DIOS FASTIGHETER
19 februari 2021

Koers in SEK
Aantal aandelen (m)
Marktkapitalisatie (m SEK)

67,00
134,03
8.980

Eigen vermogen p/a (dec/20)
Schuldgraad (dec/20)

68,23
54,3%

(in miljoen SEK)
Huuropbrengsten
Groei in %
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Financiële herwaarderingen
Resultaat portefeuille
Belastingen
Nettowinst
Netto courant resultaat

FY17
1.376
4,0%
1.007
-185
-27
412
-232
1.027
732

FY18
1.436
4,4%
1.069
-175
-16
687
-256
1.338
814

FY19
1.482
3,2%
1.114
-162
0
350
-252
1.041
865

FY20
1.513
2,1%
1.143
-185
0
194
-239
914
930

FY21E
1.550
2,4%
1.170
-188
0
n.b.
n.b.
952
952

Winst per aandeel
Courante winst p/a
Koers/winstverhouding
Brutodividend
Eigen vermogen
Premie/discount
Dividendrendement *

FY17
7,78
5,54
10,07
2,90
51,20
9,0%
5,2%

FY18
9,95
6,05
9,91
3,00
58,30
2,9%
5,0%

FY19
7,74
6,43
13,37
1,65
63,07
36,4%
1,9%

FY20
6,81
6,93
9,67
3,30
68,23
-1,8%
4,9%

FY21E
7,10
7,10
9,44
3,40
n.b.
n.b.
5,1%

*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2020 en 2021E huidige koers

Noot bij de cijfers: volatiliteit in courante winst per aandeel in periode 2015/17: gevolg van volatiliteit in te betalen belastingen
en door impact kapitaalverhogingen
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Bedrijfsomschrijving
Diös Fastigheter is een middelgrote vastgoedgroep in Zweden. Ze is gespecialiseerd in
stadsontwikkeling en richt zich heel specifiek tot 10 grotere Zweedse steden in het centrum en het
noordwesten van het land. Investeringen in Stockholm, Göteborg en Malmö worden voor diverse
redenen (o.a. te lage rendementen) gemeden. Deze 10 steden worden gekenmerkt door een
zekere bevolkingsgroei, een industriële dynamiek en economische groei (o.a. door aanwezigheid
van grote Zweeds bedrijven zoals Volvo, SCA of Boliden), geleidelijk stijgende huurprijzen, hogere
transactievolumes en een laag risico. De specialisering in stadsontwikkeling maakt dat de
portefeuille bestaat uit verschillende soorten vastgoed zoals kantoren (54%), winkels (17%),
woningen (8%), hotel/restaurants (6%), zorgvastgoed/onderwijs (6%) en industrieel/logistiek
vastgoed (3%). De 'dominantie' van Diös in enkele steden wordt duidelijk bij het aanschouwen van
enkele stedelijke kaarten (zie blad 2).
Eind juni 2021 bezat de groep voor 26,1 miljard SEK (2,6 miljard euro) vastgoed, bestaande uit
334 gebouwen met een oppervlakte van 1,463 miljoen m2. Ze beheert 4.800 huurcontracten, de 10
grootste huurders vertegenwoordigen slechts 17% van de huurinkomsten. De grootste huurder is
de Zweedse transportadministratie (4,3% van totaal), de stad Ostersund is de tweede grootste
(2,6% van totaal). Overheidsinstellingen staan voor 31% van de huren.
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.

Voorbeeld van inplanting in enkele Zweedse steden
Stad: Ostersund, 63.000 inwoners

Stad: Sundsvall, 99.000 inwoners

Qua ontwikkelingsstrategie zet de groep in op de 15-minuten stad. De bedoeling is dat de inwoners
slechts 15 minuten moeten rijden van hun woning, naar hun werk, naar de scholen, naar het
openbaar vervoer, naar winkels en naar sportfaciliteiten.

