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Commentaren op beursevenementen  
 
Woensdag 8 maart 2023 
 
Aumann 
 
Aumann pakte uit met heel sterke voorlopige cijfers over 2022. De bestellingen stegen 24,8% tot 
295,3 miljoen euro, het deel dat toekwam aan E-mobility groeide zelfs 36,3% tot 230,5 miljoen 
euro. Hierdoor kwam het orderboek eind 2022 uit op 256,4 miljoen euro, een stijging van 45%. 
Het deel E-mobility liep op tot 205,5 miljoen euro (+70,7%).  
De omzet in 2022 bedroeg 215,3 miljoen euro, +33,6%. Het deel E-mobility groeide 47,1% tot 
142,1 miljoen euro. De EBITDA kwam uit op 8,7 miljoen euro (marge van 4,1%). Voor 2023 gaat 
het management uit van een omzet van 250 miljoen euro en een EBITDA-marge van 6% to 7%. 
Op het midden van deze vork impliceert dit een EBITDA van 16,25 miljoen euro, of 87% meer 
dan in 2022.  
Het aandeel noteert met een lage EV/EBITDA van 8,5 op basis van de schattingen voor 2023, op 
de verwachte cijfers voor 2024 is dat een onwaarschijnlijk lage 5,1.   
 
 
Woensdag 1 maart 2023 
 
Texaf 
Texaf boekte relatief goede cijfers over 2022. De omzet steeg 21% tot 27,4 miljoen euro, bij de 
vastgoedactiviteiten was er 12% groei doordat de opgeleverde gebouwen van 2021 voor de volle 
12 maanden meetelden en door een stijging van de bezettingsgraad tot bijna 100%. Bij de 
steengroeve was er 85% groei van de omzet. De recurrente EBITDA nam 11% toe en kwam uit 
op 13,1 miljoen euro. Door een sterke stijging van de belastingen viel het resultaat 3% terug (1,70 
euro per aandeel), maar na verrekening van uitgestelde belastingen (non-cash) was er een 60% 
stijging van het netto resultaat.  
Vandaag werkt Texaf aan de bouw van 94 appartementen die in de loop van 2024 opgeleverd 
worden, evenals aan 6.000 m2 co-workingruimtes. Van dit laatste is de oplevering voorzien voor 
de tweede helft van 2023. In deze projecten werd in 2022 een bedrag van 17 miljoen euro 
geïnvesteerd. Hierbij merken we op dat dit deels gefinancierd wordt met schulden, terwijl vroeger 
alles gefinancierd werd uit de eigen cash-flow. Door die schuldfinanciering kan de groei natuurlijk 
versneld worden.  
De groeiperspectieven van deze groep zijn niet onaanzienlijk, maar het risico is meer dan 
gemiddeld door de concentratie van de activiteiten in Congo.  
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Eiffage 
Eiffage kondigde, zoals gewoonlijk, relatief goede jaarresultaten aan. Zo steeg de omzet in 2022 
8% tot 20,319 miljard euro, samengesteld uit 10,4% bij de concessies en 8,2% bij de bouw. De 
bedrijfswinst nam 15,3% toe, met een groei van 17,2% bij de concessies en van 10,1% bij de 
bouw. De nettowinst kwam uit op 896 miljoen euro, of 15,3% meer dan in 2021. Per aandeel is 
dat 9,46 euro. De netto financiële schuld steeg met 834 miljoen euro tot 10,166 miljard euro. Die 
stijging was het gevolg van belangrijke acquisities voor een bedrag van 1,462 miljard euro. 
Eiffage versterkte zich zowel in concessies als in zijn bouwactiviteiten.  
Met een orderboek van 18,5 miljard euro eind 2022 (was 16,3 miljard euro eind 2021) blijven de 
vooruitzichten gunstig voor deze groep. Op basis van de analistenschattingen voor 2023 noteert 
het aandeel nog steeds relatief goedkoop met een koers/winstverhouding van 10,6.  
 
 
Vrijdag 20 januari 2023 
 
3i Infrastructure Fund 
 
In een update over het derde kwartaal publiceerde het enkele interessante commentaren. Het 
dividend van 11,15 GBPp (+6,7%) werd bevestigd. De cashinkomsten van dit kwartaal bedragen 
55 miljoen GBP, vorig jaar was dat 26 miljoen GBP. Het bereidt de verkoop van haar participatie 
in het Nederlandse Attero voor. Het is een milieubedrijf met afvalenergiecentrales, is actief in 
bodemreiniging en in afvalrecyclage. Met de opbrengst zal het fonds haar schulden terug betalen. 
Traditioneel houden infrastructuurgroepen zelf weinig schulden aan, die bevinden zich eerder op 
het niveau van hun dochterbedrijven.  
 
