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Koersgrafiek  
 

 

 

Bedrijfsomschrijving 
Diös Fastigheter is een middelgrote vastgoedgroep in Zweden. Ze is gespecialiseerd in 
stadsontwikkeling en richt zich heel specifiek tot 10 middelgrote Zweedse steden in het centrum en 
het noordwesten van het land (met een belang van 16% tot 2% in de portefeuille. Deze steden 
worden gekenmerkt door een zekere bevolkingsgroei, een industriële dynamiek en economische 
groei (o.a. door aanwezigheid van grote Zweedse 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 (51%), winkels (17%), hotels (10%), woningen (8%), scholen (7%) en industrieel/logistiek 
vastgoed (5%). De 'dominantie' van Diös in die steden wordt duidelijk bij het aanschouwen van 
enkele stedelijke kaarten (zie blad 2).   
Eind september 2022 bezat de groep voor 31,1 miljard SEK (2,85 miljard euro) vastgoed, 
bestaande uit 361 activa met een oppervlakte van 1,622 miljoen m2. Ze beheert 3.210 
huurcontracten van professionelen en 2.231 van particulieren. De 10 grootste huurders 
vertegenwoordigen slechts 18% van de huurinkomsten. De grootste huurder is de Zweedse 
transportadministratie (3,7% van totaal), de Zweedse politie is de tweede grootste (2,8% van 
totaal). Overheidsinstellingen staan voor 28% van de huren, bedrijven voor 63% en particulieren 
voor 9%.  

(in miljoen SEK) 2017 2018 2019 2020 2021 2022E
Huuropbrengsten 1.376 1.436 1.482 1.513 1.587 1.780
Groei in % 4,0% 4,4% 3,2% 2,1% 4,9% 12,2%
Bedrijfsresultaat 1.007 1.069 1.114 1.143 1.214 1.375
Financieel resultaat -185 -175 -162 -185 -184 -260
Financiële herwaarderingen -27 -16 0 0 36 n.b.
Resultaat portefeuille 412 687 350 194 1806 n.b.

Koers in SEK 70,95 Belastingen -232 -256 -252 -239 -548 n.b.
Aantal aandelen (m) 141,79 Nettowinst 1.027 1.338 1.041 914 2.324 1.064

Marktkapitalisatie (m SEK) 10.060 Netto courant resultaat 732 814 865 930 971 1.064

Eigen vermogen p/a (dec/21) 83,60 2017 2018 2019 2020 2021 2022E
Schuldgraad (dec/21) 48,6% Winst per aandeel 7,78 9,95 7,74 6,81 17,26 7,50

Courante winst p/a 5,54 6,05 6,43 6,93 7,21 7,50
Koers/winstverhouding 10,07 9,91 13,37 11,08 9,84 9,45

  Brutodividend 2,90 3,00 1,65 3,30 3,52 3,65
  Eigen vermogen 51,20 58,30 63,07 68,23 83,60 n.b.

Premie/discount 9,0% 2,9% 36,4% 12,6% -15,1% n.b.
Dividendrendement * 5,2% 5,0% 1,9% 4,3% 5,0% 5,1%
*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2021 en 2022E huidige koers
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Voorbeeld van inplanting in enkele Zweedse steden (herhaling)  
 
Stad: Sundsvall: 99.000 inwoners 
Dios bezit er 48 gebouwen met een totale oppervlakte van 
200.000 m2 en een waarde van 4,4 miljard SEK. Kantoren zijn 
er goed voor 40% van die waarde. Dios bezit er ook winkels, 
een hotel, restaurants, woningen, logistiek vastgoed en 
schoolgebouwen.  
Stad: Ostersund: 63.000 inwoners  
Dios bezit er 84 gebouwen met een totale oppervlakte van 
262.000 m2 en een waarde van 3,74 miljard SEK. Kantoren 
zijn er goed voor 40% van die waarde. Dios bezit er relatief 
veel woningen en appartementen, alsook winkels, een hotel, 
restaurants, logistiek vastgoed, een schoolgebouw en een 
rusthuis.   
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.  
 
Aan dit alles kunnen we nog toevoegen dat 
Dios actief in een heel dynamisch deel van 
Zweden dat gekenmerkt wordt door 
belangrijke investeringen. Zo heeft het midden 
en het noorden van Zweden toegang tot 
goedkope elektriciteit uit alternatieve 
energiebronnen en dat trekt heel wat nieuwe 
industriële activiteiten aan, het gros daarvan 
betreft duurzame investeringen.  
  
