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Evolutie (bruto)dividend 

 
 
Bedrijfsomschrijving 
HICL Infrastructure Company Ltd is een gesloten fonds opgericht naar Guernsey recht. De 
oorspronkelijke naam was HSBC Infrastructure Company Ltd. Het was in 2006 het eerste 
infrastructuurfonds dat de stap zette naar de London Stock Exchange. Het had toen een omvang 
van 250 miljoen GBP verdeeld over 15 projecten. Eind september 2021 kwam de 
portefeuillewaarde uit op 2,992 miljard GBP, bestaande uit 116 investeringen. Het betreft voor 69% 
PPS-projecten (#107), 20% bestaat uit demand-based assets (#6, bv. tolwegen, spoorlijn,…) en 
11% uit gereguleerde activa (#3). 74% van de projecten bevindt zich in Groot-Brittannië, 18% in 
Europa en 8% in de V.S. Qua sectoren is de verdeling als volgt: 29% gezondheid/hospitalen, 15% 
onderwijs, 31% transport/wegen, 5% gerecht/gevangenissen/politie/brandweer, 10% huisvesting 
en 10% nutsdiensten. Daarnaast heeft de groep nog voor 129,8 miljoen GBP 
investeringsverplichtingen in 4 verschillende projecten.   
De portefeuille kent een goede spreiding, de 10 grootste projecten staan voor 45% van het totaal. 
De 4 grootste projecten zijn: Affinity Water (8% van portefeuille, gekocht in mei 2017 voor 250 
miljoen GBP), de Franse A63 autostrade (7% van totaal), de tolweg Northwest Parkway in Colorado 
in de V.S. (6% van het totaal) en het Britse Southmead Hospital (5% van portefeuille). De gewogen 
gemiddelde resterende looptijd van de projecten is 28,8 jaar, dat was 21,5 jaar 5 jaar geleden.  
Enkele voorbeelden van projecten zijn: 
- Queen Alexandra Hospital, ziekenhuis in Portsmouth, 225 miljoen GBP, 100% 
- Aquasure: ontziltingsfabriek in Australië, 9,3% van 3,5 miljard AUD 
- Nederlandse hogesnelheidslijn, 43% van 625 miljoen GBP 
- Gloucester Fire and Rescue: brandweerkazerne, 75% van 23 miljoen GBP 

(in miljoen GBP) 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Investeringsinkomsten 137,5 170,6 182,8 184,9 190,2
Waarde-aanpassingen 70,0 -8,9 141,3 -98,2 -3,5
Totale opbrengsten 207,5 161,7 324,1 86,7 186,7
Operationeel resultaat 179,4 122,1 281,5 46,0 146,6
Financieel resultaat -2,3 -5,2 -4,2 4,0 3,5

Koers in GBPp 175,00 Netto resultaat 176,8 121,8 285,4 49,5 151,9
Aantal aandelen (m) 1.937,00

Marktkapitalisatie (m) 3.389,75 in GBPp 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Winst per aandeel 12,40 6,90 15,90 2,70 7,90

Eigen vermogen 2020/21 m 2.950,20 Bruto dividend 7,65 7,85 8,05 8,25 8,25
Netto fin. schuld  2020/21 m -6,80 Intrinsieke waarde 149,0 149,6 157,5 152,3 152,3

Premie/discount * 13,3% -9,2% 4,8% 14,9% 14,9%
Rendement eigen vermogen 5,1% Koers/winstverhouding * 13,61 19,70 10,38 64,81 22,15

Bruto dividendrendement * 4,5% 5,8% 4,9% 4,7% 4,7%
*: op basis van koersen eind maart, 2019/20 en 2020/21 de huidige koers

HICL
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Soorten infrastructuurinvesteringen 
In zijn jaarverslag geeft HICL een onderverdeling van de soort van investeringen in de sector. Ze 
onderscheidt er vier: 
- PPS-projecten: beheer van activa ten voordele van de overheid 
- Gereguleerde activa: in domeinen zoals elektriciteit, gas en water, elektriciteitsdistributie,.. 
- Bedrijfsactiva: bijvoorbeeld het leasen van treinstellen 
- Vraaggestuurde activa: bijvoorbeeld tolwegen, vliegvelden,…, waarvan de omzet kan 