Maar de recentste investeringen had het fonds met kredieten geïnvesteerd, met de opbrengst 
worden die nu terugbetaald. Die tijdelijke financiering is natuurlijk een goede zaak, vroeger had 
het de gewoonte om nieuwe aandelen uit te geven bij acquisities en bij verkopen werd soms een 
extra uitkering verricht.  
Wat de operationele gang van zaken betreft, meldt het fonds dat ESVAGT een eerste contract in 
de V.S. binnen gehaald heeft. Het Deense ESVAGT was traditioneel actief in 
scheepstransportdiensten voor olieplatforms op de Noordzee, diensten die nadien uitgebreid 
werden naar de windmolenparken op zee. Dit eerste Amerikaanse contract heeft ook 
betrekkingen op een windmolenpark op zee. Ionisos, het Franse bedrijf actief in 
sterilisatiediensten (ionisatie), verrichtte een nieuwe acquisitie.  
Het aandeel/fonds blijft een van de basiswaarden van de portefeuille.  
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Woensdag 18 januari 2023 
 
Grand City Properties 
We namen deel aan de EPRA Insights voor Duitsland en Zwitserland via een videoconferentie. 
Een analist ondervroeg er de managers van de Duitse bedrijven Grand City Properties (GCP) en 
Hamborner Reit en van het Zwitserse PSP. We waren vooral geïnteresseerd in de commentaren 
van de voorzitter van Grand City Properties, de persoon waarmee we eerder al kennis gemaakt 
hadden. Die commentaren moeten gezien worden tegen de achtergrond van het koersverlies van 
57% in 2022, we moeten er wel aan toevoegen dat sinds begin dit jaar de koers al met 22% 
gestegen is.  
Hij benadrukte enerzijds de sterke operationele prestaties van het bedrijf doorheen 2022 (zie 
onze bespreking van resultaten na 9 maanen), anderzijds had het over een ‘overcautious 
reaction of investors’, vooral van Amerikaanse beleggers. Die hebben totaal andere ervaringen 
met vastgoed, zo dalen de prijzen van woningen er sterk bij een vertragende economische groei 
of bij recessies. In Europa, zeker in West-Europa, is de situatie totaal anders en niet zo 
dramatisch als de koers liet uitschijnen. Wat de financiële kost betreft, zal er inderdaad een 
stijging zijn, maar GCP heeft nog tijd: de eerste herfinanciering dient pas in het tweede van 2024 
te gebeuren. Tot slot had de man ook commentaar over de herwaardering van het vastgoed. Het 
zag nog geen ‘transactional evidence’ van lagere prijzen, m.a.w. er hebben nog geen transacties 
plaats gevonden aan veel lagere waarderingen of huurrendementen. Wel gaan de schatters uit 
van een waardedaling van 0% tot 5% over 2022.  
 
 
Clearvise 
Clearvise heeft een heel druk jaar 2022 achter de rug. Op het einde van het jaar voerde het een 
kapitaalverhoging door, doorheen het jaar verrichtte het verschillende acquisities en enkele keren 
werden de winstverwachtingen verhoogd ten gevolge van de tijdelijk hogere elektriciteitsprijzen. 
We benadrukken ‘tijdelijk’, want ondertussen zijn de prijzen naar lagere niveaus teruggevallen, 
doch nog steeds hoger dan voor 2022.  
Door al die wijzigingen zijn we de tel wat kwijt geraakt en we zijn dan ook tevreden dat het Duitse 
beurshuis Warburg Research eind vorig week een update over Clearvise uitbracht. We hebben 
vooral oog voor de schattingen van de cash-flow van 2022, 2023 en 2024 en dit op basis van de 
afgeronde acquisities en rekening houdend met de kapitaalverhoging van eind 2022. Er werd 
geen rekening gehouden met de overname van Tion Renewables, er werd nog onderhandeld 
over de juiste voorwaarden. Die schattingen zijn voor ons relatief belangrijk omdat we nog tot 12 
mei 2023 moeten wachten voor de jaarcijfers.  
De analist schat de vrije cash-flow voor acquisities/investeringen voor 2022 in op 38,5 miljoen 
euro, voor 2023 is dat 33,2 miljoen euro en 32,4 miljoen euro voor het jaar 2024. De lagere 
schattingen zijn logisch in die zin dat de recordprijzen van 2022 niet houdbaar waren. Op basis 
van de huidige beurswaarde (zonder rekening te houden met de nieuwe aandelen van de 
kapitaalverhoging van eind 2022) bedraagt het cash-flowrendement een stevige 24,7%. Voor 
2023 is dat 17%, voor 2024 gaat het om een cijfer van 16,6%. Dit zijn heel aantrekkelijke ratio’s, 
we kunnen het simpelweg gelijkstellen met een opbrengst of rendement. We zijn vandaag dus 
allerminst verkoper van het aandeel.  
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Zondag 8 januari 2023 
 
