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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 2021 had de portefeuille een waarde van 2,23 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%): actief in olie-opslag in 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, Duitsland 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 339,00 Netto resultaat 166,2 146,3 479,6 258,5 224,0 206,0

Aantal aandelen (m) 891,43

Marktkapitalisatie (m) 3.021,96 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% 44,4% 33,2% 26,4%

Rendement eigen vermogen 8,6% Koers/winstverhouding * 8,57 12,68 5,59 10,63 12,27 13,34

Dividendrendement * 4,2% 4,0% 3,0% 2,6% 2,7% 2,9%

*: 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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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. In de eerste helft van 2021/22 verkocht Oystercatcher haar 45% belangen in 4 
Europese tankterminals, dit met een belangrijke meerwaarde (zie verder). 
 
De groep bezit participaties in diverse PPS-projecten buiten Groot-Brittannië, die een totale waarde 
van 95 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. Maar de strategie was weinig succesvol, 
waarop besloten werd het fonds  te vereffenen. In het boekjaar 2020/21 werden 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 30/9/21 % portefeuille op 30/3/21 Wijziging

Kernportefeuille Economische infrastructuur 2.140 96% 1708 25%

Infinis 307 300 2%

Oystercatcher 266 157 69%

TCR 267 199 34%

Tampnet 246 230 7%

ESVAGT 226 189 20%

Attero 107 105 2%

Valorem 112 107 5%

JOULZ 227 219 4%

Ionisos 216 202 7%

DNS:NET 166 0 nvt

Operationele projecten 95 4% 92 3%

India Infrastructure Fund 0 0% 2 nvt

 TOTALE WAARDE 2.235 100% 1.802 24%
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Resultaten eerste helft boekjaar 2021/22 (1 april 2021 à 30 september 2021) 
Het boekjaar was logischerwijze door corona heel rustig, zonder grote transacties. In deze jaarhelft 
verkocht de groep wel haar 45% belangen in haar Europese tankterminals wat een meerwaarde 
van 116 miljoen GBP opleverde. Daarnaast profiteerde de groep vooral van opwaarderingen van 
haar verschillende participaties. De return van de portefeuille in zijn geheel kwam uit op 14,4%, in 
de vorige jaarhelft was dat 5,5%.  
De herwaardering van de participaties leverde 
226 miljoen GBP op, de wisselkoers-verschillen 
waren  positief ten bedrage van 12 miljoen 
euro. De toenemende omvang van de 
portefeuille had hogere inkomsten (56 versus 
46 miljoen GBP) tot gevolg. Na kosten en de 
impact van afgeleide producten was er een 
winst van 250 miljoen GBP, een 
verdrievoudiging tegenover 2020/21.  

 

