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De Tijd:  (27 mei 2019) 
 
Inleiding 
De financiële krant De Tijd  bracht een artikel met als titel ‘Aandelen om nooit te verkopen’. We 
kregen voordien de vraag om aan dit artikel mee te werken en drie aandelen te selecteren (en 
kort te beschrijven). Onderliggend moest het gaan om bedrijven die we zonder omkijken 20 jaar 
lang zouden mogen laten liggen.  
Van onze 3 aandelen haalde slechts TINC de eindrangschikking, Aedifica werd slechts in de 
marge van Care Property Invest aangehaald, Ageas haalde het helemaal niet. Hierdoor geven we 
de 3 aandelen met de redenen waarom ze in aanmerking kwamen.  
Daarna geven we ook nog commentaar op enkele aandelen die wel de eindrangschikking 
haalden.  
 
 
De 3 aandelen 
 
 
TINC 
Beleggen in infrastructuur is beleggen met een relatief lange tijdshorizon. TINC bezit een mooie 
uitgebalanceerde portefeuille (waarvan ongeveer 50% in alternatieve energie) die aantrekkelijke 
cash-flows oplevert op een relatief lange termijn, en dit gecombineerd met een beperkt risico. De 
verdisconteringsvoet van 8,2% impliceert dat de portefeuille jaarlijkse met 8,2% groeit (bij 
ongewijzigde omstandigheden).  
 
 
AEDIFICA 
Door het afstoten van zijn hotels en het afsplitsen van zijn appartementen in een apart filiaal, 
waarvan het slechts 25% zal aanhouden, heeft Aedifica nu een bijna 100% zuivere portefeuille 
van zorgvastgoed, mooi geografisch gespreid over verschillende landen. De gemiddelde 
resterende looptijd van de huurinkomsten bedraagt 21 jaar en biedt het aandeel een heel 
zichtbare inkomstenstroom met beperkte risico’s. De gedeeltelijke winstreservering laat de GVV 
daarenboven toe om te groeien.  
 
 
AGEAS 
De verzekeringssector zal in de volgende jaren ongetwijfeld een zekere disruptie kennen, maar 
we twijfelen er niet aan dat Ageas in die veranderende markt een vooraanstaande rol zal blijven 
spelen. Enerzijds creëren de Europese kernlanden een zekere jaarlijkse cash-flow, anderzijds is 
er de belangrijke groei in de Aziatische landen. Minder geweten is dat in sommige van die landen 
Ageas met zijn lokale partners een digitale strategie kan uitrollen die in de andere landen waar de 
groep aanwezig is, aangewend kan worden.  
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De top 7 
De 7 aandelen die weerhouden werden, waren Sofina, Care Property Invest, Tinc, AB InBev, 
GBL, Lotus en Solvay. Holdings zoals Sofina en GBL zijn inderdaad aandelen die voor dit thema 
in aanmerking komen. Over Solvay hebben we niet onmiddellijk een mening.  
Over Care Property Invest, AB InBev en Lotus hebben we wel een mening. Wat AB InBev betreft, 
stellen we ons de vraag over de toekomst van de gewone bieren (door druk van de 
speciaalbieren) enerzijds, anderzijds over de toekomst van alcoholische dranken in het 
algemeen. Vandaag is dit laatste nog weinig actueel, maar het gevaar bestaat op termijn.  
Bij Lotus Bakeries is er het mogelijke probleem van suiker als grondstof. In Nederland deed 
ontbijtkoek (peperkoek in het Vlaams) het afgelopen jaar het daarom minder goed. De groep 
lanceerde wel alternatieven met ‘light’ of zonder suiker, maar dat kon de daling (alhoewel 
beperkt) niet counteren. Men zal opwerpen dat Lotus al posities heeft ingenomen in de 
snelgroeiende markt van gezonde tussendoortjes, wat natuurlijk klopt. Maar niemand zal 
ontkennen dat Lotus op termijn enkele uitdagingen zal kennen, waardoor het minder een aandeel 
is voor onder de matras. 
Care Property Invest is op het eerste zicht een ideaal aandeel om onder de matras te leggen, 
maar er is een technisch element waar rekening dient gehouden mee te worden. Zo bestaat de 
initiële portefeuille die tot 2013 uitgebouwd werd, uit projecten van onroerende leasing. Dit 
impliceert dat na 30 jaar het onderliggende gebouw overgedragen wordt aan de leasenemer en 
dit aan de oorspronkelijke prijs. Stel: 15 jaar geleden stelde CPI een gebouw ter beschikking aan 
een Vlaamse OCMW, met een waarde van 4 miljoen euro en een jaarlijkse lease van 240.000 
euro, of een rendement van 6%. Dat jaarlijkse leasebedrag wordt elk jaar geïndexeerd. Bij een 
jaarlijkse indexering van 1,5% wordt die 240.000 euro na 30 jaar 375.139 euro, of een rendement 
van 9,37% t.o.v. de oorspronkelijke 4 miljoen euro. Na 30 jaar zal CPI die 4 miljoen euro 
ontvangen, maar ze zal wel die jaarlijkse lease van 375.139 euro verliezen. Daarbij is de kans 
groot dat als die ontvangen 4 miljoen euro herinvesteerd wordt in een ander zorgvastgoedproject, 
dat het rendement dan gevoelig lager zal liggen dan die 9,37%. Dit onderliggend probleem van 
CPI komt vandaag weinig aan bod in analistenrapporten of nieuwscommentaren, maar dit zal 
zich binnen iets minder dan 10 jaar geleidelijk gaan manifesteren. Als CPI er in slaagt om de 
volgende jaren heel sterk te groeien, zal de impact van die oorspronkelijke leaseportefeuille wel 
minder zwaar doorwegen.  
 
 
 
 
Gert De Mesure  

 
 
 