LPKF 
LPKF sloot een contract voor de exclusieve ontwikkeling en levering van productie-apparatuur 
voor geavanceerde verpakkingen voor een semiconductorbedrijf. We schatten de waarde van het 
contract op 10 tot 15 miljoen euro (onze interpretatie van low double-digit), uit te voeren over 3 
jaar. De beurskoers reageerde heel goed op het nieuws (+10%) omdat het bewijst dat haar 
revolutionaire LIDE-technologie (Laser Induced Deep Etching) gecommercialiseerd kan worden. 
De financiële markt verwacht relatief veel van de verschillende nieuwe technologie-
ontwikkelingen, maar blijft toch op haar hoede omwille van de te hoog gespannen verwachtingen 
in het recente verleden. Het potentieel blijft niettemin aanzienlijk. Op basis van de 
analistenschattingen voor 2023 en 2024 noteert het met een EV/EBITDA van 10,9 en 5,9.   
 
Wereldhave 
Op het EPRA Corporate Access event op 8 december 2022 hadden we de gelegenheid om de 
CEO van Wereldhave onder 4 ogen te spreken. Het was een meer algemeen gesprek met de 
bedoeling de huidige gang van zaken goed te kunnen plaatsen, meer bepaald de relatief goede 
prestaties in de eigen shopping centers.  
In de jaren 2016, 2017 en 2018 kwamen heel wat modeketens in de problemen, vooral 
modeketens met als aandeelhouder risicokapitaalgroepen. Daarnaast was er een overcapaciteit 
aan winkelcentra en gecombineerd met die faillissementen was er een sterke neerwaartse druk 
op de huurprijzen. Sedert geruime tijd zijn de huurprijzen uitgebodemd. Door de heel lage 
huurprijzen kostte het weinig geld om een groot aantal vierkante meters voor winkelverhuur te 
schrappen en te verhuren door andere functionaliteiten, meer bepaald diensten die inderdaad 
weinig huur opleveren, maar langs de andere kant veel bezoekerstrafiek tot gevolg hebben. En 
die hogere bezoekers genereren meer omzet in de winkelcentra, wat gunstig is voor de huurders 
en wat ook geleidelijk aan tot hogere huurprijzen leidt.  
De situatie in Nederland evolueert dus relatief gunstig, bij de Belgische winkelcentra ziet de CEO 
ook niet direct problemen. Wel wordt de geplande uitbreiding in Luik on hold gezet, door de te 
hoge bouwkosten. In Brugge komt er een herontwikkeling, de winkeloppervlakten van de 
Carrefour en MediaMarkt zijn er immers te groot, een herschikking dringt zich op. Positief nieuws 
is er wel van de kantoren, waar in Antwerpen de bezettingsgraad richting 90% gestegen is.  
Ondanks de uitdagende marktomstandigheden (lees vooral de hogere rente) voelen we ons heel 
comfortabel met een belegging in Wereldhave. De ratio koers/courant resultaat bedraagt slechts 
8,4 op basis van de schattingen voor 2022. Naar 2023 (en 2024) moet hoogstwaarschijnlijk 
rekening gehouden worden met een licht lagere winst, een gevolg van de geplande verkoop van 
het resterende vastgoed in Frankrijk, maar dan nog blijft de groep heel aantrekkelijk geprijsd.  
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Vrijdag 11 november 2022 
 
Aumann 
In het eerste 9 maanden van 2022 noteerde Aumann een 31,8% hogere omzet. Distilleren we uit 
deze cijfers het 3e kwartaal alleen, dan merken we een omzetgroei van 40,7%! Ook met de 
rendabiliteit gaat het de goede kant uit. Zo verbeterde de EBITDA na 9 maanden van -2 naar 
+5,5 miljoen euro, dit impliceert een EBITDA-marge van 3,7% tegenover een van -1,8% vorig 
jaar. In het 3e kwartaal alleen werd een EBITDA-marge van 4,3% opgetekend.  
Het orderboek eind september 2022 bedraagt 243 miljoen euro, of 49% meer dan de 164 miljoen 
euro van eind september 2021 en dit laat het beste vermoeden voor de cijfers van 2023. Op 
basis van de analistenschattingen noteert Aumann met een EV/EBITDA van 12,6 over 2022, over 
2023 is dat slechts 5,6. Het aandeel blijft heel aantrekkelijk.  
 
