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Koersgrafiek op 1 jaar 

 

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 2 delen: diverse rechtstreekse investeringe en een aantal 
PPS-projecten (Publiek Private Samenwerking). Eind september 2022 had de portefeuille een 
waarde van 3,321 miljard GBP. De verschillende participaties 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 (69%): 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 

vaartuigen die diensten levert 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.  
- SRL Traffic Systems (92%): verworven in december 2021 voor  191 miljoen GBP. Het 

verhuurt verkeerslichten, tekstborden, afsluitingen, enzoverder aan lokale overheden.   
- GCX (100%): gekocht in augustus 2022 voor 318 miljoen GBP, bezit onderzeese kabels  

(in miljoen GBP) FY16/17 FY17/18 FY18/19 FY19/20 FY20/21 FY21/22
Investeringsinkomsten 80,5 94,2 109,8 123,0 92,0 127,0

Waarde-aanpassingen 150,0 526,6 212,5 128,0 118,0 384,0

Totale opbrengsten 232,4 620,3 322,3 251,0 210,0 511,0

Operationeel resultaat 206,4 499,9 258,2 206,0 175,0 407,0

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

Koers in GBPp 330,50 Netto resultaat 146,3 479,6 258,5 224,0 206,0 404,0

Aantal aandelen (m) 891,43

Marktkapitalisatie (m) 2.946,19 in GBPp FY16/17 FY17/18 FY18/19 FY19/20 FY20/21 FY21/22
Winst per aandeel 14,9 47,2 31,9 27,6 25,4 49,8

Eigen vermogen FY21/22 m 2.704,0 Bruto dividend 7,55 7,85 8,65 9,20 9,80 10,45

Netto fin. schuld  FY21/22 m -17,0 Intrinsieke waarde 169,0 211,0 234,7 254,5 268,1 303,3

Premie/discount * 11,8% 25,1% 19,7% -5,5% 23,3% 9,0%

Rendement eigen vermogen 14,9% Koers/winstverhouding * 12,68 5,59 8,81 8,70 13,00 6,63

Dividendrendement * 4,0% 3,0% 3,1% 3,8% 3,0% 3,2%

*: op basis van koersen op eind maart van elk jaar, voor 2020/21 en 2021/22 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 (WIG) 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. In 2021/22 verkocht Oystercatcher haar 45% belangen in 4 
Europese tankterminals, dit met een belangrijke meerwaarde (zie verder). In het begin van het 
boekjaar 2022/23 verkocht de groep haar resterende portefeuille van Europese PPS-projecten voor 
106 miljoen euro.  
 

 
 
De portefeuille verdeeld per megatrend is als volgt: energietransitie 42%, digitalisering 25%, 
globalisering 18%, demografische verandering 8% en sociale infrastructuur 7%.  
 
In de eerste helft van het boekjaar 2022/23 verkocht ze 17% van ESVAGT door aan een 
zusterbedrijf. Ook werd de verkoop van de Europese projecten afgerond (opbrengst 106 miljoen 
GBP). De aankoop van 100% van GCX voor 318 miljoen GBP werd ook afgerond. Dit bedrijf bezit 
een netwerk van onderzeese kabels en heeft klanten in 180 landen.  
Na het afsluiten van het halfjaar verwierf het fonds eerst een bijkomende 48% van TCR voor 338 
miljoen GBP, enkele weken later verkocht het hiervan 27% voor 200 miljoen GBP aan een nieuw 
fonds van een zusterbedrijf waar ook andere institutionele investeerders in participeren en dit op 
basis van een identieke waardering (dus geen meerwaarde op deze laatste transactie).  
 
 
 
 

(in miljoen GBP) (in miljoen GBP) op 30/3/22 % portefeuille op 30/9/22 Wijziging

Kernportefeuille Economische infrastructuur 2.770 96% 3.321 20%
Infinis 332 370 11%
Oystercatcher 230 260 13%
TCR 279 342 23%
Tampnet 241 292 21%
ESVAGT 548 480 -12%
Attero 116 129 11%
Valorem 144 164 14%
JOULZ 241 270 12%
Ionisos 237 270 14%
DNS:NET 202 194 -4%
SRL 200 213 7%
GCX 0 337 nvt
Operationele projecten 103 4% 0 nvt

