eerste pacht zijn 
voorzien voor eind maart 2018.

— Bevestiging van het dividend 
voor 2017

 Het nettoresultaat van de 
kernactiviteiten – aandeel 
Groep bedraagt 6,53 EUR voor  
het boekjaar 2017. Bij de publicatie 
van de jaarresultaten 2017 bevestigde 
de Groep het voorstel om een 
brutodividend van 5,50 EUR  
per gewoon aandeel uit te keren 
voor het boekjaar 2017. Dit voorstel 
zal ter goedkeuring aan de Gewone 
Algemene Vergadering van 09.05.2018 
worden voorgelegd.  ●

— Rekening houdend met een investerings-
programma van 68 miljoen EUR voor 
2018 en de ondertekening van de 
authentieke erfpachtakte voor de 
gebouwen Egmont I en II in maart 2018 
voorziet Cofinimmo, in afwezigheid 
van belangrijke gebeurtenissen, een 
nettoresultaat van de kernactiviteiten – 
aandeel Groep van 6,56 EUR per aandeel  
en een brutodividend van 5,50 EUR  
per gewoon aandeel voor het jaar 2018. 
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— In de loop van 2017 heeft Cofinimmo haar strategische  
doelstellingen verder verwezenlijkt, namelijk:
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PRESTATIE

RESULTATEN

— Het nettoresultaat van de kernactiviteiten –  
aandeel Groep bedraagt 139,1 miljoen EUR in 2017,  
dit is een stijging van 3,6 % tegenover 2016.

— Tussen 2016 en 2017 stegen de brutohuurinkomsten  
met 0,7 %: de investeringen in zorgvastgoed in Nederland  
en Duitsland, evenals nieuwe huurovereenkomsten voor 
kantoren compenseerden ruimschoots het verlies aan 
inkomsten als gevolg van het gedeeltelijk vertrek van IBM  
uit het gebouw Bourget 42 eind 2016 en van AXA Belgium  
uit de site Vorst 23-25 in augustus 2017.

— Het gemiddelde schuldniveau steeg van 1 341 miljoen EUR  
in 2016 tot 1 535 miljoen EUR in 2017. De gemiddelde 
schuldenlast daalde evenwel van 2,4 % in 2016 tot 1,9 % in 2017 
dankzij de herfinanciering van kredietlijnen en de uitgifte van  
een nieuwe converteerbare obligatie tegen gunstige voorwaarden.

— Het nettoresultaat van de kernactiviteiten – aandeel Groep 
bedraagt 139,1 miljoen EUR op 31.12.2017, in vergelijking met 
134,3 miljoen EUR op 31.12.2016 (+3,6 %). Per aandeel komt dit 
overeen met 6,53 EUR op 31.12.2017 en 6,40 EUR op 31.12.2016.

— Het nettoresultaat – aandeel Groep bedraagt 137,4 miljoen EUR  
op 31.12.2017, tegenover 97,4 miljoen EUR op 31.12.2016 (+41,1 %). 
Per aandeel komt dit overeen met 6,45 EUR op 31.12.2017  
en 4,64 EUR op 31.12.2016. Ter herinnering, het nettoresultaat  
werd in 2016 negatief beïnvloed door de herstructurering van  
de Intrest Rate Swaps. 

— De schuldratio van de Groep blijft stabiel en bedraagt  
43,8 % op 31.12.2017, tegenover 43,7 % op 31.12.2016.  
De Groep beschikt zo over de vereiste financiële armslag  
om haar groeistrategie voort te zetten in het zorgvastgoed-
segment en om haar herontwikkelingsprogramma  
voor kantoorgebouwen te financieren.  ●

— Rekening houdend met een investeringsprogramma  
van 68 miljoen EUR voor 2018 en de ondertekening  
van de authentieke erfpachtakte voor  
de gebouwen Egmont I en II in maart 2018 
voorziet Cofinimmo, in afwezigheid van belangrijke 
gebeurtenissen, een nettoresultaat van de 
kernactiviteiten – aandeel Groep van 6,56 EUR  
per aandeel en een brutodividend van 5,50 EUR  
per gewoon aandeel voor het jaar 2018. 

 (X 1 000 000 EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Portefeuille van vastgoedbeleggingen (in reële waarde) 3 507,8 3 366,3

 (X 1 000 EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Brutohuurinkomsten 208 524 207 079

Vastgoedresultaat 209 943 210 659

Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille 172 047 172 079

Nettoresultaat van de kernactiviteiten – aandeel Groep 139 090 134 260

Resultaat op financiële instrumenten – aandeel Groep 1 063 -38 850

Resultaat op de portefeuille – aandeel Groep -2 791 1 983

Nettoresultaat – aandeel Groep 137 362 97 393

31.12.2017 31.12.2016

Gemiddeld schuldniveau (in miljoen EUR) 1 535,1 1 341,3

Schuldratio 43,8 % 43,7 %

Gemiddelde schuldenlast 1,9 % 2,4 %

Gemiddelde looptijd van de schuld (in jaren) 4,7 4,8
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BEZETTINGSGRAAD PER SEGMENT

Zorgvastgoed Kantoren Vastgoed van 
distributienetten 

TOTAAL
0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

97,9 % 94,6 %

88,1 %

99,2 %

GEWOGEN GEMIDDELDE RESTERENDE  
LOOPTIJD VAN DE HUURCONTRACTEN 1  

PER SEGMENT (IN JAREN)

30

10

5

15

20

25

TOTAALPubstone Cofinimur I

10,3
11,5

NL

3,8

FR DEBE

Zorgvastgoed Kantoren

4,3

19,3

23,8

0

12,8

4,8

1 Tot aan de eerste opzeggingsmogelijkheid voor de huurder.

OPSPLITSING VAN DE PORTEFEUILLE PER SEGMENT OPSPLITSING VAN DE PORTEFEUILLE PER LAND
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Naam van de instelling Oisterwijk Kliniek De Voorste Stroom Oosterstraat De Driesten ECT