Eiffage 
 
Onze Franse bouw- en infrastructuurgroep noteerde een omzetgroei van 7,3% in het derde 
kwartaal. De omzet van APRR, de Franse autowegenuitbater en de belangrijke concessie in de 
portefeuille, nam 12,6% toe. De vooruitzichten blijven dus heel gunstig. Op basis van de 
analistenschattingen noteert Eiffage met een koers/winst van slechts 10,1 over 2022.  
 
Regional Reit 
 
In het derde kwartaal van 2022 verbeterde Regional Reit de bezettingsgraad van 83,8% eind juni 
2022 naar 84,6% eind september 2022. De financiële kost steeg van 3,3% naar 3,5% en is voor 
4,8 jaar ingedekt. De schuldgraad stijgt licht tot 43,1%. Het dividend op jaarbasis bedraagt 6,6 
GBPp, goed voor een bruto dividendrendement van 10%! De ratio koers/courant resultaat 
bedraagt ongeveer 10. Het aandeel is en blijft aantrekkelijk gewaardeerd.  
 
 
Texaf 
In een korte update over het derde trimester meldt Texaf dat de huurinkomsten met 11% 
gestegen zijn. De groep profiteert van de gebouwen die in 2021 opgeleverd werden. Ondertussen 
wordt de bouw verder gezet van fase 3 van Silikin Village (bedrijvencentrum, co-working,…), 
alsook van de 94 appartementen van het project Promenade des Artistes. Het andere segment 
dat de steengroeve omvat, deed het ook beter. Die verdubbelde de omzet tot 1,8 miljoen euro 
door een combinatie van een hoger volume (+53%) en hogere prijzen (+34%). 
De groep met activiteiten uitsluitend in Congo blijft het dus gewoon goed doen met een continue 
groei. Die groei kan het nog een lange tijd aanhouden gelet op de grondreserves die het nog 
bezit in Kinshasa en omgeving. Het aandeel verdient een plaatsje in elke breed gespreide 
aandelenportefeuille.   
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Vrijdag 21 oktober 2022 
 
Impact Healthcare Reit 
 
Onze Britse groep in zorgvastgoed kwam met een update over het 3e kwartaal, er werden wel 
geen winstcijfers bekend gemaakt. De intrinsieke waarde per aandeel eind september 2022 komt 
uit op 116,42 GBPp, te vergelijken met 112,43 GBPp eind 2021 en 116,18 GBPp eind juni 2022, 
er moet rekening geworden met het feit dat er elk kwartaal een dividend uitgekeerd wordt.  
Niet onbelangrijk zijn de parameters m.b.t. de financiële schulden. De schuldgraad is relatief laag 
met 21,4%, de financiële kost bedraagt 3,9%. Op het vlak van huurindexeringen vonden er 
herzieningen plaats van 12 contracten, goed voor een gemiddelde stijging van 4,9%.  
Het management benadrukt ook de betere gang van zaken bij zijn huurders. Zo blijft de 
bezettingsgraad verder herstellen na de coronadip, die kwam uit op 87,3% eind september, was 
85,4% eind juni 2022, de dip bedroeg 78,7%.  
In het derde kwartaal verwierf de groep in augustus 2 rusthuizen voor 14 miljoen GBP met een 
bruto rendement van 6,36%, in oktober verkocht het een rusthuis voor 2,65 miljoen GBP, 4% 
boven de boekwaarde.  
 
Bekaert 
 
Met de halfjaarresultaten bevestigde Bekaert dat de sterke resultaten van 2021 geen 
eendagsvlieg waren. Hoewel in relatieve termen de operationele resultaten weinig vooruitgang 
boekten, blijft het bedrijf een belangrijke vrije cash-flow genereren, waarmee het verder aan de 
slag kan: investeren in groei-initiatieven, inkopen van eigen aandelen, uitkeren van een dividend 
en afbouwen van de financiële schuld.  
Naarmate Bekaert zijn transformatie-agenda verder uitvoert, zal het nog betere financiële 
prestaties kunnen neerzetten en dit in een niet zo evidente wereldwijde marktomgeving. Enkele 
punten uit die transformatie-agenda zijn: 

