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Koersgrafiek afgelopen 5 jaren versus 
FTSE  

 

 
 

Dividendgroei 

 
Bedrijfsomschrijving 
3i Infrastructure Fund, opgericht in 2007 volgens Jersey recht, investeert in infrastructuurprojecten. 
Het fonds wordt beheerd door de Britse risicokapitaalgroep 3i (dat 34% bezit) en ging al in 2007 
naar de beurs. De portefeuille bestaat uit 3 delen: diverse rechtstreekse investeringen, een aantal 
PPS-projecten (Publiek Private Samenwerking) en een belang in het 3i India Infrastructure Fund. 
Eind september 2020 had de portefeuille een waarde van 1,762 miljard GBP. De directe 
investeringen zijn: 
- Infinis: productie van elektriciteit uit gas afkomstig van stortplaatsen. Bezit 121 sites in Groot-

Brittannië, capaciteit 300 MW. Is gestart met bouw zonnepanelenparken.  
- Oystercatcher (45%): 3 vennootschappen actief in olie-opslag in Nederland, België, Malta en 

Singapore, opgericht in 2007.  
- TCR (50%): leasing en uitbating van grondmateriaal voor vliegvelden. 
- Attero: Nederlands afvalverwerkingsbedrijf dat ook afvalstromen tot energie verwerkt 
- Tampnet (50%): actief in glasvezelcommunicatie-infrastructuur 
- ESVAGT (50%): gekocht voor 111 miljoen GBP in juli 2015. Dit Deense bedrijf bezit een vloot 

van 44 vaartuigen die allerlei diensten leveren aan de olie- en gasindustrie en aan 
windmolenparken op zee.  

- Valorem (28,5%): ontwikkeling en uitbating van windmolenparken in Frankrijk 
- Joulz Diensten (100%): apparatuur en diensten voor energie-infrastructuur (NL) 
- Ionisos (100%): actief in koude sterilisatie met installaties in Frankrijk en Spanje. Het is de 

nummer 3 wereldwijd. Gekocht voor 186 miljoen GBP in 2019.  
- DNS:NET (60%): aangekocht in april 2021 aan 182 miljoen GBP. Het baat een 

glasvezelnetwerk uit in de regio rond Berlijn.  

(in miljoen GBP) FY15/16 FY16/17 FY17/18 FY18/19 FY19/20 FY20/21
Investeringsinkomsten 58,9 80,5 94,2 109,8 123,0 92,0

Waarde-aanpassingen 187,1 150,0 526,6 212,5 128,0 118,0

Totale opbrengsten 245,6 232,4 620,3 322,3 251,0 210,0

Operationeel resultaat 212,8 206,4 499,9 258,2 206,0 175,0

Financieel resultaat -41,8 -60,1 -22,2 0,3 18,0 31,0

Koers in GBPp 306,00 Netto resultaat 166,2 146,3 479,6 258,5 224,0 206,0

Aantal aandelen (m) 891,43

Marktkapitalisatie (m) 2.727,79 in GBPp FY15/16 FY16/17 FY17/18 FY18/19 FY19/20 FY20/21
Winst per aandeel 20,3 14,9 47,2 31,9 27,6 25,4

Eigen vermogen FY20/21 m 2.390,0 Bruto dividend 7,25 7,55 7,85 8,65 9,20 9,80

Netto fin. schuld  FY20/21 m -462,0 Intrinsieke waarde 161,0 169,0 211,0 234,7 254,5 268,1

Premie/discount * 8,1% 11,8% 25,1% 30,4% 20,2% 14,1%

Rendement eigen vermogen 8,6% Koers/winstverhouding * 8,57 12,68 5,59 9,59 11,07 12,04

Dividendrendement * 4,2% 4,0% 3,0% 2,8% 3,0% 3,2%

*: op basis van koersen op eind maart van elk jaar, voor 2019/20 en 2020/21 de huidige koers

3i Infrastructure Fund
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Evolutie dividend in GBPp
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In het boekjaar 2017/18 gingen de 2 belangrijkste participaties, Elenia en Anglian Water Group, de 
deur uit, respectievelijk goed voor 25% en 15% van de portefeuille toen. In het boekjaar 2018/19 
verkocht het fonds haar 33,3% belang in Cross London Trains dat voor 15% van de portefeuille 
stond. Wireless Infrastructure Group en de Britse PPS-portefeuille gingen in 2019/20 de deur uit. 
De verkoop van deze PPS-portefeuille was enigszins verrassend, maar wordt door de groep 
verklaard door de te lage returns voor dit soort van investeringen. In het boekjaar 2020/21 vonden 
er geen desinvesteringen plaats. Na het afsluiten van dit boekjaar verwierf het een belang van 60% 
in het Duitse DNS:NET dat een glasvezelnetwerk bezit in de regio rond Berlijn, het heeft ook 3 
data-centers.  
 