Ligging Oisterwijk (Tilburg) Oisterwijk (Tilburg) Baarn (Utrecht) Eemnes (Utrecht) Tiel (Gelderland)

Oppervlakte 1 768 m 2 1 571 m 2 1 423 m 2 1 055 m 2 3 951 m 2

Bouw- / 
renovatiejaar

2007 2008 2005 / 2011 2011 2007 / 2009

Bezettingsgraad 100 % 100 % 100 % 93 % 100 %

Gewogen gemiddelde 
resterende looptijd van 
de huurovereenkomsten 

8,0 jaar 5,2 jaar 4,3 jaar 3,4 jaar 5,2 jaar

Verwervingswaarde 4,1 miljoen EUR 3,3 miljoen EUR 2,7 miljoen EUR 2,4 miljoen EUR 7,6 miljoen EUR

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

Verwervingen en  
projectontwikkelingen  

in ‘nieuwe’ markten  
(Duitsland en Nederland).

Project(her)ontwikkelingen 
 en arbitrage van activa  

op meer mature markten 
(België en Frankrijk ).

Verdere diversificatie  
per land, per uitbater  

en per zorgspecialiteit.

Op 31.12.2017 telde de zorgvastgoedportefeuille van de Groep 
145 activa voor een bovengrondse oppervlakte van 750 000 m 2 en een 
totaal van 12 800 bedden verdeeld over vier landen: België, Duitsland, 
Frankrijk en Nederland. De bezettingsgraad bedraagt 99,2 %.

VERSTEVIGING VAN DE ZORGVASTGOEDPORTEFEUILLE 
IN NEDERLAND

— Op 31.12.2017 vertegenwoordigt de zorgvastgoedportefeuille in Nederland 
182 miljoen EUR, wat 11 % van de zorgvastgoedportefeuille van de 
Groep vertegenwoordigt. In 2017 investeerde Cofinimmo 37 miljoen EUR 
in Nederlands zorgvastgoed.

— De Groep verwierf vijf eerstelijnszorgcentra en een zorgcentrum voor personen  
met een mentale beperking en voltooide de renovatie van een revalidatiekliniek  
en de bouwwerken van een zorgcentrum voor personen met dementie.  ●

ZORGCENTRUM VOOR PERSONEN
MET DEMENTIE
Bavel (NL)

Maart 2017:
Oplevering van de bouwwerken

Bovengrondse oppervlakte:
2 142 m²

Aantal bedden:
22

Investering:
4,3 miljoen EUR

Uitbater:
Martha Flora

Huurovereenkomst:
20 jaar – ‘dubbel netto’

VERWEZENLIJKINGEN

ZORGCENTRUM VOOR PERSONEN
MET EEN MENTALE BEPERKING
Alphen aan den Rijn (NL)

April 2017:
Verwerving van een nieuw gebouwd centrum 

Bovengrondse oppervlakte:
3 967 m²

Aantal bedden:
45

Investering:
9,3 miljoen EUR

Uitbater:
Gemiva

Huurovereenkomst:
20 jaar – ‘dubbel netto’

EERSTELIJNSZORGCENTRUM
OISTERWIJK KLINIEK
Tilburg (NL)

April-juli 2017:
Verwerving van vijf eerstelijnszorgcentra 
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REVALIDATIEKLINIEK ‘PLATAAN’  
IN HEERLEN

Begin september 2017 leverde de 
Cofinimmo Groep de renovatiewerken 
op van de revalidatiekliniek ‘Plataan’ 
op een ziekenhuissite in Heerlen, 
een gemeente van 90 000 inwoners 
nabij Maastricht. Cofinimmo verwierf 
het gebouw in december 2015 voor 
3,7 miljoen EUR. Sindsdien werd het 
grondig gerenoveerd voor een totaal 
budget van 11,1 miljoen EUR.  
De gerenoveerde kliniek telt 127 bedden 
en heeft een bovengrondse oppervlakte 
van 14 700 m². Deze instelling wordt 
uitgebaat door de Nederlandse groep 
Sevagram, waarmee Cofinimmo een 
‘triple netto’-huurovereenkomst voor 
15 jaar heeft afgesloten, hernieuwbaar 
voor een looptijd van tien jaar.

VERWEZENLIJKINGEN

FBI-STATUS IN NEDERLAND 

In Nederland geniet Cofinimmo het transparant fiscaal 
statuut van ‘Fiscale Beleggingsinstelling’ (FBI) via haar 
dochter Superstone. De voorwaarden van dit stelsel zijn 
onder meer verbonden met de uitgeoefende activiteiten 
en de aandeelhoudersstructuur. De Nederlandse 
belastingadministratie deelde aan Cofinimmo mee dat zij zich  
als aandeelhouder van Superstone zal dienen te onderwerpen 
aan een nieuwe aandeelhouderstest met het oog op een 
kwalificatie als FBI. Cofinimmo gaat ervan uit dat zij zal slagen 
voor de aandeelhouderstest en een redelijk akkoord zal kunnen 

sluiten met de Nederlandse belastingadministratie  
voor het behoud van het FBI-statuut van Superstone. 

Begin oktober 2017 gaf de Nederlandse regering te kennen 
dat zij het vastgoedstelsel van FBI wenst af te schaffen vanaf 
2020 in het kader van de algemene afschaffing van de belasting 
op dividenden. Cofinimmo evalueert de impact van deze 
beslissing op haar activiteiten in overleg met fiscaal adviseurs 
en verenigingen van de sector. Zij zal te gepasten tijde de markt 
informeren over belangrijke ontwikkelingen.
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VOORTZETTING VAN DE INVESTERINGEN IN ZORGVASTGOED IN DUITSLAND

— Op 31.12.2017 vertegenwoordigt de zorgvastgoedportefeuille in Duitsland 149 miljoen EUR, wat 9 % van  
de zorgvastgoedportefeuille van de Groep vertegenwoordigt. 