- Inspelen op de deglobaliseringstrend 
- Veilig stellen van de aankoopkanalen 
- Vasthouden aan de prijszettingsdiscipline en -uitvoering 
- Benutten van groeikansen in het domein van duurzaamheid en inzetten op innovaties 

 
Wat de waardering van het aandeel betreft, is het heel gemakkelijk om conclusies te trekken. Op 
basis van de gemiddelde winstschatting voor 2022 noteert het met een koers/winstverhouding 
van slechts 4,3. Voor 2023 wordt (logischerwijze) uitgegaan van een lagere winst, maar dan nog 
komt er een heel lage koers/winstverhouding, meer bepaald van 5,4, uit de bus.  
Om het geheel nog wat meer te kleuren, benaderen we de waardering via de vrije cash-flow, 
zonder overdrijving of zelfs met een grote voorzichtigheid. We vermeldden reeds dat Bekaert in 
de eerste helft van 2022 een afgeronde vrije cash-flow van 280 miljoen euro realiseerde. Als we 
uitgaan van een heel voorzichtige 400 miljoen euro op jaarbasis (we verrekenen een heel ruime 
vertraging in 2023), dan bedraagt het cash-flowrendement een stevige 24%! 
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Donderdag 1 september 2022 
 
Clearvise 
Het bedrijf verhoogde opnieuw haar verwachtingen voor 2022, op 8 augustus had ze dit al een 
eerste keer gedaan en nu dus opnieuw. De omzetverwachting van een vork van 47 tot 51 miljoen 
euro wordt verhoogd naar een vork van 50 tot 54 miljoen euro. De verwachte EBITDA wordt 
verhooogd tot 37/41 miljoen euro, tegenover 35/38 miljoen euro op 8 augustus en 28/32 miljoen 
euro enkele maanden geleden. De productieverwachting blijft behouden op 480 tot 540 GWh.  
We herhalen dat reeds voor deze winstverhogingen diverse beurshuizen koersdoelen van 3,70 
en 3,80 euro bekwamen.  
 
Regional Reit 
Vandaag werd het kwartaaldividend geknipt, dat bedraagt 1,65 GBPp of 3% meer dan een jaar 
geleden. De betaling is voorzien voor 14 oktober. Het bruto dividendrendement komt hiermee uit 
op 9,7%! De discount is ondertussen opgelopen tot 30%. In de voorbije maanden verrichtte de 
groep nog enkele mooie acquisities. Eind mei verwierf het voor 48,2 miljoen GBP vastgoed met 
een rendement van 8,7%. Eind juni kocht het 3 projecten voor een totaal bedrag van 26,5 miljoen 
GBP met een bruto rendement van 8%.  In het eerste kwartaal had het bedrijf al voor 69,2 miljoen 
GBP activa minder strategische activa verkocht aan een rendement van 5,9%. We mogen 
duidelijk stellen dat het bedrijf mooie arbitrages heeft verricht (verkopen aan 5,9% en kopen aan 
meer dan 8%).   
 
Xlife Sciences  
Zoals gemeld was er sprake van een nakend analyserapport, dat is er nu. Het werd uitgebracht 
door het Amerikaanse New Street Research (Intron Health). De analist van dienst bekomt een 
waarde van 47,3 CHF per aandeel, de slotkoers gisteren bedroeg 36,4 CHF. De waarde is vooral 
afkomstig van 7 van de 26 participaties in de portefeulle. Feit is dat de groep opgestart werd in 
2019 en dat heel wat participaties nog relatief jong zijn om met belangrijke meerwaarden te gelde 
gemaakt kunnen worden. Niettemin zijn er al enkele participaties waarvan de waarde maal 6 
gegaan is! Het is wachten op de realisatie van een participatie om de echte onderliggende 
waarde naar boven te laten komen.   
 
