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Bedrijfsomschrijving 
Grand City Properties (GCP) is een Duitse vastgoedgroep actief in residentieel vastgoed, 
gedomicilieerd in Luxemburg. De basis van de groep werd gelegd in 2004 door Yakir Gabay 
(Cyprioot-Israëlier) die vastgoed begon te verwerven in Berlijn en omgeving, samen met 
institutionele en particuliere beleggers. Aroundtown was de naam van die groep en in 2012 werd 
het residentieel vastgoed afzonderlijk naar de Duitse beurs gebracht onder de naam Grand City 
Properties. Aroundtown houdt sindsdien 40% aan. In 2015 kwam Aroundtown zelf naar de beurs. 
Het is vandaag een van de grootste vastgoedgroepen in Europa met een beurswaarde van 8,4 
miljard euro. Naast het belang in Grand City Properties heeft het een eigen vastgoedportefeuille 
met een waarde van 21 miljard euro.   
Grand City Properties specialiseert zich in residentieel in dichtbevolkte gebieden. Eind 2021 had 
de portefeuille een waarde van 9,3 miljard euro, bestaande uit 64.937 woningen, met jaarlijkse 
netto huuropbrengsten van 340 miljoen euro. Op geografisch vlak bevindt 24% zich in Berlijn, 19% 
in Londen, 20% in Noord-Rijn-Westfalen (Keulen, Dortmund en Bonn) en 13% in 
Dresden/Leipzig/Halle. De overige 24% is verdeeld over de rest van Duitsland. Twee jaar geleden 
bezat de groep nog 85.000 woningen met een waarde van 8 miljard euro, sindsdien vonden er 
herschikkingen plaats in de portefeuille die het aantal woningen deed dalen, de waarde van de 
portefeuille nam niettemin 16% toe.  
 

Looptijd: 2021-28 2 juni 2022
Coupondatum: 11/jan

Rating BBB+ Rentevoet: 0,125%
Prijs (ind.) 82,0% Coupures 100.000 EURO
Rendement 3,38% ISIN XS2282101539

GRAND CITY P.

(in miljoen euro) 2017 2018 2019 2020 2021 2022E
Bruto huuropbrengsten 494,9 545,0 560,3 535,4 524,6 538,0
Groei in % n.b. 10,1% 2,8% -4,4% -2,0% 2,5%
Operationele cash-flow 248,0 275,5 297,7 299,8 298,6 308,0
Resultaat portefeuille 616,5 506,6 401,1 343,4 694,8 n.b.
Nettowinst 534,6 488,6 407,0 362,2 523,5 194,0
Courant resultaat (FFO1) 152,6 167,9 179,0 182,2 186,3 194,0
Schuldgraad 36% 34% 33% 31% 36% 35%
Netto financële schuld 2.428 2.705 2.814 2.664 3.444 3.623
Schuld/EBITDA 9,8 9,8 9,5 8,9 11,5 11,8
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Resultaten eerste kwartaal 2022  
 
In het eerste kwartaal van 2022 realiseerde de groep 4% hogere inkomsten tot 133,5 miljoen euro. 
Op vergelijkbare basis was er 2,8% groei, door een combinatie van hogere huren (+2,3%) en een 
lagere leegstand (van 6,1% eind maart 2021 naar 5,1% eind maart 2022), met een positieve impact 
van 0,5% op de huurgroei. Die huurgroei vertaalde de groep in een stijging van 5,2% van het 
operationele resultaat.  
De herwaarderingen van het vastgoed kwamen uit op 45,3 miljoen euro, een jaar eerder was dat 
72,4 miljoen euro. In totaal kwam het netto resultaat uit op 46,5 miljoen euro, tegenover 51,2 miljoen 
euro in het eerste kwartaal van 2022.  
Het courante resultaat steeg 3,4% tot 48,4 miljoen euro, per aandeel was dat 0,29 euro.  
De schuldgraad daalde van 36% eind 2021 naar 35% eind maart 2022, de intrinsieke waarde per 
aandeel nam sinds begin dit jaar 1% toe tot 32,1 euro. De koers noteert met een discount van bijna 
50%.  
Het bedrijf heeft een BBB+ rating, maar werkt aan het bekomen van een A-  rating.  
 
 
 
Conclusie  
We waren sterk verbaasd dat Grand City Properties begin 2021 een groot bedrag op de 
obligatiemarkten kon ophalen met een rente van slechts 0,125%. Op dat ogenblik bedroeg het 
rendement op 10-jarige Duitse staatsobligaties -0,52%, de rente die GCP moest betalen lag dus 
0,6% hoger.  
We waren dan ook verbaasd om recent de koersevolutie op te merken van deze obligatie met 
vervaldag in 2028. Vandaag bedraagt het (bruto)rendement op vervaldag 3,43%, terwijl het 
rendement op de 10-jarige Duitse staatsobligatie op 1,2% staat. Het renteverschil is dus opgelopen 
tot 2,2%! Heel opmerkelijk, want de kredietwaardigheid van GCP is niet echt verslechterd in de 
afgelopen 18 maanden. Het courante resultaat is natuurlijk kwetsbaar voor de stijging van de 
langetermijnrente, maar niet in die mate dat de risicospread of het renteverschil ineens sterk moet 
stijgen.  
Deze obligatie kan voor privé-beleggers relatief aantrekkelijk zijn door de lage coupon, waardoor 
de te betalen roerende voorheffing beperkt is. Het rendement tot vervaldag wordt dan ook bijna 
volledig uitgemaakt door een fiscaalvrije kapitaalmeerwaarde.  
Het grote nadeel van deze emissie is natuurlijk de minimumcoupure van 100.000 euro. Daarnaast 
is het niet uitgesloten dat de koers van deze obligatie in de volgende weken nog wat meer daalt, 
de stijging van de langetermijnrente lijkt nog niet onmiddellijk ten einde.  
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