— In de loop van 2017 verwierf Cofinimmo 
drie woonzorgcentra en verbond 
zich tot de aankoop van een vierde 
woonzorgcentrum in aanbouw voor  
een totaalbedrag van 46 miljoen EUR.  ●

VERWEZENLIJKINGEN

WOONZORGCENTRUM
CHRISTINENHOF
Lüneburg (DE)

Juni 2017:
Verwerving

Bovengrondse oppervlakte:
6 100 m²

Aantal bedden:
140

Investering:
12,6 miljoen EUR

Uitbater:
Casa Reha (Korian Groep)

Huurovereenkomst:
17 jaar – ‘dubbel netto’

WOONZORGCENTRUM
BISMARCKPARK
Gelsenkirchen (DE)

December 2017:
Verwerving

Bovengrondse oppervlakte:
6 466 m²

Aantal bedden:
109

Investering:
11,4 miljoen EUR

Uitbater:
Curanum AG München (Korian Groep)

Huurovereenkomst:
17 jaar – ‘dubbel netto’

WOONZORGCENTRUM
AZURIT SENIORENZENTRUM
Riesa (DE)

December 2017:
Ondertekening van een overeenkomst 
voor de verwerving van het actief  
in aanbouw

Bovengrondse oppervlakte:
6 450 m²

Aantal bedden:
138

Investering:
15,1 miljoen EUR

Uitbater:
Azurit Rohr

Huurovereenkomst:
25 jaar – ‘dubbel netto’

WOONZORGCENTRUM ‘VILLA  
SONNENMOND’ IN NEUSTADT

Cofinimmo verwierf het woonzorgcentrum  
‘Villa Sonnenmond’ in 2017 voor 6,1 miljoen EUR.  
Het is gelegen in Neustadt im Westerwald in  
de deelstaat Rijnland-Palts. Het is gebouwd  
volgens het concept ‘dorp in het gebouw’,  
gebaseerd op het herinnerings-principe,  
dat bijzonder goed is afgestemd op 
gedesoriënteerde senioren. De instelling biedt 
plaats aan 71 bewoners en werd ingericht  
als een kleurrijk dorp, met verlichte straten  
met namen als ‘Bosweg’ of ‘Westerwaldpad’  
en ingerichte pleintjes met bomen en zitbanken,  
een gemeentehuis, een postkantoor en  
een kapsalon. Vóór zijn omvorming naar  
een zorgcentrum in 2012 werd deze site  
van 2 940 m 2 uitgebaat als hotel. 
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ZORGVASTGOED IN BELGIË EN FRANKRIJK:  
RENOVATIE EN UITBREIDING VAN BESTAANDE SITES

— De Belgische en Franse zorgvastgoedmarkten worden 
sinds enkele jaren beschouwd als mature markten.  
We zien een toegenomen concurrentie omwille van  
de kenmerken van de huurovereenkomsten die er gesloten 
worden (langetermijnovereenkomsten, van het type  
‘triple netto’ 1). Wat de uitbaters betreft, leidde een 
consolidatiegolf tot het ontstaan van grote, soms 
beursgenoteerde groepen die de markt domineren. 
Dat leidde tot een daling van de rendementen voor 
investeerders in vergelijking met landen als Duitsland  
of Nederland. Bijgevolg is de strategie van Cofinimmo  
in België en Frankrijk erop gericht om haar uitbaters-
huurders te begeleiden bij de (her)ontwikkeling  
van bestaande activa. 

— België:

 In 2017 ondertekende Cofinimmo een overeenkomst  
met de uitbater-huurder Senior Living Group (SLG) voor  
de reorganisatie van het woonzorgcentrum Zonneweelde  
in Rijmenam, nabij Mechelen. Het project omvat twee fasen: de 
eerste betreft de bouw van een uitbreiding op het terrein dat 
aan de bestaande site grenst; de tweede betreft de renovatie 
van het bestaande gebouw. Tussen beide fasen zullen de 
bewoners van het oude gebouw naar de nieuwe uitbreiding 
overgebracht worden.

VERWEZENLIJKINGEN

— De verwerving van het nieuwe perceel en het geraamde 
budget van de werken vertegenwoordigen een investering 
van 14,5 miljoen EUR. Hiermee zal het woonzorgcentrum 
worden uitgebreid van 5 427 m 2 tot een totale oppervlakte 
van 15 071 m 2. De capaciteit zal stijgen van 32 bedden en 
21 assistentiewoningen naar 160 bedden en 35 assistentie-
woningen. Bij de oplevering van de werken, voorzien eind 2020, 
zal Cofinimmo met SLG een huurovereenkomst ondertekenen 
met een looptijd van 20 jaar. 

— Deze projectherontwikkeling is het derde partnerschap 
tussen Cofinimmo en SLG. Ter herinnering, Cofinimmo 
ondertekende in 2016 een overeenkomst voor de renovatie 
van twee woonzorgcentra die worden uitgebaat door SLG, 
respectievelijk in Aartselaar in de regio van Antwerpen en in 
Keerbergen in de regio van Mechelen. Het geraamde budget 
voor de herontwikkeling van deze drie projecten samen bedraagt 
23,3 miljoen EUR. 