 
Maandag 8 augustus 2022 
 
Clearvise 
Door de heel goede gang van zaken in de eerste helft van 2022, meer bepaald door de hoge 
marktprijzen voor elektriciteit, verhoogt Clearvise haar vooruitzichten voor het volledige jaar. Zo 
wordt de initiële omzetvork van 40 tot 45 miljoen euro verhoogd naar 47 tot 51 miljoen euro. Voor 
de EBITDA wordt de vork van 28 tot 32 miljoen euro verhoogd naar 35 tot 38 miljoen euro.  
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LPKF 
De omzet in de eerste jaarhelft kwam uit op 55,5 miljoen euro, 52% meer dan een jaar eerder. De 
bedrijfswinst bedroeg 1,7 miljoen euro, versus -5,9 miljoen euro vorig jaar. De orders kwamen uit 
op 47,9 miljoen euro, op ongeveer het zelfde niveau. Het orderboek bedraagt 54,9 miljoen euro. 
Het bedrijf is ook tevreden met de nieuwe producten die in de eerste jaarhelft gelanceerd zijn 
geweest, enkelen leverden al onmiddellijk orders op.  
Voor het volledige jaar wordt een omzet van 110 tot 130 miljoen euro verwacht. Interessanter zijn 
de gemiddelde analistenschattingen voor 2023 (omzet van 162 miljoen euro) en voor 2024 
(omzet van 266 miljoen euro). De markt gaat dus duidelijk uit van een sterke groei in de volgende 
jaren. Die groei is bijna niet verrekend in de huidige beurskoers.  
 
Dinsdag 26 juli 2022 
 
Sipef 
Begin juli kopte De Tijd dat de palmolieprijs in twee maanden gehalveerd was. Dat was inderdaad 
het geval en dat klonk nogal dramatisch naar Sipef toe. We bekijken de zaak vanuit een andere 
invalshoek en stellen vast dat ondanks die halvering, de gemiddelde palmolieprijs voor 2022 nog 
altijd gevoelig hoger ligt dan het gemiddelde van 2021.  
Uit het kwartaalbericht van Sipef weten we dat de groep al 44% van de geschatte productie van 
2022 heeft verkocht aan 1.378 USD/ton, in 2021 op ongeveer hetzelfde tijdstip was dat 47% aan 
899 USD/ton. Over het volledige jaar 2021 bedroeg de gemiddelde verkoopprijs 807 USD/ton, 
gevoelig beter dan de 583 USD/ton over 2020.  
Voor 2022 zouden we voorzichtig durven uitgaan van een gemiddelde verkoopprijs van 1.200 
USD/ton, af te zetten tegenover de 807 USD/ton van 2021 en toe te passen op een productie van 
316.000 ton. Na afhouding van belastingen en een deel voor derdenbelangen, bekomen we een 
bijkomende winst van 60 miljoen USD, toe te voegen aan de 82,7 miljoen USD die in 2021 
neergezet is geweest. In totaal dus minstens 142,7 miljoen USD netto winst voor 2022, of 13,7 
USD per aandeel! In euro is dat afgerond 13,5 euro. Opmerkelijk genoeg bedraagt de 
gemiddelde analistenschatting 8,2 USD per aandeel. Waarschijnlijk wordt uitgegaan van een 
zekere daling van de palmolieprijs in de tweede jaarhelft. De palmolieprijs kan het best opgevolgd 
worden via de website www.sipef.com .  
 
Donderdag 14 juli 2022 
 
Clearvise 
 
Vandaag werd relatief belangrijk nieuws bekend gemaakt die het aanzicht van de groep in 
belangrijke mate zal veranderen. In een eerste fase zal Pelion Green Future Alpha, de grootste 
aandeelhouder van Clearvise, zijn belang van 21,9% omruilen tegen aandelen van het 
gelijkaardige Duitse bedrijf Pacifico Renewables Yield (PRY). Op basis van de koers van 30 euro 
voor PRY, komt de omruiling neer op een koers van 2,22 euro voor Clearvise. Ter info, de 
beurswaarde van Clearvise is 142 miljoen euro, bij PRY is dat 112 miljoen euro. Sectorgenoot 7C 
Solarparken heeft een beurswaarde van 397 miljoen euro.  
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In een volgende fase zal PRY zijn portefeuille van 167 MW productie (wind en zon) inbrengen bij 
Clearvise. PRY zal hiervoor vergoed worden met nieuwe aandelen Clearvise en ook cash, met de 
bedoeling dat PRY een belang zal hebben van 40% in Clearvise. 
Tegenover de 167 MW van PRY staat de 303 MW van Clearvise. De projecten van PRY zijn 
gelegen in Duitsland (73 MW), Nederland (30 MW), Tsjechië (8 MW), Polen (52 MW) en Italië (4 
MW). Net zoals Clearvise verwacht ook PRY een sterke groei in 2022. Na 6 maand in 2022 
evenaarde het al de omzet van 21,9 miljoen euro van het volledige jaar 2021. Voor het volledige 
jaar 2022 wordt een omzet van 33 tot 43 miljoen euro voorop gesteld. Een beknopte analyse leert 
dat de beurswaardering van PRY, Clearvise en ook 7C Solarparken vandaag uitkomt op een 
EV/EBITDA van 10,5 op basis van de verwachtingen voor 2022.  
Begin juli 2022 verkocht PRY wel haar Tsjechische activa, de bedoeling is het geld te 
herinvesteren in Groot-Brittannië, in projecten met zonnepanelen en/of batterij-opslag.  
Het is vandaag moeilijk in te schatten wat de juiste impact zal zijn voor Clearvise en hoe het 
nieuwe Clearvise er juist zal uitzien. Wat we wel weten, is dat het onderliggende 
toekomstpotentieel sterk aanwezig blijft. De elektriciteitsprijzen blijven heel hoog en de 
cashcreatie is navenant!  
 