De groep bezit participaties in diverse PPS-projecten buiten Groot-Brittannië, die een totale waarde 
van 92 miljoen GBP hebben. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen operationele en primaire 
projecten. De projecten zijn: 
- A9 en A12: financiering van delen van Nederlandse autosnelwegen 
- La Santé: bouw en uitbating van een Franse gevangenis; 
- Hart van Zuid: project van 200 miljoen euro m.b.t. de herontwikkeling van het Zuidplein en de 

omgeving van Ahoy in het Nederlandse Rotterdam 
- A27/A1: financiering van delen van Nederlandse autosnelwegen 
 
Het 3i India Infrastructure Fund (opgestart in 2008 met 1,2 miljard GBP) bezat een 5-tal projecten 
in India, in elektriciteitsproductie, wegen en havens. Dit fonds verricht geen nieuwe investeringen 
meer, de strategie is er nu op gericht om de projecten te realiseren. In het boekjaar 2019/20 werd 
de resterende projecten afgestoten.  
 
Geografisch gezien bevindt 20% van de activa zich in Nederland, 17% in Frankrijk, 15% in Groot-
Brittannië, 12% in Noorwegen, 10% in België en in Denemarken, 8% in Luxemburg en in Duitsland. 
Het resterende belang in India is verwaarloosbaar.  
 
 

 
 
  

(in miljoen GBP) (in miljoen GBP) op 30/3/21 % portefeuille op 30/3/20 Wijziging

Kernportefeuille Economische infrastructuur 1.708 95% 1.552 10%

Infinis 300 285 5%

Oystercatcher 157 154 2%

TCR 199 195 2%

Tampnet 230 205 12%

ESVAGT 189 141 34%

Attero 105 103 2%

Valorem 107 88 22%

JOULZ 219 187 nvt

Ionisos 202 194 nvt

Operationele projecten 92 5% 68 35%

India Infrastructure Fund 2 0% 27 -93%

 TOTALE WAARDE 1.802 100% 1.647 9%
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Resultaten boekjaar 2020/21 (1 april 2020 à 31 maart 2021) 
Dit boekjaar was relatief rustig qua transacties, wat misschien niet vreemd is, gezien de heersende 
corona-crisis. Er vonden geen verkopen plaats, wel op het niveau van India Infrastructure Fund dat 
de meeste van haar projecten van de hand heeft gedaan, het desinvesteringsproces is hiermee 
bijna afgerond. De groep investeerde een bedrag van 27 miljoen GBP, enerzijds in een 
kapitaalverhoging van ESVAGT ter financiering van 3 nieuwe schepen om offshore-
windmolenparken te kunnen bedienen. Anderzijds verhoogde de groep haar belangen in enkele 
PPS-projecten, ze verwierf aandelen van de partners. Net na het afsluiten van het boekjaar, op 1 
april 2021, kocht de groep 60% van het Duitse DNS:NET dat in de streek rond Berlijn een 
glasvezelnetwerk uitbaat. De andere 40% blijft in handen van de CEO. Het prijskaartje van deze 
aankoop bedroeg 182 miljoen GBP.  
In dit boekjaar realiseerde 3i Infrastructure Fund een return van 9,2%, de combinatie van het 
dividend en de stijging van de intrinsieke waarde per aandeel. We herinneren eraan dat het bedrijf 
een return tussen 8% en 10% als doelstelling heeft, wat de voorbije jaren steevast gerealiseerd is 
geweest. Het zet ook de dividendpolitiek verder, het dividend stijgt van 9,20 naar 9,85 GBPp, voor 
het volgende boekjaar wordt 10,45 GBPp vooropgesteld.  
De return van de portefeuille kwam uit 13,7%, elke participatie zag de waarde stijgen. De kleinste 
meerwaarde (+1,5%) werd gerealiseerd bij TCR, niet onverwacht door de zwakte van het 
vliegverkeer. De hoogste returns werden genoteerd bij Ionisos (+18,5%), Joulz (+23%) en Valorem 
(+30,7%).  
 