— Frankrijk:

 Cofinimmo voert renovatie- en uitbreidingswerken van de 
nazorg- en revalidatiekliniek (Soins de Suite et de Réadaptation, 
SSR) Domaine de Vontes in Esvres-sur-Indre uit. Na afloop  
van de werken, waarvan het budget 8,5 miljoen EUR bedraagt, 
zullen 60 bijkomende bewoners kunnen worden opgevangen, 
wat het totaal op 165 brengt. Bij de oplevering, die voorzien 
is in de loop van het derde kwartaal 2018, zal Cofinimmo een 
huurovereenkomst voor 12 jaar sluiten met de uitbater Inicéa.  ●

REGLEMENTERING VAN DE MARKT  
VAN WOONZORGCENTRA IN BELGIË  
EN FRANKRIJK

Rekening houdend met de tussenkomst van 
de overheidssector in de financiering van de 
gezondheidszorg in België en Frankrijk zijn deze 
markten sterk gereglementeerd. Zo is voor de 
opening of uitbreiding van een woonzorgcentrum 
een voorafgaande vergunning van de overheid 
vereist om een bepaald aantal bedden te kunnen 
beheren. De toekenning van deze vergunningen 
aan de uitbaters van woonzorgcentra is gekoppeld 
aan de toekenning van subsidies. Deze vertegen-
woordigen tot 50 % van de inkomsten van  
uitbaters in België en tot 30 % in Frankrijk.  
Het aantal toegekende vergunningen is beperkt 
per geografisch gebied. De ontwikkeling van een 
nieuwe site of de uitbreiding van een bestaande 
site in België of Frankrijk door Cofinimmo 
gebeurt dus steeds na de ondertekening van een 
overeenkomst met een zorguitbater die over 
de nodige vergunningen beschikt om bedden te 
beheren in de betreffende geografische streek.

WOONZORGCENTRUM VIVALYS IN BRUSSEL

Het voormalige kantoorgebouw ‘Woluwe 106-108’ in Sint-Lambrechts-
Woluwe was na het vertrek van de huurder in 2014 aan een grondige 
renovatie toe. Rekening houdend met de moeilijke situatie op de 
kantorenmarkt in de gedecentraliseerde zone van Brussel en de nabijheid 
van de Universitaire Klinieken Sint-Lucas, beslisten de ontwikkelingsteams 
van Cofinimmo om het gebouw om te vormen tot woonzorgcentrum. De 
werken gingen van start in november 2016 en werden eind 2017 opgeleverd. 
Het budget bedroeg 12,4 miljoen EUR. Cofinimmo ondertekende een 
huurovereenkomst voor 27 jaar met de uitbater Vivalto Home, die vanaf 
maart 2018 zal instaan voor de uitbating van dit woonzorgcentrum, dat de 
naam Vivalys kreeg. De instelling heeft een capaciteit van 151 bedden en telt 
een bovengrondse oppervlakte van 8 033 m 2.

1  Een ‘triple netto’-huurovereenkomst houdt in dat de onderhoudskosten, de verzekeringskosten en de belastingen ten laste van de huurder zijn.
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— Het project voor de afbraak en heropbouw  
van het kantoorgebouw Belliard 40 (Brusselse 
Leopoldswijk), dat werd opgestart in 2015, werd  
voltooid in maart 2018. Het gebouw omvat nu 18 700 m 2 
kantoren en 1 370 m 2 opgedeeld in 17 wooneenheden,  
die Cofinimmo voor verhuur zal aanbieden. Het totale 
budget van de werkzaamheden bedroeg 44 miljoen EUR.

— Dit project draagt bij tot de grondige mutatie van de 
Belliardstraat in Brussel. De architectuur, ontworpen door  
de architecten Pierre Lallemand en het bureau Art & Build,  
is gedurfd: de structuur is opgebouwd rond een volume 
bovenop twee andere volumes en een transparant vijf 
verdiepingen-hoog atrium dat vanaf de Belliardstraat zicht  
biedt op een binnentuin aan de achterzijde van het gebouw.  
Het gebouw springt voor een deel in vanaf de Belliardstraat,  
wat plaats biedt voor een groene en luchtige ruimte langs  
het voetpad. Hiermee wordt het straatbeeld van deze drukke 
Brusselse verkeersader aanzienlijk gewijzigd. Bovendien is  
de ecologische kwaliteit van dit gebouw zeer hoog dankzij  
de gebruikte materialen en de technische installaties. 

— Gezien de lage leegstandsgraad in hoogwaardige gebouwen in  
het centrum van Brussel kan de marketing van de kantoorruimten 
van Belliard 40 nu al een succes genoemd worden. Meer dan 66 % 
van de kantoorruimtes is reeds verhuurd:

KANTOREN: WAARDECREATIE
Strategie van de Cofinimmo Groep in het kantorensegment:

Lokaal en proactief 
operationeel en 

marketingbeheer

Duurzame en 
maatschappelijk 

verantwoorde 
ontwikkeling

Centrale locaties: 
verwervingen, renovaties  

of wederopbouw  
om een kwaliteitsvolle 

portefeuille te  behouden

Gedecentraliseerde 
locaties: omvormingen  

naar alternatieve 
bestemmingen 

(woonzorgcentra, 
appartementsgebouwen)

Arbitrages in 
een portefeuille 

waarvan de 
kritische grootte 

wordt behouden.

Op 31.12.2017 telt de kantoorvastgoedportefeuille van de Groep 85 activa, voornamelijk gelegen in Brussel, goed 
voor een bovengrondse oppervlakte van 663 000 m 2. De bezettingsgraad bedraagt 88,1 %. 

HEROPBOUW EN MARKETING VAN HET KANTOORGEBOUW BELLIARD 40

VERWEZENLIJKINGEN

Huurder Oppervlakte
Begindatum 
van de huur- 
overeenkomst

Duur  
van de huur- 
overeenkomst

Aedifica 1 357 m² 01.06.2018 9 jaar

Workplace 
Group

4 355 m² 01.10.2018 15 jaar

CEFIC /  
PlasticsEurope

6 737 m² 01.01.2019 15 jaar
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VERWEZENLIJKINGEN

FLEX CORNER ® BY COFINIMMO 

Flex Corner® biedt huurders die op zoek zijn naar kleine 
oppervlakten de mogelijkheid om een private ruimte te huren 
in een kantorencomplex uitgerust met gemeenschappelijke 
infrastructuren (restaurantvoorzieningen, vergaderzalen).  
Daarbij genieten ze ook flexibiliteit met betrekking tot de looptijd 
van de huurovereenkomst, met een minimumduur van een 
jaar. Vandaag vertegenwoordigen de Flex Corners® een totale 
oppervlakte van 6 601 m², waarvan bijna 60 % reeds verhuurd is. 
Met dit concept werden 22 nieuwe huurders aangetrokken.