Resultaten eerste helft boekjaar 2021
In de eerste helft van 2021 namen de
20H1
21H1 Δ20/21
huurinkomsten 6,4% toe tot 987 miljoen SEK. (in miljoen SEK)
Huurinkomsten
928
987
6,4%
De groei op vergelijkbare basis bedroeg
Bedrijfswinst
553
608
9,9%
1,9%. De huurkortingen bedroegen ditmaal Financieel resultaat
-95
-89
slechts 4 miljoen SEK tegenover 24 miljoen Herwaardering vastgoed
-143
680
SEK een jaar geleden. Wel ontving Dios een Herwaardering fin. indekkingen
0
14
opzegvergoeding van 30 miljoen SEK die een Netto winst
246
957 289,0%
belangrijk deel van de huurgroei verklaard Netto courant resultaat
421
491
16,6%
(daar staat wel een huurverlies van 7 miljoen Courant resultaat p/a
3,14
3,66
16,8%
SEK tegenover).
Door die opzegvergoeding, waar geen kosten tegenover staan, nam de bedrijfswinst (+9,9%)
sterker toe dan de huurgroei van 6,4%. Het financiële resultaat verbeterde 6 miljoen SEK door een
daling van de financiële kost van 1,4% naar 1,2%. De schuldgraad eind juni 2021 kwam uit op
53,8%, eind juni 2020 was dat 54,9%.
De herwaardering van het vastgoed was positief ten bedrage van 680 miljoen SEK, vooral door
een verdere daling van het marktrendement van 5,86% naar 5,59%. De herwaardering van de
financiële indekkingen was licht positief (14 miljoen SEK).
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De netto winst verviervoudigde bijna door de hoge
20H1
21H1
herwaarderingsmeerwaarden van het vastgoed.
Schuldgraad
54,9% 53,8%
Bezettingsgraad
87,0% 89,0%
Het courant resultaat nam 16,6% toe, per aandeel
Boekwaarde p/a
63,3
72,1
kwam de stijging iets hoger uit door de inkoop van
Intrinsieke waarde EPRA p/a
73,8
84,9
eigen aandelen.
Door de goede resultaten en de beperkte dividenduitkering steeg het eigen vermogen 13,9%
tegenover een jaar eerder, de intrinsieke waarde nam 15% toe tot 72,1 SEK.
In dit halfjaar werd een bedrag van 594 miljoen SEK geïnvesteerd in de lopende projecten. De
groep heeft vandaag 6 bouwprojecten lopen voor een totale waarde van 2,25 miljard SEK. Het gaat
om 2 nieuwe hotels, 3 kantoorprojecten en een schoolgebouw. Alle projecten zijn 100%
voorverhuurd. In 2021 worden er een van de 6 opgeleverd, 4 volgen in 2022, het 6de project is voor
2023 voorzien. Deze projecten moeten tegen 2023 een bijkomend huurinkomen van 130 miljoen
SEK (8,6% van het cijfer van 2020) genereren. Gemiddeld bedraagt het rendement op de
nieuwbouw 5,5%, voor de renovaties ten voordele van huurders is dat 7% tot 9%.
Daarnaast kocht de groep voor 405 miljoen SEK vastgoed (8 projecten). Het gaat onder andere
over logistiek vastgoed nabij de batterijfabriek van Northvolt. De groep verkocht voor 125 miljoen
SEK activa, 3 projecten waaronder een te ontwikkelen residentieel project. Dios verkoos dit project
al te verkopen aan een meer gespecialiseerde groep om haar financiële middelen te kunnen
concentreren in de andere projecten.
We herhalen dat het management voor de jaren 2020, 2021 en 2022 verwachtte om het netto
vastgoedinkomen (bedrijfsresultaat + financieel resultaat zonder belasting of herwaarderingen)
jaarlijks met 10% te verhogen. In 2020 is dat alvast niet gelukt, deels door te verlenen coronahuurkortingen, deels door een hogere financiële kost.
Uit de telefonische analistenconferentie leerden we dat de groep een hogere bezetting verwacht in
het derde en vierde kwartaal van dit jaar, na wat zwakkere cijfers in het eerste en het tweede
kwartaal. Wat de kantoorverhuur betreft, stelt de CEO dat de groep goed geplaatst is voor de
toekomst door de lessen die het geleerd heeft. Goede locaties zijn heel belangrijk, zo werden
verschillende winkelpanden geconverteerd naar kleinere kantoorruimtes voor co-working of
omwille van hun centrale ligging in het centrum, nabij restaurants, winkels e.a. Ook belangrijk is de
hoge standaard van die kantoren, ze ondersteunen de identiteit en de naambekendheid van het
bedrijf. Jongere werknemers hechten veel belang aan deze elementen. Inspelen op individuele
noden van potentiële huurders is een ander punt van aandacht. In dit kader spreekt Dios dan ook
eerder van CUB (Central Urban District) in de plaats van het gangbare CBD (Central Business
District, of de zakenwijk).

Conclusie
Na de recordkoersen in 2019 en na de correctie in de eerste helft van 2020 zijn Zweedse
vastgoedaandelen, en dus ook Dios, terug van weggeweest. Wat Dios betreft, is de evolutie perfect
te verklaren door de constant goede resultaten die het blijft neerzetten. Daarenboven zal het bedrijf
geleidelijk blijven groeien dankzij de nieuwe projecten die het in gebruik zal nemen en door een
betere marge dankzij een hogere bezettingsgraad. De relatief lage waardering van begin dit jaar is
door de koersstijging deels weggewerkt, maar het aandeel blijft nog aantrekkelijk met een ratio
koers/courant resultaat van 12,5 (was 9,5 in februari 2021).
Gert De Mesure
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Grafiek: Dios versus Scandinavische vastgoedsector (sterke correlatie tussen beiden!)
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