Per aandeel bedraagt de winst 28 GBPp. 
Oystercatcher, actief in tankterminals, verkocht dus haar Europese tankterminals, maar behield 
nog haar terminals in Singapore, die meer dan de helft van de waarde vertegenwoordigden. Met 
de opbrengst van die verkoop betaalde Oystercatcher haar schuld terug en stortte het een bedrag 
van 55 miljoen euro aan 3i Infrastructure Fund.  
Infinis (productie van elektriciteit uit gas afkomstig van stortplaatsen) deed het beter dan verwacht 
deels door hogere elektriciteitsprijzen en deels door de talrijke onevenwichten op het 
elektriciteitsnetwerk dat haar flexibele elektriciteitsproductie ten goede kwam. Ondertussen 
investeert de groep ook in zonneparken (4MW), daarnaast heeft het voor 152 MW projecten op de 
tekentafel liggen in zonne-energie en in energie-opslag via batterijen.  
Tampnet zag de waarde 7% toenemen. Zo verhoogden de klanten in de Noordzee verder hun 
bandwijdtevereisten. Ook startte het een pilootproject met Microsoft zodat gebruikers van het 
netwerk bepaalde activiteiten vanop afstand kunnen beheren.  
De groep investeerde een bedrag van 12 miljoen GBP (vorig jaar ook al 27 miljoen GBP) in een 
nieuwe kapitaalverhoging van ESVAGT ter financiering van 3 nieuwe schepen om offshore-
windmolenparken te kunnen bedienen. De evoluties in dit domein bieden heel wat potentieel. Leuk 
om weten is dat ESVAGT het voorwerp is van een strategische ‘doorlichting’, geïnteresseerde 
partijen werden uitgenodigd om een bod uit te brengen. Of dit tot een verkoop leidt, is niet zeker.  
Ionisos presteerde sterk in de afgelopen periode, vooral in het farmadomein. In Duitsland werd een 
nieuwe sterilisatie-eenheid in gebruik genomen, een andere volgt begin 2022.  
TCR zag de waarde 34% stijgen ondanks de daling van het vliegverkeer. TCR kon nieuwe 
contracten afsluiten, o.a. met Finnair en Gategroup.  
Valorem profiteerde van beter dan verwachte gunstige windomstandigheden. De uitbreiding van 
de portefeuille blijft een belangrijk gegeven, met de toevoeging van 90 MW nieuwe capaciteit in 
wind- en zonne-energie. Momenteel wordt gewerkt aan een omvangrijk Fins project met een 
capaciteit van 300 MW.  
De totale waarde van de groep kwam uit op 2,596 miljard GBP en bestaat uit 2,235 miljard GBP 
participaties, cash ten bedrage van 253 miljoen GBP,  de resterende 108 miljoen GBP bestaat uit 
andere activa (o.a. leningen).   
 

(in miljoen GBP) 20/21H1 21/22H1
Waarde-aanpassingen 47 226
Wisselkoersverschillen 29 12

Netto waarde-aanpassingen 76 238
Inkomsten 46 56
Kosten -14 -34
Impact afgeleide producten -24 -8

Totaal resultaat 84 250
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Belangrijk om weten is dat de gemiddelde verdisconteringsvoet voor de waardebepaling van alle 
participaties stabiliseerde op 10,8%. Zoals geweten is die gemiddelde verdisconteringsvoet de 
resultante van de per bedrijf aangewende verdisconteringsvoet. De toevoeging van DNS:NET 
zorgde voor een hogere verdisconteringsvoet, maar dit werd geneutraliseerd door lagere 
verdisconteringsvoeten bij Valorem, Oystercatcher, ESVAGT en TCR (-> lager risico -> lagere 
verdisconteringsvoet). De verdisconteringsvoet mag geïnterpreteerd worden als een jaarlijkse 
stijging van de waarde bij onveranderde omstandigheden.  
De intrinsieke waarde steeg van 268,1 GBPp per aandeel eind maart 2021 naar 291,2 GBPp per 
aandeel naar eind september 2021, een stijging van 8,6% op 6 maand! Met het interimdividend 
erbij komt dat rendement uit op 10,6%. 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 in het boekjaar 2020/21 steeg van 9,20 naar 9,85 GBPp, 
voor dit boekjaar wordt 10,45 GBPp vooropgesteld.  

 
Midden november 2021 kondigde de groep een nieuwe belangrijke investering aan. Ze verwerft 
100% van Global Cloud Xchange voor een bedrag van 512 miljoen USD. Dit bedrijf bezit een van 
’s werelds grootste onderzeese optische kabelnetwerken. In totaal baat de groep 66.000 km kabel 
uit in 46 landen wereldwijd. In het afgelopen boekjaar (eind maart) noteerde het een omzet van 
270 miljoen USD (+6,6%).  
 

Conclusie 
Sinds enkele jaren voelen we ons heel comfortabel met de investering in 3i Infrastructure Fund en 
dat zal niet veranderen op termijn. De return van de eerste jaarhelft mag er wederom zijn en met 
de potentiële verkoop van het belang in ESVAGT mogen we uitkijken naar een mogelijk nieuwe 
meerwaarde. We herinneren ook graag dat de groep en haar participaties zonder kleerscheuren 
de corona-crisis doorgekomen zijn. Dit op zich is al een belangrijke reden om het fonds in 
portefeuille te nemen of te houden.  
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.  
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