THE LOUNGE ® BY COFINIMMO 

The Lounge® biedt huurders van de Cofinimmo Groep en hun 
klanten toegang tot moderne gedeelde ruimten die uitgerust zijn 
met restaurantvoorzieningen, vergaderruimten, networkingzones  
en ontspanningsruimten. Alle ruimten worden ter plaatse beheerd 
door de ‘Community Manager’ van Cofinimmo. Dit concept werd 
ingevoerd in twee kantoorgebouwen van Cofinimmo.

ACTIEVE MARKETING VAN DE IN 2016 VERWORVEN KANTOORGEBOUWEN

Het bij de aankoop in 2016 vooropgestelde waardecreatiepotentieel van vijf kantoorgebouwen, waarvan vier in de Brusselse 
Leopoldswijk, is nu reeds verwezenlijkt. In 2016 hadden deze gebouwen een gemiddelde bezettingsgraad van 85 %. In de loop van 2017 
ondertekenden de marketingteams van Cofinimmo overeenkomsten voor nieuwe verhuringen en voor uitbreidingen. Hierdoor steeg 
de gemiddelde bezettingsgraad eind 2017 tot 92 %. De interne rendementsgraad van deze activa sinds hun verwerving beloopt 7,8 %.

— Cofinimmo ontwikkelde twee innovatieve concepten die inspelen op de groeiende behoefte aan flexibiliteit bij bedrijven: sinds 2016 
opende de Groep acht Flex Corners ® en twee Lounges ® in haar kantoorvastgoedpark. Dankzij deze concepten verbeterde niet alleen 
de bezettingsgraad van de kantoorgebouwen van Cofinimmo in de Brusselse gedecentraliseerde zone, maar kon ook een nieuw type 
cliënteel worden aangetrokken.

FLEX CORNER ® & THE LOUNGE ® BY COFINIMMO

HERONTWIKKELING VAN DE SITES VORST 23-25 EN TENREUKEN

— Na afloop van een huurovereenkomst van 18 jaar werden de kantoorgebouwen van de site Vorst 23-25  
(Brussel Gedecentraliseerd) begin augustus 2017 vrijgegeven door hun huurder, AXA Belgium.

— De Groep Cofinimmo en het Amerikaanse 
State Department bestuderen sinds april 
2016 de eventuele verhuizing van de 
Ambassades van de Verenigde Staten 
bij het Koninkrijk België en de Europese 
Unie naar deze site. De regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest startte  
in 2017 evenwel een procedure om  
het Vorst 25-gebouw en de site op  
te nemen op een beschermingslijst.  
In september 2017 diende Cofinimmo 
tegen deze procedure een beroep tot 
nietigverklaring in bij de Raad van State.  
Het beroep betreft enkel de inschrijving 
van het bestaande gebouw Vorst 25  
als ‘monument’ op deze beschermingslijst 
en is gebaseerd op belangrijke elementen 
van technische, ecologische  
en economische aard, waarmee 

blijkbaar geen rekening werd gehouden 
bij de start van de procedure door 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De beschermingsprocedure van de site, 
met name het behoud van het park en  
de vijvers en de bescherming van de fauna 
en flora, wordt geenszins betwist en sluit  
perfect aan bij de projectherontwikkeling 
die door het Amerikaanse State 
Department overwogen wordt.

— Het gebouw Vorst 23 valt buiten  
de hierboven aangehaalde inschrijvings-
procedures. De Cofinimmo Groep diende 
 in oktober 2016 een vergunningsaanvraag 
in voor de herontwikkeling van dit gebouw 
tot een nieuw residentieel project met  
de bouw van 220 appartementen.  
De aanvang van de werken is gepland in 
2019, met oplevering in de loop van 2022.

— Het terrein Tenreuken is eveneens 
bestemd voor de ontwikkeling  
van een nieuw residentieel project  
met luxeappartementen. In het kader 
van de vergunningsprocedure werd  
het aanvankelijke project als  
‘te dichtbebouwd’ beoordeeld door  
de gemeente Watermaal-Bosvoorde.  
De Cofinimmo Groep herbekijkt nu  
de verschillende opties met het oog  
op een perfecte integratie van dit 
project in deze uitzonderlijke site.

— De appartementen op de site Vorst 23 
en op het terrein Tenreuken zijn 
bestemd voor verkoop.  ●
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VERWEZENLIJKINGEN

ONDERTEKENING VAN EEN ERFPACHT OP DE GEBOUWEN EGMONT I EN II 

— Op 13.02.2018 sloten Cofinimmo en de vennootschap 
naar Luxemburgs recht Egmont Luxemburg SARL 
een onderhandse overeenkomst waarbij deze laatste 
een recht van erfpacht van 99 jaar verwerft op de 
kantoorgebouwen Egmont I en II. Bij de ondertekening 
van de akte wordt een pacht van 369,25 miljoen EUR 
gestort aan Cofinimmo. Egmont Luxemburg SARL is 
een beleggingsvehikel dat werd opgericht door een  
Zuid-Koreaanse financiële instelling.

— Ter herinnering, de kantoorgebouwen Egmont I (36 616 m²) 
en Egmont II (16 262 m²), gelegen in het centrum van Brussel 
(Central Business District), werden gebouwd in respectievelijk 
1997 en 2006 om de Federale Overheidsdienst Buitenlandse 
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
in onder te brengen. Cofinimmo kocht het gebouw Egmont I 
in 2004 en bouwde Egmont II in 2005-2006 voor een 
totaalbedrag van 225,8 miljoen EUR. Zij ondertekende 
met de Regie der Gebouwen een huurovereenkomst voor 
het volledige kantorencomplex tot 31.05.2031. In 2009 stond 
zij 96 % van de toekomstige huurgelden van de overeenkomst 
met de Regie af aan BNP Paribas Fortis (destijds Fortis Bank).

