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Koersevolutie afgelopen 12 maand 

 
 

 

Omschrijving  
Defama, voluit Deutsche Fachmarkt, is een jonge vastgoedgroep, opgericht in 2014. Ze richt zich 
op winkelparken en kleine winkelcentra met een transactiewaarde tussen 1 en 5 miljoen euro (te 
groot voor partikuliere beleggers, te klein voor institutionele beleggers). Geografisch ligt de focus 
op kleine en middelgrote steden in Noord- en Oost-Duitsland. Door de focus op die lokale 
winkelcentra is ze minder kwetsbaar voor e-commerce.  De groep volgt een ‘buy & hold’ strategie.  
Eind juni 2022 bezat de groep 58 activa met een verhuurbare oppervlakte van 243.008 m2 en 
jaarlijkse huurinkomsten van 19,3 miljoen euro, een bezettingsgraad van 95% en een waarde van 
245 miljoen euro. Voedingsdistributie is goed voor 41% van de huurinkomsten, doe-het-zelfzaken 
voor 15%, kledij staat voor 11% van het totaal. De 4 grootste huurders zijn Kaufland/Lidl (10,7% 
van totaal), toom/B1 (9,6% van totaal), de Edeka Group (8,9% van totaal) en REWE/Penny (7,5% 
van totaal). De 5 grootste huurders zijn goed voor 42% van de huurinkomsten, de 10 grootste voor 
60%. Doordat 70% van zijn huurders actief zijn in voeding, drogisterij, apotheek/dokters en doe-
het-zelf had de corona-crisis relatief weinig impact.  
29% van het aandelenkapitaal is in handen van de CEO. 
Het opmerkelijkste van het Defama-verhaal is het rendement van de aangekochte activa. Zonder 
uitzondering lag het rendement van de verworven activa in 2019 en 2020 boven 10% met een 
uitschieter tot 14,2%! In 2021 lag dat rendement tussen 8% en 10%. Er is weinig vraag naar iets 
oudere winkelparken met kortlopende huurcontracten, terwijl er genoeg verkopers zijn zoals 
gesloten fondsen die na 10 of 20 jaar vereffend worden, of oudere particulieren die hun panden 
wensen te verkopen. Soms zijn er ook gedwongen verkopen door overdreven schuldfinanciering.  

(in miljoen EUR) 2017 2018 2019 2020 2021 2022E
Huuropbrengsten 5,828 9,086 11,208 14,574 17,131 19,200
Groei in % 69,5% 55,9% 23,4% 30,0% 17,5% 12,1%

 Bedrijfsresultaat 2,669 3,588 4,497 5,625 9,108 8,000
EBITDA 3,888 5,534 7,044 8,988 13,348 12,800
EBITDA-marge 66,7% 60,9% 62,9% 61,7% 77,9% 66,7%
Financieel resultaat -0,896 -1,335 -1,719 -2,130 -2,599 -2,800

Koers 25,50 Nettowinst 1,362 1,701 2,068 2,510 5,038 3,500
Aantal aandelen (m) 4,800 Courant resultaat 2,581 3,647 4,615 5,873 7,061 8,700

Marktkapitalisatie (m) 122,40      
2017 2018 2019 2020 2021 2022E

Eigen vermogen (2021) 28,121 Winst per aandeel 0,38 0,46 0,51 0,57 1,14 0,73
Schuldgraad (2021) 61,3% Courante winst per aandeel 0,73 1,01 1,14 1,33 1,60 1,81

Bruto dividend 0,34 0,40 0,45 0,48 0,51 0,54
  Intrinsieke waarde (reëel) 8,42 11,02 13,46 16,86 19,61 n.b.
  Premie/discount 26,8% 8,9% 23,3% 15,7% 30,0% n.b.

Dividendrendement * 3,2% 3,3% 2,7% 2,5% 2,0% 2,1%
*: op basis van de koers op het einde van het jaar, voor 2021 en 2022E de huidige koers
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Acquisities in 2021 (herhaling uit nota van mei 2022) 
Defama houdt een dubbele groeistrategie aan. Enerzijds verwerft het winkelparken die relatief oud 
zijn en/of die huurcontracten hebben die dichtbij de vervaldag liggen. Er is dus een zeker risico 
verbonden aan deze acquisities, dat risico wordt wel vergoed door het hoge huurrendement. 
Anderzijds creëert de groep meerwaarde door renovaties en/of herontwikkelingen in zijn bestaande 
winkelparken. Die meerwaarde bestaat uit 2 componenten, langs de ene kant kunnen renovaties 
of uitbreidingen leiden tot hogere huurprijzen, langs de andere kant worden er nieuwe 
huurcontracten afgesloten met een langere looptijd. Dit laatste verhoogt de waarde van het actief 
en kan soms aanleiding geven tot een verkoop met een significante meerwaarde.  
 