 
Vrijdag 8 juli 2022 
 
TAG Immobilien 
 
In onze update van 24 juni waarin we de kwartaalresultaten bespraken, besteedden we ook veel 
aandacht aan de dramatische koersval van het aandeel. We opperden dat de stijging van de 
financieringskost (geïllustreerd door het hogere rendement op bedrijfsobligaties) een reden kon 
zijn, we lieten ook de mogelijkheid van een nakende kapitaalverhoging open. En de 
kapitaalverhoging komt er ook, de start is gepland voor 12 juli. Shorters (op 6 juli voor 3,1% van 
het totaal) hebben inderdaad goed ingespeeld op een mogelijke kapitaalverhoging, dit ter 
gedeeltelijke financiering van de overname van de Poolse ontwikkelaar ROBYG eind 2021.  
Om de aandeelhouders te ‘dwingen’ in te tekenen op de operatie werd een lage inschrijvingsprijs 
van 6,90 euro bepaald. Per 101 bestaande aandelen zal men kunnen intekenen op 20 nieuwe 
aandelen. Beleggers die TAG-aandelen hebben, moeten zeker intekenen. Beleggers die geen 
TAG-aandelen hebben, kunnen eventueel van de koersdruk gebruik maken om in te tekenen. Na 
afronding van deze operatie verwachten we een belangrijk koersherstel. Het moet duidelijk zijn 
dat de sterke koersdaling voor een belangrijk deel het gevolg is van het anticiperen op deze 
kapitaalverhoging. We ontkennen wel niet dat er ook fundamentele redenen zijn voor de koersval. 
Tegen de achtergrond van de hogere rendementen op bedrijfsobligaties kan het niet anders dat 
ook het huurrendement op Duits residentieel vastgoed zal stijgen, met belangrijke 
afwaarderingen op de vastgoedportefeuille tot gevolg. Feit is dat deze mogelijke afwaarderingen 
al meer dan volledig in de koers verrekend zijn. Eind maart 2022 bedroeg de intrinsieke waarde 
van TAG Immobilien 24,13 euro, tegenover een koers van minder dan 10 euro nu!  
 
 
 



 

Gert De Mesure, correspondentieadres : J.B. Davidstraat 19 1800 Vilvoorde  Tel.: (02) 253 14 75  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De auteur kan geenszins aansprakelijk gesteld 
worden voor gederfde winst of verlies naar aanleiding van de verstrekte informatie of het gebruik ervan. Niets uit deze publicatie 
mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotocopie, druk of op welke andere manier ook, zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Gert De Mesure.  
 

 
Dios Fastigheter 
 
Onze Zweedse vastgoedgroep publiceerde goede cijfers over de eerste jaarhelft. De 
huurinkomsten stegen 10% tot 1,082 miljard SEK, op vergelijkbare basis (door lagere leegstand 
en door indexeringen) was er 5,8% huurgroei. Het operationele resultaat nam 13% toe. De 
financiële kost stabiliseerde op 1,2%, de stijging van de rentevoeten had tot dusver nog geen 
impact. Feit is dat ook de meeste Zweedse vastgoedgroepen financieringen hebben gebaseerd 
op de kortetermijnrente en die rente werd pas verhoogd eind juni 2022, van 0,25% naar 0,75%. 
De financiële kost stabiliseerde in de eerste jaarhelft op 1,2%, maar zal zonder twijfel hoger 
liggen in de tweede jaarhelft. Ook nuttig om weten is dat het huurrendement van de portefeuille 
daalde van 5,59% naar 5,41% dankzij een lagere leegstand en hogere huren. Het courant 
resultaat per aandeel tot slot steeg 5,5% tot 3,81 SEK. De groei van dat cijfer werd wel enigszins 
gehinderd door hogere cashbelastingen en een toename van het aantal aandelen.  
Ondanks het goede resultaat blijft de koers van Dios zwak evolueren. Sinds begin dit jaar verloor 
het aandeel 42%, in lijn met de zwakke prestatie van andere Zweedse groepen (-47,8%, België -
23%). Ze mogen zich immers allemaal verwachten aan een belangrijke stijging van hun 
financieringskost. Zolang deze impact niet duidelijk wordt, blijven we langs de zijlijn staan.  
Terloops geven we nog mee dat WDP in maart een belang had gehad in het Zweedse Catena. 
Op die investeringen heeft WDP al een minwaarde van 63 miljoen euro.  
 