 
 
Resultaten na 9 maanden in 2022 
Na 9 maanden of 3 kwartalen in 2022 bedragen de huurinkomsten 1,341 miljard SEK, een stijging 
van 13,2%. In het derde kwartaal alleen was er een groei van 18,2%. De interne groei door 
indexeringen en verlaging van de leegstand (van 11% naar 9%) hadden een impact van +6,5%. 
Daarnaast voegde de groep enkele nieuwe projecten toe (vooral zelf ontwikkeld) aan de 
portefeuille. Ze verwierf het voor 2 miljard SEK acquisities, in eigen ontwikkelingen werd een 
bedrag van 800 miljoen SEK geïnvesteerd. Met de verschillende investeringen verhoogde de groep 
opnieuw haar schuldgraad, nadat deze in december 2021 was gedaald (tot 48,6%) na een 
kapitaalverhoging van 800 miljoen SEK (aan 110 SEK).  
De groep verkocht ook 6 winkelactiva voor 737 miljoen SEK, een operatie die later dit jaar afgerond 
zal worden. De groep heeft nog acht projecten in ontwikkeling (ook renovatie) voor een waarde van 
2 miljard SEK, waarvan nog 1 miljard SEK geïnvesteerd dient te worden. De oplevering van die 
projecten is voorzien voor dit jaar, 2023 en 2024.  
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De 13,2% hogere huurinkomsten zette de 
groep om in een stijging van 14,9% van het 
bedrijfsresultaat tot 1.051 miljoen SEK. 
Ondanks de portefeuillegroei (+11% versus 
eind 2021) bleven de vaste kosten gelijk.  
Het financieel resultaat onderging de eerste 
gevolgen van de rentestijging, zo steeg de 
financiële kost van 1,2% naar 1,9%. Ook is de 
schuld toegenomen. Na de kapitaal-
verhoging eind 2021 had de groep meer 
financiële ademruimte gekregen en die werd 
nu terug aangewend.   
De schuldgraad eind september 2022 kwam uit op 51,8%, eind september 2021 was dat 52,7%.  
De herwaardering van het vastgoed was positief ten bedrage van 207 miljoen SEK, vooral door 
een stijging van de huren (indexering). We merken niettemin op dat er in het derde kwartaal al een 
afwaardering was ten bedrage van 432 miljoen SEK, het gevolg van de toepassing van een 0,15% 
hoger huurrendement. Het management merkt wel op dat ze in het kwartaal in de praktijk nog geen 
toename van het huurrendement had ervaren.  
De herwaardering van de financiële indekkingen was positief voor 117 miljoen SEK, de belastingen 
kwamen uit op 249 miljoen SEK. Een kwart van dit bedrag betreft effectieve belastingen, de rest 
zijn uitgestelde (niet-cash) belastingen.  
Het courant resultaat steeg 11,4% tot 802 miljoen SEK, per aandeel is dat +5,6%.  
Het eigen vermogen of de boekwaarde per aandeel nam op jaarbasis 14,9% toe, de intrinsieke 
waarde per aandeel steeg 14,5%.  
 
 
Conclusie 
Na een koersstijging van 55% in 2021, evolueert 2022 duidelijk minder goed. Sinds begin dit jaar 
staat de koers op -40% en dit mag volledig toegeschreven worden aan de stijging van de rente, 
ook in Zweden. De correctie is geen individueel gegeven, alle Zweedse vastgoedaandelen werden 
getroffen (zie overzicht op de volgende bladzijde).  
Op het vlak van het resultaat zelf, werd Dios ook al geconfronteerd met een hogere financiële kost, 
die steeg van 1,2% naar 1,9%. De vraag is nu of die financiële kost verder zal stijgen. We merken 
op dat de 3-maandsrente op de Zweedse kroon 1,66% bedraagt, op 10 jarige Zweedse 
staatsobligaties staat het rendement op 2,18%. In de praktijk kan die financiële kost nog wat stijgen, 
maar we sluiten niet uit dat Dios dit zal kunnen neutraliseren met huurindexeringen en een betere 
bezetting.  
We wensen te benadrukken dat de omgevingsfactoren voor Dios echt heel gunstig zijn dankzij een 
sterke economische groei van de regio. Dit uit zich in een hoge vraag naar kantoren, zorg- en 
residentieel vastgoed.  
Echte winstgroei naar 2023 zit er door de hogere financiële kost niet echt in, maar dit neemt niet 
weg dat het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd is met een koers/courant resultaat van 9,5. Door 
de lage uitkeringsgraad bedraagt het bruto dividendrendement 5,1%, een eerder neutraal cijfer. 
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(in miljoen SEK) 9M21 9M22 Δ21/22
Huurinkomsten 1.185 1.341 13,2%
Bedrijfswinst 915 1.051 14,9%
Financieel resultaat -135 -183 n.r.
Herwaardering vastgoed 922 207 n.r.
Herwaardering fin. indekkingen 21 117 n.r.
Belastingen -364 -249 n.r.
Netto winst 1.348 944 -30,0%
Courant resultaat (EPRA) 720 802 11,4%
Courant resultaat (EPRA) p/a 5,37 5,67 5,6%
Schuldgraad 52,7% 51,8% n.r.
Boekwaarde p/a 75,1 86,30 14,9%
Intrinsieke waarde EPRA p/a 88,3 101,10 14,5%
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