Tabel: Defama: overzicht acquisities  

 
 
Geleidelijk aan zet de groep meer in op die renovaties. Na een eerste omvangrijk project met een 
oppervlakte van 14.800 m2 in Radeberg, Saksen, werd een tweede renovatieproject gestart  in 
Büdelsdorf, Sleeswijk-Holstein. Het winkelpark dateert van 1991 en werd door Defama verworven 
in 2017 voor 3,1 miljoen euro. Het heeft een oppervlakte van 5.400 m2 en is voor 78% verhuurd. 
Defama plant er voor 1,5 miljoen euro renovatiewerken. Bij de afronding van de werken begin 2022 
gaan enkele nieuwe huurcontracten in die de oorspronkelijke huur van 0,370 miljoen euro doen 
stijgen met 0,180 miljoen euro, goed voor 0,550 miljoen euro op een totale investering van 4,6 
miljoen euro, of een rendement van 12%! De gemiddelde huur van de huurcontracten werd tevens 
verlengd van 2,2 tot 7,5 jaar. Een derde renovatieproject betreft het in april 2021 overgenomen 
winkelpark in Gardelegen dat een lage bezettingsgraad van 62% heeft. Vanaf het derde kwartaal 
van 2021 werd al een nieuwe huurder verwelkomd, de renovatiewerken starten begin 2022.  
 
Desinvestering (herhaling uit nota van mei 2022) 
In februari 2021 verkocht Defama het winkelpark van Bleicherode, bestaande uit een achttal 
winkels voor een bedrag van 5,16 miljoen euro, het is de eerste verkoop in de geschiedenis van 
Defama. Het was voor 88% bezet. Het is bijna het dubbele van de oorspronkelijke aankoopprijs en 
22% meer dan de geschatte waarde van 4,23 miljoen euro. Rekening houdend met 0,350 miljoen 
euro jaarlijkse huurinkomsten, komt de verkoopprijs uit op een rendement van 6,7%, dus gevoelig 
minder dan de laatste transacties die het zelf verrichtte in de afgelopen maanden (zie hoger). Deze 
transactie genereert een meerwaarde voor belasting van 2,6 miljoen euro en levert de groep voor 
3 miljoen euro cash op (verkoopprijs minus schuld op dit actief).  
 

Datum # Prijs in m Opp m2 Huur in m Huur%
22/04/2021 1 8,00 16.000 n.b. n.b.
19/05/2021 1 3,60 3.400 0,34 9,4%
30/09/2021 1 6,70 6.700 0,57 8,5%

6/10/2021 1 4,50 8.300 0,45 10,0%
7/10/2021 1 1,40 900 0,13 9,3%

15/11/2021 2 4,40 n.b. 0,36 8,2%
14/12/2021 1 1,06 1.700 0,11 10,4%

Totaal 8 29,66

22/04/2022 5 15,00 n.b. 1,30 8,7%
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Acquisities in 2022 
Dit jaar verrichtte Defama al acquisities verdeeld in een viertal blokken. Eind januari verwierf ze 
een retailpark van 7.000 m2 met diverse winkels die 0,6 miljoen euro huren genereren. Een 
aankoopprijs werd niet bekend gemaakt. De bezettingsgraad bedraagt er slechts 67%. Midden april 
werd de aankoop van 5 retailparken met 1,3 miljoen euro huur voor een waarde van 15 miljoen 
euro bekend gemaakt, goed voor een bruto rendement van 8,67%. Eind juni volgde de verwerving 
van 2 winkelparken voor 2,95 miljoen euro, op basis van de 0,295 miljoen euro huurgelden levert 
dit een bruto rendement op van 10%.  
Deze week kondigde de groep nog enkele nieuwe acquisities aan, meer bepaald van 4 
winkelparken voor een bedrag van 5,25 miljoen euro en een jaarlijkse huur van 0,43 miljoen euro 
(8,2% rendement). Met deze aankopen komt de jaarlijkse FFO uit op 9,6 miljoen euro, dit is 2,01 
euro per aandeel. Op datum van eind juni was dat 9,5 miljoen euro.  
 