— Op 13.02.2018 kocht Cofinimmo de toekomstige huurgelden 
van de overeenkomst met de Regie die ze in 2009 had afgestaan 
aan BNP Paribas Fortis, terug. Vervolgens ondertekende zij 
een overeenkomst met Egmont Luxemburg SARL voor een recht 
van erfpacht van 99 jaar op de gebouwen Egmont I en II.  
De erfpacht wordt verleend tegen de betaling aan Cofinimmo 

van een eerste pacht van 369,25 miljoen EUR, exclusief rechten, 
bij de ondertekening van de akte. Dit bedrag is hoger dan de reële 
waarde van de twee gebouwen in de balans van Cofinimmo op 
31.12.2017, verhoogd met de afkoopprijs van de huurvorderingen. 
Tijdens de volledige duur van de erfpacht zal de erfpachter ook 
een jaarlijkse vergoeding van 20 000 EUR storten aan Cofinimmo. 
Cofinimmo behoudt de grond van de gebouwen op het actief 
van haar balans.

— Onder voorbehoud van het akkoord van de administratieve 
autoriteiten van Zuid-Korea voor de overdracht van de fondsen, 
zullen de ondertekening van de authentieke erfpachtakte 
en de betaling van de pacht eind maart 2018 plaatsvinden. 
In het tegengestelde geval zou Cofinimmo een aanzienlijke 
schadevergoeding ontvangen.  ●

— Deze transactie zal Cofinimmo niet alleen in staat 
stellen om het huurleegstandrisico bij beëindiging 
van de huurovereenkomst te verminderen, maar 
ook om vooruitgang te boeken in de richting van de 
doelstelling om het aandeel van zorgvastgoed in de totale 
portefeuille te laten aangroeien tot 50 % tegen eind 2019. 
Rekening houdend met deze transactie en behoudens 
belangrijke gebeurtenissen, voorziet Cofinimmo een 
nettoresultaat van de kernactiviteiten – aandeel Groep 
van 6,56 EUR per aandeel, een courante cashflow van 
5,97 EUR per aandeel en een brutodividend van 5,50 EUR 
per gewoon aandeel voor het jaar 2018.

WAT IS ERFPACHT?

Erfpacht wordt geregeld door de Wet van 10.01.1824  
en wordt gedefinieerd als een zakelijk recht om het volle 
genot te hebben van een aan een ander toebehorend 
onroerend goed, op voorwaarde dat aan deze laatste  
een jaarlijkse vergoeding (‘pacht’ genoemd) wordt 
betaald, hetzij in geld, hetzij in natura, als erkenning van 
zijn eigendomsrecht. Het eigendomsrecht van het goed is 
verdeeld over enerzijds de ‘erfpachter’, die het uitgebreide 
genot van het goed geniet en anderzijds de eigenaar,  
die ‘grondbezitter’ wordt genoemd. De looptijd van een 
erfpacht bedraagt minimaal 27 jaar en maximaal 99 jaar. 
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VERWEZENLIJKINGEN

INVESTERINGSPIJPLIJN 2018-2020

— Op basis van de aangegane verbintenissen op 31.12.2017 vertegenwoordigt het 
investeringsprogramma voor de jaren 2018 tot 2020 een bedrag van 193,1 miljoen EUR: 

 •   74,9 miljoen EUR in zorgvastgoed; 

 •   105,5 miljoen EUR in kantoren, waarvan:

  >  47,6 miljoen EUR voor heropbouw / grote renovatiewerken; 
  >   57,9 miljoen EUR voor herbestemmingen tot residentieel vastgoed  

(appartementen bestemd voor verkoop); 

 •   12,7 miljoen EUR in vastgoed van distributienetten.

— Het geëngageerde investeringsprogramma in zorgvastgoed  
voor de periode van 01.01.2018 tot 31.12.2020 omvat de volgende projecten:

Gebouw Uitbater Type werken Aantal bedden Oppervlakte (Verwacht) einde 
van de werken

België

De Nootelaer 
Keerbergen

Senior Living Group 
(Korian Groep)

Renovatie  
en uitbreiding

+5 +500 m 2 T1 2019

Zonnewende 
Aartselaar

Senior Living Group 
(Korian Groep)

Renovatie  
en uitbreiding

+13 assistentiewoningen +3 500 m 2 T1 2018

Zonneweelde 
Rijmenam

Senior Living Group 
(Korian Groep)

Renovatie  
en uitbreiding

+32 bedden  
+21 assistentiewoningen

+5 430 m 2 T1 2021

Frankrijk

Domaine de Vontes 
Esvres-sur-Indre Inicéa

Renovatie  
en uitbreiding

+60 +2 214 m 2 T3 2018

Nederland

Gorinchem Philadelphia Zorg

Bouw van een 
zorgcentrum voor 
personen met een 
mentale beperking

36 2 365 m 2 T1 2019

Duitsland

Bismarckpark
Gelsenkirchen

Curanum  
(Korian Groep)

Renovatie 109 6 466 m 2 T4 2018

— Het geëngageerde investeringsprogramma in kantoren voor de periode  
van 01.01.2018 tot 31.12.2020 kan als volgt samengevat worden:

Gebouw Heropbouw / renovatie Oppervlakte (Verwacht) einde 
van de werken

Belliard 40 Afbraak en heropbouw van kantoren 20 320 m² T1 2018

Bourget 40 Renovatie 14 250 m² T3 2020

Quartz  
(voormalig Kunst 19H) 

Afbraak en heropbouw van kantoren 9 052 m² T4 2019

Serenitas Volledige renovatie van gebouw B en gedeeltelijke renovatie van gebouw C 14 905 m² T2 2020

The Gradient Renovatie verdieping +6 en gespecialiseerde technische lokalen 1 546 m² T2 2018

Gebouw / terrein Herbestemming tot residentieel gebouw Oppervlakte (Verwacht) einde 
van de werken

Vorst 23 Herbestemming tot residentieel gebouw 22 800 m² T1 2022

Tenreuken Bouw van appartementen Te bepalen T2 2021

“De verkoop van appartementen uit  
de herbestemming van kantoorgebouwen  

zal naar schatting 48,6 miljoen EUR 
opbrengen tijdens de periode 2018-2020.”