 TOTALE WAARDE 2.873 100% 3.321 16%
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Resultaten eerste helft boekjaar 2022/23 (31 maart 2022 à 30 september 2022) 
Buiten de doorverkoop van een deel van haar 
participatie in ESVAGT (meerwaarde 23 miljoen 
GBP) vonden geen belangrijke verkopen plaats. 
Het gros van de inkomsten bestond dan ook uit 
waarde-aanpassingen. Die beliepen in totaal 210 
miljoen GBP. Op 10 van de 12 participaties was 
een positieve herwaardering van toepassing, op 2 
was er een afwaardering.   
Vier participaties waren verantwoordelijk voor 157 van de 210 miljoen GBP herwaarderingen. De 
grootste bijdrage (50 miljoen GBP) was afkomstig van het Belgische TCR dat materiaal ter 
beschikking stelt van handlingmaatschappijen op vliegvelden. TCR profiteerde sterk van het herstel 
van de luchtvaart na de coronacrisis, tevens is haar full service verhuurmodel heel succesvol. De 
groep kon nieuwe huurcontracten afsloten, evenals belangrijke contractuitbreidingen.  
Het belang in Tampnet werd met 39 miljoen GBP opgewaardeerd. Deze groep profiteerde van een 
verhoogde vraag naar bandbreedte door de investeringen van haar klanten in digitalisering. Ook 
breidt ze haar actiegebied uit. Naast olie- en glasplatformen, zijn dat nu ook windmolenparken op 
zee en viskwekerijen in diepzee. De investering in Infinis genoot van een opwaardering van 38 
miljoen GBP. Dat dankt het aan de uitbreiding van de portefeuille zonne- en batterijparken met een 
capaciteit van 147 MW. De groep heeft een pijplijn van 189 MW aan projecten. Ionisos kende een 
sterke volumegroei (in medische en farmasector) in de afgelopen periode en dat had een 
herwaardering van 20 miljoen GBP van de participatie tot gevolg. Momenteel wordt er gewerkt aan 
een uitbreiding van de capaciteit om tegemoet te komen aan de hoge vraag vanwege de klanten.  
DNS:NET slikte een waardevermindering van 20 miljoen GBP door vertragingen bij de uitrol van 
zijn netwerk. Enerzijds was er vertraging bij de toekenning van vergunningen, anderzijds was er 
een tekort aan capaciteit bij aannemers om het netwerk aan te leggen.  
Daar de meeste van de participaties buiten Groot-Brittannië liggen, kunnen er belangrijke 
wisselkoersevoluties optreden die de waarde van de participaties beïnvloedt, dit zowel in positieve 
als in negatieve zin. Door de zwakte van het Britse pond waren de wisselkoerswinsten van de 
buitenlandse participaties heel materieel (+86 miljoen GBP), maar die wisselkoersrisico’s dekt het 
fonds wel in. Dat verklaart de negatieve impact van 81 miljoen GBP, m.a.w. er rest weinig van de 
wisselkoerswinsten in deze jaarhelft. De inkomsten deze jaarhelft stegen van 56 naar 72 miljoen 
GBP en die stijging mag voor een belangrijk deel op de meerwaarde (23 miljoen GBP) van een 
gedeeltelijke verkoop van het belang in ESVAGT toegeschreven worden. Na afhouding van de 
kosten (deels hoger door hogere financiële kosten -> deel financiering met schulden) kwam de 
winst uit op 247 miljoen GBP. Tegenover het eigen vermogen van 2,704 miljard GBP impliceert dit 
een rendement van 9,1%. De winst per aandeel bedraagt 27,7 GBPp.  
De verdisconteringsvoet voor de waardering van de portefeuille werd verhoogd van 10,9% eind 
maart 2022 naar 11,3% eind september 2022. Die stijging is vooral een gevolg van de wijziging in 
de mix (bv. verkoop van de portefeuille meer defensieve Europese PPS-projecten. Door de 
toepassing van een hoge risicopremie is de impact van de stijgende rente eerder beperkt. We 
merken ook op dat de hogere inflatie de waarderingen positief beïnvloed (+1% -> 37 miljoen GBP).  
De intrinsieke waarde per aandeel stijgt van 303,3 GBP eind maart 2022 naar 325,8 GBPp eind 
september 2022. Er zal over deze periode een interimdividend van 5,575 GBPp uitgekeerd worden 
en dit past in de doelstelling om over het volledige boekjaar een dividend van 11,15 GBPp (+6,7%) 
uit te keren.  

(in miljoen GBP) 21/22H1 22/23H1
Waarde-aanpassingen 226 210
Wisselkoersverschillen 12 86
Netto waarde-aanpassingen 238 296
Inkomsten 56 72
Kosten -34 -40
Impact afgeleide producten -8 -81
Totaal resultaat 250 247
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Conclusie 
Opnieuw heeft 3i Infrastructure Fund een mooie prestatie neergezet en dit niet dankzij een of twee 
participaties, maar dankzij een goede prestatie bij het gros van de investeringen. Het blijft 
opmerkelijk dat dit fonds een heel gezonde combinatie van laag risico en hoog rendement blijft 
leveren. Spijtig genoeg steekt de toestand van de Britse financiële markten (hoge inflatie, hogere 
rente, Britse begrotingsvoorstellen,…), wat stokken in de wielen, maar ook hiermee kan de groep 
goed omgaan.   
We blijven dit fonds beschouwen worden als een basiswaarde in elke gediversifieerde portefeuille.  
We geven ook nog mee dat er op het dividend alleen Belgische RV verschuldigd is.  
 

Gert De Mesure  
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