Belangrijk om weten is dat de gemiddelde verdisconteringsvoet voor de waardebepaling van alle 
participaties daalde van 11,3% eind maart 2020 naar 10,8% eind maart 2021. In het cijfer van maart 
2020 was een corona-premie van zo’n 1% verrekend, nu is dat nog 0,5%. Zoals geweten is die 
gemiddelde verdisconteringsvoet de resultante van de per bedrijf aangewende 
verdisconteringsvoet. Bij Valorem daalde die bijvoorbeeld door de realisatie van projecten uit de 
pijplijn (-> lager risico -> lagere verdisconteringsvoet).  
Ionisos (koude sterilisatie) deed het goed in het voorbije boekjaar door zijn essentiële 
dienstverlening aan farmabedrijven.  
Infinis dat elektriciteit produceert op basis van methaan uit stortplaatsen, deed het heel goed in het 
boekjaar. Het startte tevens met de bouw van zonnepaneelparken met een capaciteit van 67 MW. 
Projecten met een capaciteit van 90 MW zijn in voorbereiding. Het bedrijf verrichtte een gunstige 
schuldherfinanciering dat ook voorziet in middelen om actief te worden in batterij-oplossingen.  
JOULZ, dat zich positioneert als een geïntegreerde aanbieder van oplossingen voor 
energietransitie, nam Zonel Energy over, actief in oplaadoplossingen voor electrisiche voertuigen.  
De Nederlandse afvalverwerker Attero profiteerde van de hernieuwing van enkele contracten die 
voorzien in hogere marges en die ook afgesloten werden voor een langere periode dan voordien. 
Dit kwam de waardering van het bedrijf ten goede.  
Het Franse Valorem, actief in windmolenprojecten, profiteerde van de verdere ontwikkeling en 
oplevering van zijn projectenpijplijn. Het verkreeg ook de vergunning van een groot windmolenpark 
in Finland. Er was ook een gunstige herfinanciering van de schulden.  
Tampnet zag zijn waarde stijgen door de overname en integratie van de vezelactiviteiten van BP 
in de Golf van Mexico.  
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De herwaardering van de participaties 
leverde 135 miljoen GBP op, de 
wisselkoersverschillen waren door de stijging 
van het GBP negatief ten bedrage van 24 
miljoen GBP. De cash-inkomsten kwamen uit 
op 110 miljoen GBP, iets lager dan vorig jaar 
door corona. De kosten daalden door de 
afwezigheid van commissies op 
gerealiseerde meerwaarden.   

De afgeleide producten hadden een positieve bijdrage (22 miljoen GBP) en compenseren grosso 
modo de negatieve wisselkoersverschillen. Het totaal resultaat viel 8% terug tot 206 miljoen GBP. 
De totale waarde kwam uit op 2,390 miljard GBP en bestaat uit 1,804 miljard GBP participaties, 
cash ten bedrage van 463 miljoen GBP,  de resterende 123 miljoen GBP bestaat uit andere activa 
(o.a. leningen).  De intrinsieke waarde steeg van 254,5 GBPp per aandeel naar 268,1 GBPp per 
aandeel.  

 
  

Conclusie 
Onze initiële vrees voor belangrijke afwaarderingen van participaties is dus onterecht gebleken, 
dat was na het halfjaarbericht al duidelijk. Belangrijker is dat de meeste bedrijven in de portefeuille 
hun groei hebben kunnen verder zetten, wat hun waardering ten goede is gekomen. Het enige 
minpuntje is dat het fonds een grote cashpositie heeft aangehouden die weinig of niets heeft 
opgebracht in 2021.  
3i Infrastructure Fund is al sinds diverse jaren een basiswaarde in onze portefeuilles dankzij een 
continue sterke prestatie met een jaarlijks groeiend dividend en met regelmatig substantiële 
meerwaarden.  
Het fonds mag beschouwd worden als een basiswaarde in elke gediversifieerde portefeuille. Spijtig 
genoeg is het dividendrendement vandaag minder aantrekkelijk door de sterke koersprestatie in 
de afgelopen jaren. In principe mogen we elk jaar wel uitkijken naar een zekere koerswinst. We 
geven ook nog mee dat er op het dividend alleen Belgische RV verschuldigd is.  

Gert De Mesure  

(in miljoen GBP) 19/20 20/21
Waarde-aanpassingen 152 135
Wisselkoersverschillen -18 -24

Netto waarde-aanpassingen 134 111
Inkomsten 121 110
Kosten -52 -37
Impact afgeleide producten 21 22

Totaal resultaat 224 206
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