“Alle te bouwen,  
uit te breiden 

of te renoveren 
zorginstellingen van 
de Cofinimmo Groep 
zijn voorverhuurd.”
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WAARDEKETEN 

— In 2017 lanceerde Cofinimmo  
het initiatief ‘levenscyclusanalyse’.

— Dit betreft een evaluatie vanaf de 
ontwerp- of herbestemmingsfase 
van een gebouw, waardoor het mogelijk 
wordt om duurzame keuzes te maken 
in de werkprocessen (hergebruik van 
interieurelementen), de bouwprincipes 
(afbraak of renovatie) en de gebruikte 
materialen. Daarbij wordt ook rekening 
gehouden met de potentiële evolutie 
van het gebouw en de intrinsieke 
behoefte om duurzame en flexibele 
gebouwen te bouwen of te renoveren. 
Deze methode wordt ondersteund 
door de BREEAM-certificering  
en de norm ISO 14001.

— Om haar milieuprestaties te 
formaliseren bezit Cofinimmo 
een ISO 14001-gecertificeerd 
milieubeheersysteem voor alle 
activiteiten en gedurende de volledige 
levenscyclus van haar portefeuille. 

— Cofinimmo ontwikkelde ook een 
programma gericht op de BREEAM-
certificering voor renovaties en 
BREEAM In-Use voor de uitbating  
van haar kantoorgebouwen.  
Met dit certificatiesysteem streeft  
de Cofinimmo Groep een tweeledig 
doel na: enerzijds de milieuprestaties 
van haar gebouwen permanent 
verbeteren en anderzijds hun 
marketingcompetitiviteit bevorderen. 
In 2017 behaalde Cofinimmo de 
certificering BREEAM ‘Very  
Good’ voor haar gebouw  
Guimard 10-12 in het hart  
van de Brusselse Leopoldswijk.  ●

DISTRIBUTIENETTEN: STABIELE INKOMSTEN OP LANGE TERMIJN

— Cofinimmo en AB InBev vieren tiende verjaardag  
van hun partnerschap.

— Eind 2007 verwierf Cofinimmo in het kader van een 
‘sale & lease back’-transactie de volledige portefeuille  
van cafés / restaurants die toebehoorden aan Pubstone NV,  
een dochter van de brouwerijgroep AB InBev. De Cofinimmo 
Groep verhuurt het volledige netwerk, dat op 31.12.2017 
bestaat uit 984 cafés / restaurants, waarvan 752 in België  
en 232 in Nederland gelegen zijn. Eind 2017 bedroeg de reële 
waarde van de Pubstone-portefeuille 428,0 miljoen EUR,  
met een bezettingsgraad van 98,4 % en een resterende  
looptijd van de huurovereenkomsten van 12,8 jaar 
(23,0 jaar bij de aanvang).

— Tijdens deze tien jaar van partnerschap voerde Cofinimmo 5 465 
technische interventies uit en ondernam 2 917 renovatieprojecten 
op de volledige portefeuille. Sinds 2014 heeft AB InBev de 
mogelijkheid om jaarlijks de overeenkomst op te zeggen voor 
cafés / restaurants die tot 1,75 % van de jaarlijkse huurinkomsten 
van de portefeuille vertegenwoordigen. In deze context gaf 
AB InBev reeds 98 cafés op, waarvan zes werden herverhuurd 
en 65 werden verkocht met een gemiddelde meerwaarde 
voor Cofinimmo van bijna 20 %. 

— De Pubstone-portefeuille stelt AB InBev in staat om zijn dranken 
te verdelen via een stabiel netwerk van verkooppunten, maar 
ook om nieuwe producten te lanceren en uit te testen, zoals 
‘crafts beers’ of meer exclusieve bieren. Het vastgoed van het 
Pubstone-distributienet sluit perfect aan bij de strategie van 
Cofinimmo, omwille van de stabiele inkomsten op lange termijn, 
de granulariteit van het risico en het herbestemmingspotentieel 
na afloop van de huurovereenkomst.  ●

VERWEZENLIJKINGEN

GREEN AND SOCIAL BONDS

— Alle fondsen, namelijk 55 miljoen EUR, 
die in december 2016 werden opgehaald 
in het kader van de uitgifte van de Green 
and Social Bonds werden in de loop 
van 2017 bestemd voor projecten die 
bijdragen tot duurzame ontwikkeling,  
in een verhouding van 50 % voor 
kantoren met een BREEAM- of 
BREEAM In-Use-certificering  
(minimaal niveau ‘Very Good’) en 50 % 
voor zorgvastgoed voor de opvang  
van kwetsbare personen of personen 
met specifieke zorgbehoeften.  ●

DUURZAAMHEIDSBELEID 
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VERANDERING BINNEN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE COFINIMMO GROEP

— Een nieuwe Chief Executive Officer voor Cofinimmo vanaf mei 2018

— De heer Jean-Edouard Carbonnelle, 
de huidige Chief Executive Officer 
van Cofinimmo, wenst zijn mandaat 
van Afgevaardigd Bestuurder niet te 
hernieuwen. Dit mandaat eindigt na  
de Gewone Algemene Vergadering,  
die plaatsvindt op 09.05.2018.  
De heer Jean-Edouard Carbonnelle 
trad in november 1998 in dienst bij de 
Cofinimmo Groep als Chief Financial 
Officer. Hij vervulde deze functie 
gedurende bijna 14 jaar en werd in 2012 
Chief Executive Officer van de Groep. 
De Raad van Bestuur en het voltallige 
personeel van Cofinimmo danken  
hem voor zijn belangrijke bijdrage  
tot de ontwikkeling van de Groep en 
het behalen van de strategische doel-
stellingen, waaronder de diversificatie 
van de vastgoedportefeuille. 