evolueren 
 
Resultaten eerste helft boekjaar 2021/22 
Na twee jaren met negatieve herwaarderingen (-72 miljoen GBP in 2019/20 en -3,5 miljoen GBP 
in 2020/21) was HICL opnieuw in staat om positieve herwaarderingen te boeken, met name van 
ongeveer 57 miljoen GBP. We merken wel op dat de verdere daling van de discontovoet van 6,8% 
eind maart 2021 naar 6,6% eind september 2021 de positieve herwaardering ten goede is 
gekomen. In het boekjaar 2020/21 was er een daling van 7,2% naar 6,8%, maar de positieve impact 
hiervan werd geneutraliseerd door afwaarderingen op enkele participaties.   
Deze jaarhelft was relatief rustig met een beperkte investeringsactiviteit. Er werd een belang van 
50% in een PPS-project verkocht, wat 11 miljoen GBP opleverde. Daarnaast investeerde het 4,1 
miljoen GBP in een bestaand ziekenhuisproject. Na de afsluiting van de periode werd wel een 
bijkomend bedrag van 16 miljoen GBP in een scholencampus geïnvesteerd, alsook werd 33% 
genomen in Road Management Group (2 Britse tolwegen) voor een bedrag van 34,4 miljoen GBP.  
De totale opbrengsten namen 29% toe tot 
157,2 miljoen GBP. Hiervan betrof 100,2 
miljoen GBP cashinkomsten, waarvan circa 44 
miljoen GBP dividenden en 56 miljoen GBP 
rente. De rente-inkomsten liggen op hetzelfde 
niveau als het jaar voordien, de dividenden 
verdubbelden. De overige 57 miljoen euro is 
afkomstig van positieve herwaarderingen.  

 

Zoals hoger vermeld was de positieve herwaardering vooral het gevolg van een lagere 
verdisconteringsvoet. Het positieve wisselkoerseffect werd geneutraliseerd door een lagere 
waarde ten gevolge van een wijziging van economische uitgangspunten.  
In totaal verbeterde het resultaat dus met 33,2% tot 139,2 miljoen GBP, per aandeel kwam de 
toename iets lager uit door een groter aantal uitstaande aandelen. Belangrijkst van al in het geheel 
zijn de netto cash-inkomsten ten bedrage van 81,3 miljoen GBP, die waren voldoende om de 
dividenduitkering ten bedrage van 80 miljoen GBP te financieren. In vaktermen kwam de 
dividendcover dus hoger uit dan 1, vorig jaar was dat slechts 0,8. Hierin ligt hoogstwaarschijnlijk 
de oorzaak voor het feit dat het dividend niet verhoogd werd. Feit is de return van enkele 
participaties, met name deze van de tolwegen (in VS en Frankrijk) en van High Speed 1 
(hogesnelheidslijn van Londen tot de kanaaltunnel), nog te laag is en niet volledig hersteld is van 
corona. Deze 3 participaties (de vraaggestuurde activa) zijn goed voor 20% van de portefeuille.  
Door de beperkte winstreservering is de kans heel groot dat de diverse geplande investeringen 
opnieuw gefinancierd zullen worden met nieuwe aandelen, wat tijdelijk voor wat koersdruk kan 
zorgen.  
 

(in miljoen GBP) 20/21H1 21/22H1 Δ21/22
Totale opbrengsten 121,9 157,2 29,0%
Cash ontvangsten 82,6 100,2 21,3%
net cash na kosten zonder meerwaarde 65,1 81,3 24,9%
Resultaat voor belasting 104,1 139,2 33,7%
Netto resultaat 104,0 138,5 33,2%
Winst per aandeel in GBPp 5,50 7,15 30,0%
Intrinsieke waarde p/a GBPp 154,0 155,4 0,9%
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Conclusie 
De corona-crisis heeft de cijfers van HICL niet onberoerd gelaten (in tegenstelling tot deze van 3i 
Infrastructure Fund) en we vrezen dat de impact van die corona-crisis nog een tijdje zal aanhouden. 
De cashinkomsten zijn wel net voldoende om het dividend te financieren, maar een reserve voor 
groei is spijtig genoeg beperkt. In feite moeten we ons vandaag tevreden stellen met het bruto 
dividend goed voor een dividendrendement van 4,7%. We merken wel dat de koers de laatste 
dagen wat hersteld is, we zien hier 2 redenen voor. Enerzijds speelt de hoge inflatie in de kaart van 
een groep zoals HICL met een inflatiecorrelatie van 0,8. Anderzijds mag er uitgegaan worden van 
een verder geleidelijk herstel van de vraaggestuurde activa.  
 
Het aandeel blijft in aanmerking komen voor relatief defensieve portefeuilles die een zeker 
dividendrendement wensen. We benadrukken dat er slechts Belgische roerende voorheffing 
verschuldigd is. Niet onbelangrijk om weten is dat 59% van de portefeuille bestaat uit vastgoed, 
gaande van scholen, universiteiten, hospitalen, over gevangenissen, sociale huisvesting tot 
brandweerkazernes en politiekantoren. Het defensieve karakter van HICL kan in een meer volatiele 
beursomgeving zeker een voordeel zijn, zoals we al zagen in de voorbije dagen.  
 
De notering is in Britse pence, wat betekent dat een aandeel 1,75 GBP kost, omgerekend in euro 
is dat vandaag 2,05 euro. Niet onbelangrijk is dat we merken dat het Britse pond de voorbije 
maanden relatief stabiel noteerde tegenover de euro. Het wisselkoersrisico is relatief beperkt, we 
gaan niet onmiddellijk uit van een negatieve evolutie.  
 
 
 
 

Gert De Mesure  
 