Impact Healthcare Reit 
 
Op 22 juni had Impact aangekondigd dat ze nieuwe aandelen voor een bedrag van 8 miljoen 
GBP zou uitgeven. Gisteren raakte bekend dat het bedrijf 22,3 miljoen GBP had opgehaald. Het 
geld dient om een deel van mogelijke aankooptransacties voor een bedrag van 169 miljoen GBP 
te financieren. Begin juni had het al de aankoop van 3 gebouwen voor 25 miljoen GBP 
aangekondigd. Belangrijkst van al is dat we mogen uitkijken naar een hogere schuldhefboom die 
de evolutie van het courant resultaat per aandeel ten goede zal komen.  
 
Zaterdag 25 juni 2022 
 
Regional Reit 
 
Onze eigenaar van regionaal Brits kantoorvastgoed is heel actief geweest tot dusver dit jaar. 
Enerzijds verkocht het voor 68,6 miljoen GBP minder strategische activa aan een rendement van 
5,9%. Het betreft voornamelijk vastgoed dat deel uitmaakte van een omvangrijke portefeuille die 
vorig jaar verworven werd. Anderzijds kocht de groep eerst 3 kantoorprojecten voor een bedrag 
van 26,5 miljoen GBP met een rendement van 8%, recent verwierf het nog 3 kantoorprojecten 
voor 48 miljoen GBP met een rendement van zelfs 8,7%. In totaal zouden de arbitrages een 
positieve impact moeten hebben op de cijfers van 2022. Dit heeft niet belet dat de koers het de 
laatste weken wat liet afweten, met als gevolg dat de waardering heel aantrekkelijk geworden is. 
Zo is de discount opgelopen tot 24%, het bruto dividendrendement bedraagt 8,8%. De ratio 
koers/courant resultaat komt uit op 11,1, met dien verstande dat de bezettingsgraad eind maart 
2022 slechts 81,6% bedroeg en dus een zeker herstelpotentieel inhoudt.  
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Dinsdag 24 mei 2022 
 
REDES 
 
De beheerder van het Portugese elektriciteits- en gasnetwerk Redes maakte goede 
kwartaalresultaten bekend, een breuk met de prestaties van de laatste jaren toen de netto winst 
elk jaar wat afkalfde. In dit eerste kwartaal van 2022 zag Redes de EBITDA met 3,5% stijgen, het 
financiële resultaat verbeterde beter, de opnieuw hogere belastingen topten wel een deel van de 
verbetering af. Op recurrente basis (zonder de speciale jaarlijkse heffing van de overheid) steeg 
de nettowinst 7,6% van 31,6 tot 34 miljoen euro. Geleidelijk aan zal de impact van de hogere 
rente op 10-jarige Portugese staatsobligaties zich laten gevoelen. Die hogere rente stuwt het 
rendement op eigen vermogen dat Redes ontvangt. Voor elektriciteitstransport bleef dat 
rendement op eigen vermogen wel nog stabiel op 4,5%, maar voor gastransport was er een 
stijging van 4,5% tot 4,8%, voor gasdistributie ging het van 4,7% naar 5%.  
Voor de periode 2022/25 gaat ook een nieuwe tarifering in. In 2021 ontving Redes nog een 
rendement op eigen vermogen van 4,7%, dit met een gemiddelde rendement op 10-jarige 
staatsobligaties van 0,3%. Voor elke stijging van 1% van dat rendement, stijgt het rendement op 
eigen vermogen met 0,3%. Daarenboven komt er vanaf 2023 ook een correctie voor inflatie en 
zal er een vergoeding zijn voor efficiëntiewinsten. We denken dat we zeker mogen uitkijken naar 
een geleidelijk stijgend netto resultaat in de volgende jaren, na de daling van een winst van 0,217 
euro per aandeel in 2015 naar 0,146 euro in 2021.  
De verwachte betere gang zaken is dan ook de reden waarom het aandeel sinds begin dit jaar 
16,7% (+ dividend) hoger noteert, terwijl de Euro Stoxx 50 15% lager staat! 
 
 
Gert De Mesure  