Resultaten eerste helft 2022  
Dankzij de verschillende acquisities en de 
huurindexeringen kon Defama de omzet 
(huurinkomsten) met 12,1% verhogen tot 9,5 
miljoen euro. Gedetailleerde info over de 
indexeringen werd niet bekend gemaakt.  
Het bedrijfsresultaat viel 40,8% terug tot 3,5 
miljoen euro, te verklaren doordat er vorig 
jaar een meerwaarde van 2,6 miljoen euro 
op een verkoop werd gerealiseerd (zie 
hoger). Zonder die meerwaarde was de 
bedrijfswinst met 5,4% gestegen. Dezelfde 
opmerking geldt voor de EBITDA, die steeg 
10,6% zonder die meerwaarde. 

 

 

Het financieel resultaat daalde heel beperkt tot 1,4 miljoen euro. De schulden stegen van 114 
miljoen euro eind juni 2021 naar 135 miljoen euro eind juni 2022, de financiële kost daalde van 
2,12% naar 2,07%. Door de kapitaalverhoging van eerder dit jaar daalde de schuldgraad van 58,6% 
eind juni 2021 naar 57,2% eind juni 2022. Een opmerkelijk feit is dat Defama financieringen heeft 
van 36 verschillende Duitse (lokale) banken. De gemiddelde looptijd van de schuld is een heel 
comfortabele 6,5 jaar! 
De belastingen vielen terug naar een normaal niveau na de stijging vorig jaar door de gerealiseerde 
meerwaarde van 2,6 miljoen euro. Het netto resultaat meer dan halveerde tot 1,5 miljoen euro. Het 
courant resultaat (of FFO, houdt geen rekening met de meerwaarde) steeg 14,5% tot 4 miljoen 
euro, per aandeel was dat 0,835 euro, een stijging van 5,5%.  
De intrinsieke waarde per aandeel steeg van 19,61 euro eind 2021 naar 21,62 euro eind  juni 2022. 
 De FFO op jaarbasis zal eind 2022 uitkomen op 10 miljoen euro, nu is dat 9,5 miljoen euro. Die 
10 miljoen euro komt per aandeel uit op 2,08 euro.  
We herhalen dat het bedrijf niet geniet van een speciaal GVV- of REIT-statuut en dus opereert als 
een gewone NV of AG in dit geval. Het bedrijf is bijgevolg onderhevig aan vennootschapsbelasting 
en er is geen verplichte schatting van de intrinsieke waarde. Ook boekt ze afschrijvingen, de reden 
waarom we in onze cijfertabel een EBIT- en een EBITDA-cijfer opnemen. Wel publiceert ze een 
intrinsieke waarde en een courant resultaat (of FFO, funds of operations).  
Eind maart 2022 gaf de groep 380.000 nieuwe aandelen uit aan 27 euro, goed voor een 
kapitaalverhoging van 10,26 miljoen euro.  

(in miljoen euro) 21H1 22H1 Δ21/22
Omzet 8,463 9,490 12,1%
Bedrijfswinst 5,933 3,514 -40,8%
EBITDA 8,004 5,979 -25,3%
Financieel resultaat -1,348 -1,414 n.r.
Belastingen -0,973 -0,555 n.r.
Netto resultaat 3,612 1,545 -57,2%
Idem per aandeel 0,817 0,322 -60,6%
Courant resultaat 3,501 4,010 14,5%
Idem per aandeel 0,792 0,835 5,5%
Schuldgraad 58,6% 57,2% n.r.
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Conclusie 
Defam heeft er een fantastische rit op zitten, van 15 euro medio 2019 ging het naar een top van 
bijna 30 euro begin 2022 en dit in een periode waarin de corona-epidemie lelijk huis heeft gehouden 
bij groepen met winkelvastgoed! Van die gunstige evolutie heeft het bedrijf gebruik gemaakt om 
een kapitaalverhoging van 10,3 miljoen euro (aan 27 euro) door te voeren. Sindsdien is de koers 
in veel rustiger vaarwater terecht gekomen en daar zitten externe omstandigheden voor veel 
tussen. We denken hierbij aan de Russische inval in Oekraïne en aan de gestegen rentevoeten.  
Maar die ongunstige externe elementen hebben het bedrijf allerminst afgeremd in zijn expansie en 
opnieuw kon het bedrijf enkele mooie acquisities verrichten aan heel aantrekkelijke rendementen. 
Ondertussen lopen er ook verschillende renovatieprojecten die de huurevolutie na afwerking ten 
goede zal komen en dan zijn er nog de huurindexeringen, waarover spijtig genoeg weinig 
gecommuniceerd werd.  
De combinatie van dalende koers en stijgend resultaat zorgt ervoor dat de waardering van Defama 
wat aantrekkelijker geworden is. Op basis van het geannualiseerd courant resultaat bekomen we 
een ratio koers/courant resultaat van 12,6, wat stilaan opnieuw aantrekkelijk begint te worden.  
 
 
 
Gert De Mesure  