— De Raad van Bestuur van Cofinimmo zal 
tijdens de Algemene Vergadering van 
09.05.2018 de benoeming voorstellen 
van de heer Jean-Pierre Hanin als 
Bestuurder van de Cofinimmo Groep. 
Onder voorbehoud van deze benoeming 
en de goedkeuring door de FSMA zal 
hij door de Raad aangeduid worden als 
Chief Executive Officer en Voorzitter 
van het Directiecomité. Van 01.03.2018 
tot de Gewone Algemene Vergadering 
van 09.05.2018 zal de heer Jean-Pierre 
Hanin de rol vervullen van Bijzonder 
Adviseur van de Voorzitter van de Raad 
van Bestuur. 

— De heer Jean-Pierre Hanin behaalde  
het diploma licentiaat in de rechten aan 
de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), 
een master in fiscaal management aan 
de Solvay Business School en een LL.M 

aan de Universiteit van Georgetown. 
Hij begon zijn loopbaan als advocaat. 
Vervolgens vervulde hij diverse 
financiële en managementfuncties, 
waaronder Chief Financial Officer  
en Chief Executive Officer bij de  
groep Lhoist, de wereldleider in kalk  
en dolomiet, en recenter Chief Financial 
Officer en vervolgens verantwoordelijke 
van de divisie Building Performance  
bij de bouwmaterialengroep Etex.  
De heer Jean-Pierre Hanin beschikt 
over 20 jaar internationale ervaring, 
waarin hij zich toelegde op consolidatie- 
en ontwikkelingsactiviteiten.  ●

CORPORATE GOVERNANCE

 Jean-Pierre HANIN

— Ontslag van de heer Jérôme Descamps, Chief Financial Officer 

— Tijdens de zitting van de Raad van Bestuur van 09.11.2017 diende de heer  
Jérôme Descamps, Chief Financial Officer van Cofinimmo, om persoonlijke redenen  
zijn ontslag in als Bestuurder van de Groep. Dit ontslag is ingegaan op 08.02.2018.  
De supervisie van de financiële operaties en teams werd in afwachting van de 
benoeming van een nieuwe Chief Financial Officer toevertrouwd aan de heer  
Jean-Edouard Carbonnelle.  ●
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BEURSPRESTATIE

— Het dividendrendement wordt hier berekend door het 
brutodividend van het aandeel te delen door zijn beurskoers  
op 31.12.2017.

— Het Cofinimmo-aandeel biedt een dividendrendement van  
5,01 % op 31.12.2017, tegenover 3,68 % en 3,82 % voor de 
BEL20- en EPRA Europe-indexen. Belgische staatsobligaties  
op 10 jaar boden op die datum een rendement van 0,65 %.   ●

— Aangezien een groot deel van de winst jaarlijks wordt  
uitgekeerd in de vorm van dividenden (84,2 % voor 2017),  
dient de prestatie van het Cofinimmo-aandeel te worden 
gewaardeerd in ‘total return’ (dit betekent dat men uitgaat  
van de herinvestering van de uitgekeerde brutodividenden)  
en te worden vergeleken met indexen die eveneens uitgaan  
van de ‘total return’ van de aandelen waaruit zij zijn samengesteld.

— Voor het boekjaar 2017 bood het Cofinimmo-aandeel  
een rendement in ‘total return’ van +6,1 %. De BEL20-  
en EPRA Europe-indexen registreerden voor dezelfde periode 
een rendement van respectievelijk +14,4 % en +13,4 %.  ●
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AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

— Op 08.11.2017 en 24.11.2017 werd Cofinimmo respectievelijk 
door BlackRock Inc. en de groep Crédit Agricole in kennis 
gesteld van hun deelneming van meer dan 5 % in het kapitaal  
van de vennootschap.

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

Vennootschap
Aantal aandelen 

(stemrechten)
% 

BlackRock, Inc. 1 182 102 5,5 %

Groep Crédit Agricole 1 068 707 5,0 %

Groep Cofinimmo 42 172 0,20 %

Free float 19 057 893 89,3 %

Aantal uitgegeven 
aandelen 21 350 874 100 %
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FINANCIËLE KALENDER

06.04.2018

Publicatie van het Jaarlijks Financieel Verslag 2017
Publicatie van het Duurzaamheidsverslag 2017

26.04.2018

Tussentijdse verklaring: resultaten op 31.03.2018

09.05.2018

Gewone Algemene Vergadering voor 2017

11.05.2018

Datum coupononthechting (Ex date) 1 

14.05.2018

Registratiedatum (Record date) 2 

Vanaf 15.05.2018

Betaaldatum van het dividend 

26.07.2018

Tussentijdse verklaring: resultaten op 30.06.2018

08.11.2018

Tussentijdse verklaring: resultaten op 30.09.2018

07.02.2019

Jaarpersbericht: resultaten op 31.12.2018

RATING STANDARD & POOR'S

In maart 2017 bevestigde het ratingagentschap Standard  
& Poor’s de diverse ratings van de Cofinimmo Groep:

Liquidity rating: sterk

Long term credit rating: BBB

Short term credit rating: A-2

Outlook: stabiel

OVERZICHT

Beurskapitalisatie op 31.12.2017:
2,3 miljard EUR

Aantal aandelen in omloop op 31.12.2017:
21 350 874

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 indexen:
BEL20, Euronext 150, EPRA Europe, GPR250

CONTACT

U kunt terecht bij het Investor Relations-team van Cofinimmo voor meer informatie over:
- uw aandelen op naam: shareholders@cofinimmo.be;
-  de vennootschap: egrauls@cofinimmo.be of bmathieu@cofinimmo.be.

Bezoek ook onze website: www.cofinimmo.com

Volg ons op  

BEURS

1  Datum vanaf dewelke de verhandeling op de beurs gebeurt zonder recht op de komende dividenduitkering. 
2  Datum waarop de posities worden afgesloten om de dividendgerechtigde aandeelhouders te identificeren.


